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Seznam použitých zkratek
ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSN

Česká státní norma

EF

emisní faktor

EIA

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

KHS

Krajská hygienická stanice

KO

katalog odpadů

k.ú.

katastrální území

KÚ

Krajský úřad

KÚ SK

Krajský úřad Středočeského kraje

LPF

lesní půdní fond

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

odpady kategorie nebezpečné

NO

nebezpečný odpad

NV

nařízení vlády

O

odpady kategorie ostatní

OA

osobní automobily

OI

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

obecní úřad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

projektová dokumentace

PHO

pásmo hygienické ochrany

PUPFL

plochy určené k plnění funkcí lesa

TNA

těžké nákladní automobily

ÚPD

územně-plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

ÚP

územní plán

VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ŽB

železobeton

ŽP

životní prostředí
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Úvod
Oznámení o vlivech záměru na životní prostředí bylo vypracováno dle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v členění a rozsahu přílohy č. 3.
Posuzovaným záměrem je „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“.
Jedná se o stavbu nové haly za účelem mechanické úpravy a třídění energeticky využitelných odpadů bez
nebezpečných vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel),
které je následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu.
Hala je navržena v areálu skládky Uhy, kde dojde k roztřídění a úpravě odpadů. Využitelná část bude
expedována k využití, nevyužitelná část bude uložena na stávající provozovanou skládku, v jejímž areálu je
hala navrhována. Důvodem realizace je efektivní využití odpadů ukládaných v současné době na skládku ve
vazbě na nový plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024 a tzv. „zákaz skládkování“ s nímž současná
legislativa počítá od roku 2024.
Oznamovatelem záměru je společnost .A.S.A., spol. s r.o., která je přímým investorem záměru, spolu se
společností Lafarge Cement, a.s..
Záměr je zařazen ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) do bodu 10.1. (Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému
využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu záměr podléhá
zjišťovacímu řízení.
Oznámení je v souladu s uvedeným zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
V roce 2010 proběhlo posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření
skládky odpadů a kompostárna“, které bylo ukončeno vydáním souhlasného stanoviska MŽP. V současné
době je zřejmé, že původně plánovaný rozsah IV. etapy skládky nebude realizován. Na části plochy pro IV.
etapu skládky je navrhována právě nová hala pro výrobu SRF. Současně není v plánu ani realizace
kompostárny. Dochází tedy k redukci původně plánovaných předpokladů a kapacit, což je zohledněno i
v rámci předkládaného oznámení k záměru „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
A.S.A., spol. s r.o.

A.2. IČ
45809712

A.3. Sídlo
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Petr Morávek, jednatel
Ing. Pavel Tomášek, jednatel

Na základě plné moci ze dne 19.10.2015 zastupuje oznamovatele:
Ing. Alexandr Mertl
M-envi s.r.o., Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy
tel.+fax: 461 634 530, 777 903 767
e-mail: mertl@iol.cz

A.5. Projektant
.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Brno,
Líšeňská 35, 636 00 Brno
tel: 548 422 011
Ing. Jaroslav Sedláček – hlavní projektant
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
„Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“
Záměr je zařazen ve smyslu zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) do následujícího bodu přílohy č. 1 k zákonu:

kategorie:
bod:
název:

II
10.1
Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené
v kategorii I).
B

sloupec:

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

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Roční kapacita zařízení:

odpadů na vstupu do zařízení

60 000 tun

výstupní produkt v podobě SRF paliva

30 000 tun

Zastavěná plocha – stavební objekty
Z toho:

cca 11 700 m2

SO 001 – Hala pro třídění a úpravu odpadů

4 300 m2

SO 002 – Zpevněné plochy - komunikace

7 000 m2

SO 003 – Požární nádrž

400 m2

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn severní části areálu skládky Uhy, na rozhraní katastrů obcí Uhy a Nelahozeves, v
extravilánu uvnitř stávajícího areálu skládky odpadů.
kraj:

Středočeský

obec:

Uhy, Nelahozeves

katastrální území: Uhy (773506), Nelahozeves (702790)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je vybudování haly pro třídění a úpravu odpadů za účelem jejich energetického využití.
Účelem zařízení je mechanická úprava a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných
vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel), které je
následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu.
Jedná se o výstavbu nové haly a souvisejících komunikací v areálu stávající skládky Uhy. Důvodem realizace
je efektivní využití odpadů ukládaných v současné době na skládku ve vazbě na nový plán odpadového
hospodářství ČR 2015-2024 a tzv. „zákaz skládkování“, který znamená zákaz ukládání směsného
komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů na skládky, s nímž současná legislativa počítá
od roku 2024.
Předpokládá se, že odpad bude navážen do nově budované haly podle charakteru, zde mechanicky upraven
a roztříděn tak, že na výstupu budou kromě výsledného paliva (SRF) také další frakce určené k recyklaci
(železné kovy, plasty) a nevyužitelný zbytek určený k uložení na skládku.
Navrženým záměrem nedochází k významné změně ve využití vlastního dotčeného území. Záměr je situován
na ploše skládky ve vytěženém písníku, která se nachází mimo zástavbu okolních obcí.
V okolí se nenacházejí ani nejsou aktuálně připravovány žádné další aktivity, které by mohly vést ke
kumulaci případných negativních vlivů. Provoz haly bude probíhat souběžně s provozem skládky, resp. bude
využívat část odpadů navážených do areálu skládky. Lze tedy uvažovat o kumulaci vlivů s provozem skládky
Uhy a dalšími současnými aktivitami v území (těžba nerostných surovin).
Aktuálně probíhá rekultivace tzv. I. až III. etapy skládky, a skládkování na ploše IV. etapy, která je situována
jižně od navrhované haly. Životnost je při současném rozsahu skládky a aktuálních návozech odhadována na
cca 20 let. V případě využití části odpadů na výrobu SRF lze životnost skládky významně prodloužit.
Původně navrhovaná kompostárna v areálu skládky realizována dosud nebyla a není v plánu ani v nejbližším
období.
V bezprostřední blízkosti areálu skládky je dále realizován záměr „Terénní úpravy - pískovna Uhy“.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných investic s výjimkou inženýrských sítí uvnitř
areálu skládky.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Navrhovaná stavba je situována v areálu skládky Uhy, na ploše vytěženého ložiska štěrkopísku, s funkčním
využitím pro objekty skladů a lehké výroby. Umístění nové haly pro třídění a úpravu odpadů se na ploše
průmyslové zóny a v blízkosti existující skládky jeví jako optimální řešení. Vybudování areálu v jiné lokalitě
vč. nového vyřešení veškerých dopravních a logistických návazností je z obecného principu méně vhodné.
Navržené umístění je pro daný účel využití vhodným řešením.
Předkládaný záměr stavby není v rozporu s POH Středočeského kraje, ve kterém je podporována přeměna
stávajících skládkových areálů na centra komplexního nakládání s odpady – linka na výrobu SRF směřuje
k využití části odpadu a to nejen pro energetické využití, ale částečně i jako druhotných surovin.
V případě nulové varianty lze očekávat, že na ploše průmyslové zóny budou vybudovány jiné provozovny,
srovnatelné jak dopravní zátěží, tak svými vlivy na životní prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Navržené řešení bylo zvoleno z důvodu:
-

dostupnosti vhodného pozemku pro stavbu ve stávajícím areálu skládky,

-

návaznosti na provoz skládky a na svozový systém firmy,

-

dobré dopravní dostupnosti v nezastavěném území a v blízkosti hl. města Prahy,

-

možnosti napojení zařízení na technickou infrastrukturu v areálu.

Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Popis a účel stavby
Účelem zařízení je mechanická úprava a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných
vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel), které je
následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu. Použití toho typu paliv v cementárnách je
standardním a dlouhodobě využívaným procesem a probíhá vždy v rámci schváleného IPPC daného zařízení.
SRF se používá jako substituce standardních fosilních paliv pro výpal slínku, tzn. jako náhrada černého uhlí,
topných olejů nebo zemního plynu. Po spálení SRF v cementářské peci již nevzniká žádný zbytkový odpad,
popeloviny se stávají součástí vyrobeného slínku. Vyráběné SRF bude využíváno v tzv. kalcinátoru pro
předehřev surovinové vsázky, který umožňuje použití alternativních paliv s nižší výhřevností a větší frakcí než
paliva využívaná pro substituci na hlavním hořáku.
Základní specifikace SRF
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., se jedná o kat. č. 191212 - spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Min. výhřevnost

> 15 MJ/Kg

Obsah Cl

< 1 % hm.

Zrnitost

< 80 mm

Další parametry SRF jako obsah těžkých kovů, popelovin, vlhkost apod. jsou specifikovány na základě
dodavatelsko-odběratelských smluvních dohod a vychází z IPPC povolení konkrétního odběratele.
Základní údaje o provozu zařízení
Typ provozu:

Po-Pá 2-směnný, So 1-směnný

Počet provozních hodin zařízení :

4 136 hod

Počet provozních hodin technologie:

3 019 hod

Počet zaměstnanců:

6 celkem, 3/směnu

Pracovník

Pracovní místo

Popis činnosti

Obsluha příjmu odpadu

prostor příjmu odpadu,
kolový nakladač

vizuální kontrola odpadu při vykládce, zakládání
odpadu nakladačem do příjmového zásobníku
technologické linky, provádění úklidu a základní
pravidelné údržby zařízení

Obsluha technologické
linky

prostor technologie SRF,
kolový nakladač

ovládání a vizuální kontrola chodu technologického
zařízení, nakládka zbytkových frakcí vystupujících ze
zařízení (vibrační síto a pneumatický separátor),
provádění úklidu a základní pravidelné údržby
zařízení

Obsluha skladu a
expedice SRF

prostor skladu SRF,
kolový nakladač

manipulace s vyrobeným SRF v rámci skladu,
nakládka SRF do expedičních vozidel, provádění
úklidu a základní pravidelné údržby zařízení

Ostatní činnosti související s provozem zařízení jako vážení přijímaného a vystupujícího odpadu,
expedovaného SRF, vedení evidence odpadu a ostatní administrativní činnost budou zajišťovány
prostřednictvím společnosti Skládka Uhy, spol. s r.o. na základě smluvních dohod.
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Současná infrastruktura v areálu skládky
Příjezdová komunikace
Účelová komunikace společná pro provoz skládky a pískovny.
Komunikace areálu skládky
Slouží k pohybu vozidel a přístupu k jednotlivým objektům areálu skládky, včetně složiště.
Autováhy
Skládka je vybavena dvěma autováhami. Každá autováha má železobetonový vážící most zapuštěný do
úrovně komunikace. Získané údaje jsou snímány v místnosti obsluhy ve vážní buňce. Systém vážení a
registr vozidel a odpadu je řízen počítačem ve vážním programu Schenck. Váživost do 60 tun.
Oklepová plošina
Slouží pro očistu kol vozidel odjíždějících ze skládky s ohledem na povětrnostní podmínky. Oklepová
plošina se skládá z ocelového roštu z I profilů, řazených napříč. Podpůrné pilířky, nájezd a výjezd jsou ze
železobetonu. Je umístěna před nájezdem na mycí rampu.
Mycí rampa
Je vybudována ze štětovnic na betonových základech s nepropustnou vanou odkanalizovanou do
nepropustné jímky. Slouží pro očistu kol vozidel, odjíždějících z areálu skládky s ohledem na povětrnostní
podmínky. Mycí rampa je vybavena cirkulační čistírnou odpadních vod, která se skládá ze sběrných
žlabů, sedimentačních jímek, gravitačního odlučovače olejů, gravitačně sorpčního filtru a akumulační
jímky na čistou vodu. Vyčištěná voda je recirkulovaná zpět na mytí vozidel.
Přístřešek pro stroje
Lehký stavební objekt o půdorysné ploše cca 30 m2. Slouží pro parkování stavebních mechanizmů.
Provozní budova
Dvoupodlažní zděný objekt se sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek. V objektu jsou kanceláře,
vážní místnosti, šatny a sociální místnosti pro obsluhu. Odkanalizování je do nepropustné jímky, která se
pravidelně vyváží.
Jímka průsakových vod
Obdélníková jímka železobetonové konstrukce, bezodtoká, o využitelném objemu 1 150 m3. Slouží pro
akumulaci srážkových vod z tělesa skládky.
Potrubí a drén průsakových vod
Zajišťuje odvod průsakových vod z tělesa skládky do jímky průsakových vod. Projektovaný maximální
průtok 78 l/s.
Čerpací stanice průsakových vod
Zajišťuje vracení průsakových vod z jímky průsakových vod na těleso skládky. Projektovaný výkon
čerpací stanice je 20 l/s.
Jímka povrchové vody (požární nádrž)
Jímka byla vystavěna v I. etapě výstavby jako nádrž povrchových vod, je zemní konstrukce o stejném
složení izolačních vrstev jako u tělesa skládky o stálém objemu 150 m3 (max. objem 200 m3). Do jímky
byly zaústěny dešťové vody stékající po rekultivovaných svazích skládky a povrchu štěrkové obslužné
komunikace v areálu skládky. Tyto vody byly po vizuální kontrole využívány k vlhčení odpadu v tělese
skládky nebo přečerpávány do zasakovací rýhy. V případě přívalového deště odtékaly vody do rýhy přes
bezpečnostní přepad, stálá zásoba sloužila pro požární účely.
Kontrolní vrty
Monitorovací systém skládky sestává z monitorovacích vrtů pro svrchní zvodeň (kvarterní) KV-1, KV-3,
KV-4, KV-5, KV-6 a KV-10 a pro spodní zvodeň (spodnoturonská) HJ-1, HP-220, KV-2, KV-7, studny
štěrkopísek a nově zřízeného vrtu KV-8 v součinnosti s výstavbou sektorů „c“ (IV. fáze výstavby).
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Odplynění skládky
Slouží k odvodu plynných emisí z tělesa skládky do kogenerační jednotky. Sestává z jímacích studní,
sběrného a jímacího zařízení, čerpací stanice bioplynu a kompresorové stanice se zaústěním do
kogenerační jednotky.
Kogenerační jednotka typ TBG 350
Zařízení k energetickému využívání skládkových plynů spalováním. Instalovaný topný výkon 485 kW,
instalovaný elektrický výkon 341 kW. Množství spalovaných skládkových plynů se pohybuje v rozmezí
cca 1 – 1,2 milionu m3/rok. Provozovatelem kogenerační jednotky je .A.S.A., spol. s r.o.
Oplocení
Zabraňuje vstupu nepovolaných osob do areálu skládky. Jedná se o typové oplocení z pozinkovaného
pletiva výšky 2 m upevněného na ocelových sloupcích. Vjezd do oploceného areálu je možný jen přes
bránu u provozní budovy s váhami. Doplněno je dle potřeby o záchytné sítě proti úletu lehkých částí
odpadu po obvodu skládky o výšce 4 m.
Přípojka elektrické energie
Přípojka el. energie je provedena kombinovaným nadzemním+kabelovým vn vedením k areálu skládky a
ukončena kioskovou trafostanicí 630 kVA. Do hlavního rozvaděče v provozní budově je provedena nn
kabelovým vedením.
Osvětlení
Slouží k osvětlení areálu skládky a příslušných komunikací.
Telefonní přípojka
Připojení skládky Uhy na telefonní síť, kabel TCEKE 2,5 XN 0,8.
Další bližší údaje o stávajícím provozu skládky jsou uvedeny v dokumentech závazných pro provoz skládky,
tj. v integrovaném povolení, provozních řádech a havarijním plánu.
Popis stavebního řešení záměru
Hala
Hala bude dispozičně rozdělena na tři prostory. Prostor příjmu odpadu, přístřešek technologie-strojovnu
s výstupem vedlejších frakcí a sklad paliva s expedičním přístavkem. Hala bude konstrukčně řešena jako
dvoulodní s rozponem lodí 25 m, resp. 29 m, krytá sedlovou střechou.
Hala bude bodově založena na základových patkách nebo pilotách. Nosnou konstrukci budou tvořit
sloupy a střešní vazníky. Ke sloupům bude kotvena sekundární nosná konstrukce nesoucí střešní a
stěnový plášť s trapézového plechu. V místech manipulace s materiálem budou v hale postaveny
železobetonové opěrné stěny vetknuté do podlahy. Podlaha haly bude tvořena železobetonovou deskou.
Proti úniku znečištění bude podlaha doplněna o PEHD fóliovou izolaci.
Hala bude vybavena vnitřními rozvody elektrické energie a vnitřním odběrným místem požární vody.
Hala bude nevytápěná.
Obestavěný prostor haly bude cca 47 000 m3.
Doplňkové stavby
Na západní straně haly bude přístavek strojovny vzduchotechniky, rozvodna elektrické energie a zázemí
obsluhy. Zázemí obsluhy bude obsahovat denní místnost pro zaměstnance, kancelář a WC. Pro hygienu
a oblečení bude využita volná kapacita šaten v provozní budově skládky.
Přístavek bude jednopodlažní, krytý pultovou střechou. Konstrukce přístavku bude stěnová, založená na
základových pasech. Konstrukce střechy bude provedena jako lehká s větranou mezerou, uložená na
nosné stěny. Zázemí obsluhy bude vytápěné elektrickou energií.
Obestavěný prostor přístavku bude cca 400 m3.
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Severně od haly bude mimo požárně nebezpečných prostor objektů umístěna požární nádrž s tlakovou
stanicí požárního vodovodu. Nádrž bude provedena jako zemní s fóliovou izolací. Tlaková stanice bude
umístěna v technologickém kontejneru. Z kontejneru bude vyveden rozvod požární vody k vnitřním a
vnějším odběrným místům.
Předpokládaný objem nádrže 400 m3.
Navrhované stavby budou začleněny do stávajícího oploceného areálu skládky. Oplocení bude přesunuto
východně a severně.
Komunikace
Areál bude napojen na stávající komunikace areálu skládky. Dopravní řešení uvažuje s oddělením návozu
vstupního materiálu a odvozu vedlejších frakcí do samostatných manipulačních prostorů. Odvoz paliva
bude řešen okružním provozem přes expediční přístavek. Komunikace umožňuje expedici i bez okružního
provozu v případě neprůjezdnosti jednotlivých větví komunikace.
Komunikace jsou navrženy jako zpevněné pro odpovídající dopravní zatížení. V místě manipulace
s kontejnery bude komunikace provedena s tuhou vozovkou.
Přístup pro pěší bude chodníkem vedeným podél areálové komunikace.
Stání osobních vozidel bude vyčleněno v rámci stávající odstavné plochy areálu skládky u provozní
budovy, která má dostatečnou kapacitu.
Zpevněná plocha komunikací bude cca 7000 m2.
Napojení na inženýrské sítě a odvodnění
Pro navrhovanou halu bude vyvedena přípojka nízkého napětí z areálové trafostanice do rozvodny
elektrické energie. Přípojka bude provedena jako zemní vedená areálem skládky. Kapacita stávající
trafostanice 630 kVA bude posílena na 1000-1200 kVA.
Užitková voda bude přivedena přípojkou vody ze stávajícího areálového rozvodu pitné vody. Pitná voda
pro zaměstnance bude řešena tak jako doposud dovozem balené vody.
Dešťové vody budou odvedeny do zemních obvodových příkopů. Voda z příkopů bude odvedena do
povrchových vsakovacích nádrží. Dešťové vody ze střech budou odvedeny svodnými potrubími do
obvodových příkopů.
Splaškové vody ze zázemí obsluhy budou odvedeny do bezodtoké jímky na vyvážení, odkud budou
vyváženy k likvidaci na odpovídajícím zařízení.
Sdělovací technika bude napojena na stávající sdělovací rozvody v provozní budově skládky.
Vynucené investice
Nebude-li ukončena těžební činnost v dobývacím prostoru štěrkopískovny, bude nutné provést přeložku
přípojky elektrické energie. Přípojka elektrické energie bude jejím směrovým napřímením přeložena
západně od navrhované komunikace a bude nadále procházet areálem skládky.
Návrh stavebního řešení záměru je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace navrženého záměru
jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení.
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Obrázek č. 3: Celková situace stavby

Popis technologie zpracování odpadů
Obrázek č. 4: Procesní schéma linky SRF

Vstupní odpad

Primární drtič

Fe separátor

Fe kovy

Vibrační síto

Podsítná frakce

Pneumatický
separátor

Těžká frakce

Recyklace

Skládka

IR PVC separátor

PVC

Recyklace

Sekundární drtič

SRF

Energetické využití - cementárna
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Vstupní odpad je nejprve zvážen a zaevidován na mostové váze v areálu skládky Uhy, kde současně
proběhne prvotní kontrola přijímaného odpadu a jeho průvodních dokladů. Poté vozidlo pokračuje na linku
SRF, kde odpad vyklopí uvnitř příjmové části haly lokalizované v její severozápadní části. Podlaha celé haly je
vodohospodářsky zabezpečená PEHD folií proti případnému úniku škodlivých látek. Stěny příjmové části tvoří
betonová opěrná zeď. Po vyložení v hale následuje vizuální kontrola odpadu. Pokud odpad nesplňuje
základní požadavky, jako např. velký obsah nedrtitelných příměsí, vysoký obsah vlhkosti nebo prašnosti,
nebude do zařízení přijat.
Obsluha kolového nakladače zakládá vstupní odpad do zásobníku řetězového dopravníku šířky 1400 mm,
který prostupuje do technologického přístřešku haly a kontinuálně odpad dávkuje do primárního drtiče. Při
zakládce dbá obsluha na to, aby průběžně vzájemně kombinovala různé typy odpadů podle výhřevnosti a
náročnosti drcení. To je vhodné jednak z hlediska omezení kolísání kvality výsledného SRF a také pro
dosažení max. výkonu technologické linky.
V primárním drtiči je odpad nadrcen na výstupní frakci 0-200 mm, která umožňuje jeho další zpracování při
průchodu linkou. Jedná se o pomaloběžný jednohřídelový drtič s rozsahem otáček 50-80 ot./min dle
použitého výrobce. Instalovaný příkon drtiče se pohybuje kolem 320 kW. Vstup do drtícího prostoru je
opatřen krytou násypkou, která je odsávána vzduchotechnikou do průmyslového filtru umístěného vně haly u
západního průčelí. Jako primární drtič mohou být osazeny např. stroje Vecoplan AG - Taifun HiTorc® VVZ
190/2x155 T nebo Lindner Recyclingtech GmbH – Jupiter 3200 2x160 kW a další.
Nadrcený odpad z primárního drtiče vypadává na výstupní dopravník, nad nímž na jeho konci je umístěn
výkonný elektromagnetický separátor železných kovů. Příkon elektromagnetu je cca 4,5 kW a 2,5 kW pro
pohon pásu. Pomocí skluzu je odloučené železo shromažďováno do přistaveného kontejneru. Výrobce
zařízení např. Vecoplan - VÜB 1200 E, Lindner Recyclingtech GmbH - MEQL1201 Q - GP, IFE
Aufbereitungstechnik GmbH a další.
Po odloučení železných kovů vstupuje nadrcený materiál do vibračního síta délky 7000 mm a šířky 2000 mm.
Velikost ok síta je navržena 30 mm. Účelem síta je odloučení především jemných inertních materiálů, jako je
popel, písek, zemina, drobné složky stavební sutě apod. Síto je umístěno přímo nad betonovým zásobním
boxem, do něhož pomocí spodní násypky síta propadává podsítná frakce. Po naplnění boxu je podsítná
frakce pomocí kolového nakladače přemísťována do velkoobjemových kontejnerů přistavených uvnitř
přístřešku technologie a poté přes evidenci na mostové váze vyvážena na skládku. Vrchní část síta je
zakrytována a odsávána. Jednotlivá pole vibračního síta, resp. velikost ok síta lze snadno obměňovat a tím
podle potřeby přizpůsobovat kvalitativní parametry nadsítné/podsítné frakce. Uvažovaným dodavatelem jsou
IFE Aufbereitungstechnik GmbH nebo Spaleck Oberflächentechnik GmbH.
Z vibračního síta je nadsítná frakce vedena do pneumatického bubnového separátoru šířky 2000 mm,
s příkonem cca 30 kW. Jeho úkolem je odloučení tzv. těžké frakce s nízkou výhřevností. Jedná se především
o kameny, velké kusy sutě, zbylé kovy, sklo, částečně též tzv. biologická frakce s vyšší vlhkostí a měrnou
hmotností. Nadsítná frakce je v zařízení vedena pásovým dopravníkem na otáčející se buben, který je šikmo
zespodu ofukován proudem vzduchu. Lehké materiály typu plast, papír, textil, suché dřevo, tetrapack apod.
jsou proudem vzduchu „přefouknuty“ přes buben a pokračují průchodem linkou. Materiály s vysokou měrnou
hmotností nedokáží buben překonat a propadají štěrbinou mezi dávkovacím dopravníkem a bubnem do
zásobního betonového boxu, na němž je pneuseparátor umístěn. Těžká frakce je z boxu opět vyvážena
kolovým nakladačem do velkoobjemových kontejnerů umístěných v přístřešku technologie a poté na skládku.
Poměr mezi tzv. lehkou a těžkou frakcí resp. jejich kvalitativní parametry lze průběžně podle potřeby
upravovat pomocí tří základních prvků, kterými jsou: vzdálenost dávkovacího dopravníku od rotačního
bubnu, úhel dopadu materiálu na rotační buben a intenzita proudu vzduchu dopadající na rotační buben.
Vnitřní prostor pneumatického separátoru je uzavřený a napojený na centrální odsávání prachu. Navženým
zařízením je Westeria Fördertechnik GmbH – WS2 L2 2000 nebo od výrobce Nihot Recycling Technology
B.V., typ SDS 2000.
Lehká frakce z pneumatického separátoru je pásovým dopravníkem přiváděna k PVC separátoru šíře 2000
mm. Jeho úkolem odloučení částic plastů - PVC, aby byl garantován obsah chloru ve finálním SRF do 1%.
Materiál prochází na pásu pod infračerveným detektorem, který identifikuje místo na pásu, kde se nachází
částice PVC plastu. S nastaveným zpožděním je poté aktivována příslušná vzduchová tryska na konci pásu,
která detekovanou částici „přefoukne“ za přepážku, kde se nachází dopravník, který materiál PVC vyvede do
kontejneru přistaveného v přístřešku haly.
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Ostatní materiál padá volně na výstupní dopravník, který jej vede do sekundárního drtiče. Účinnost
separátoru je > 90 %. Komora PVC separátoru je napojena na centrální prachové odsávání. Navrženým
výrobcem je TITECH AS – Titech Autosort 2800, popř. výrobci BT-Wolfgang Binder GmbH nebo Picvisa.
Materiál, z něhož byla odloučena PVC frakce, je veden do sekundárního drtiče. Jedná se o rychloběžný
jednohřídelový drtič s rychlostí kolem 350 ot/min. Instalovaný příkon se pohybuje dle výrobce v rozmezí 250
– 320 kW. Drtící prostor je krytý uzavřenou násypkou napojenou na odsávání prachu. Výstupní frakce je
definována sítem s velikostí oka 80 mm. Navrženy jsou stroje Vecoplan AG - VEZ 2500 T/1x247 kW nebo
Lindner Recyclingtech GmbH – Komet 2800 2x160 kW.
Nadrcený materiál na frakci 80 mm je veden pásovým dopravníkem skrze stěnu přístřešku technologie do
prostoru skladu SRF na horizontální řetězový distribuční dopravník zavěšený pod stropem haly. Řetězový
dopravník rovnoměrně rozmisťuje palivo na podlahu skladu SRF. Obsluha pomocí kolového nakladače palivo
promíchává, aby byla zajištěna jeho homogenita a formuje skladovou zásobu. Sklad SRF je vybaven
betonovými opěrnými stěnami a stejně jako ostatní části haly vodohospodářsky zabezpečenou podlahou
s PEHD folií. Prostor skladu je vybaven samočinným hasícím systémem.
Na prostor skladu SRF navazuje expediční přístavek haly. Nakládku paliva zajišťuje kolový nakladač do
návěsů typu walkingfloor s užitečným objem 85-90 m3. Nakládka probíhá v krytém prostoru.
Obrázek č.5: Půdorys haly – linka na výrobu SRF
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Technologické schema s materiálovými toky je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 6: Technologické schéma linky SRF – materiálové toky
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Seznam odpadů vstupujících do zařízení
Do zařízení budou přijímány odpady bez nebezpečných vlastností, s energeticky využitelným potenciálem.
Z nakládání budou vyloučeny odpady kapalné, kašovité, s vysokou prašností a s vysokým obsahem
nedrtitelných příměsí.
Tabulka č. 1: Přehled vstupních odpadů

020104

Odpadní plasty (kromě obalů)*

030105

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dyhy, neuvedené pod číslem 03 01 04*

030301

Odpadní kůra a dřevo*

030308

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

040209

Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

040221

Odpad z nezpracovaných textilních vláken

040222

Odpad ze zpracovaných textilních vláken

070213

Plastový odpad*

090107

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

090108

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

090110

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

120105

Plastové hobliny a třísky*

150101

Papírové a lepenkové obaly*

150102

Plastové obaly*

150103

Dřevěné obaly*

150105

Kompozitní obaly

150106

Směsné obaly

150109

Textilní obaly

150203

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

160119

Plasty*

170201

Dřevo*

170203

Plasty*

190501

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

190801

Shrabky z česlí

190901

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

190904

Upotřebené aktivní uhlí

190905

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

191002

Neželezný odpad

191004

Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

191006

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

191201

Papír a lepenka*

191204

Plasty a kaučuk*

191207

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06*
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191208

Textil*

191210

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

191212

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

200101

Papír a lepenka*

200128

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

200138

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37*

200203

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

200301

Směsný komunální odpad

200302

Odpad z tržišť

200307

Objemný odpad

* odpady svými vlastnostmi nevyhovující pro materiálovou recyklaci

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2017

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

2018

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Středočeský

ORP

POÚ

Obec

Katastrální území

Slaný

Velvary

Uhy

k.ú. Uhy

Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou

Nelahozeves

k.ú. Nelahozeves

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Uhy
Uhy čp. 31, 273 24 Velvary
Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves
Městský úřad Velvary
Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
U cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

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

MÚ Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad

Integrované povolení

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci (IPPC)

Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství

Stavební povolení

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

MÚ Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad

Kolaudační rozhodnutí

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

MÚ Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad
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Souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy ze ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za trvalé
odnětí půdy ze ZPF

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

Souhlas s umístění, stavbou a
provozováním zdroje znečišťování
ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší

Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství

- u vyjmenovaného zdroje

Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství

- u nevyjmenovaného zdroje

MÚ Kralupy nad Vltavou
Odbor životního prostředí

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

B.II.1. Půda
Záměr počítá s využitím částí pozemků p.č. 282/28, 282/29, 282/30, 282/31, 282/38, 282/39, 282/40,
282/41, 284/31, 284/38 v k.ú. Nelahozeves (702790) a p.č. 245/23 v k.ú. Uhy (773506).
Hranice dotčených pozemků a navrženého záměru jsou patrné ze situací v přílohách 1 a 2.
Pozemky určené k umístění záměru podléhají ochraně zemědělské půdy a bude nutné u nich provést trvalé
odnětí ze ZPF o celkovém rozsahu cca 22 700 m2.
Tabulka č. 2: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

výměra
(m2)

uvažovaný zábor
(m2)

k.ú. Nelahozeves
282/28

orná půda

ZPF

1.22.12

5 207

1 700

282/29

orná půda

ZPF

1.22.12

10 653

3 600

282/30

orná půda

ZPF

1.22.12

10 087

3 400

282/31

orná půda

ZPF

1.22.12

9 701

3 200

282/37

orná půda

ZPF

1.22.12

2 775

400

1.22.10

6 960

282/38

orná půda

ZPF

1.22.12

12 369

100

282/39

orná půda

ZPF

1.22.12

10 039

3 300

282/40

orná půda

ZPF

1.22.12

10 162

4 100

282/41

orná půda

ZPF

1.22.12

5 292

1 700

284/31

orná půda

ZPF

1.22.12

73 232

1 000

284/38

orná půda

ZPF

1.22.12

246 495

200

ostatní plocha

skládka

---

84 806

---

k.ú. Uhy
245/23

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Výřez katastrální mapy řešeného prostoru je patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz. přílohy 1 a 2).
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Obrázek č. 7: Zákres záměru do katastrální mapy (bez měřítka)

Chráněná území a ochranná pásma
Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb.,
která byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle
§ 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném
území podle horního zákona.
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné
prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“), území není registrovaným VKP podle § 6 zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m
„ze zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí budou specifikována v projektové dokumentaci pro územní
řízení.
Ochranná pásma elektroenergetických, plynárenských a teplárenských zařízení jsou stanovena zákonem č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon).
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
−

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek,
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−

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy,

−

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy.

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Stávající stav
Potřeba vody v sociální budově a pro mytí vozidel (přednostně recirkulace přes ČOV) je zajišťována
přívodem užitkové vody ze studny firmy KÁMEN Zbraslav s.r.o. Pro údržbu zeleně a případné zkrápění
vnitroareálových komunikací a tělesa skládky v době nepříznivých klimatických podmínek se využívá
přednostně voda z jímky povrchových vod.
Množství vody odebrané ze studny se nesleduje. Dle technického odhadu provozovatele skládky se může
pohybovat ve výši několika stovek m3/rok v závislosti na klimatických podmínkách. Jako pitná voda pro
zaměstnance se dováží voda balená v PE lahvích.
Cílový stav
Pitná voda
Ve fázi provozu bude pitná voda pro zaměstnance linky zajištěna dovozem balené vody PE lahvích.
Voda pro sociální zařízení v provozní budově bude zajištěna jako v současném stavu – ze studny FIRMY
KÁMEN Zbraslav s.r.o. Spotřeba vody pro obsluhu zařízení bude následující:
- zaměstnanci:
Souhrnná potřeba:

6 osob

- průměrná denní potřeba
- roční potřeba

40 l/osoba/den
Qd = 0,240 m3/den
Qr = 60 m3/rok

Potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude řešena rovněž dovozem balené vody v PE lahvích.
Užitková voda
Ve fázi provozu bude potřeba užitkové vody pro sociální zařízení u haly SRF kapacitně pokryta rovněž ze
studny KÁMEN Zbraslav s.r.o. Při provozu linky bude dle potřeby užívána voda z jímek povrchových vod
k čištění a protiprašnému postřiku zpevněných ploch komunikací v areálu, případně k zavlažování zelených
ploch v době sucha.
V rámci požárně bezpečnostního řešení areálu bude v rámci záměru vybudována požární nádrž o objemu cca
400 m3. Zdrojem vody bude rovněž studna, případně dovoz pomocí cisteren.
Potřeba užitkové vody ve fázi výstavby bude řešena rovněž ze stávajícího zdroje v areálu skládky.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě stávající přípojkou VN. Dojde k
úpravě areálového vedení. Pro navrhovanou halu bude vyvedena přípojka nízkého napětí z areálové
trafostanice do rozvodny elektrické energie. Přípojka bude provedena jako zemní vedená areálem skládky.
Kapacita stávající trafostanice 630 kVA bude posílena na 1000-1200 kVA.
Celkový instalovaný příkon zařízení je odhadován na cca 875 kW. Průměrná spotřeba na 1 zpracovanou tunu
vstupního odpadu činní zhruba 29 kWh. Zařízení bude na svůj provoz přednostně využívat elektřinu
vyrobenou v kogenerační jednotce, která využívá plyn ze skládky Uhy. Vzhledem k tomu, že výkon
kogenerační jednotky není pro provoz celého zařízení dostatečný, bude zbylé množství elektřiny dodáváno
přes areálovou trafostanici z distribuční sítě VN.
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Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Tepelná energie bude potřebná pro vytápění obytných kontejnerů a sociálního zázemí obsluhy zařízení. Bude
využito elektrické energie, celkový potřebný výkon je uvažován do 6 kW.
Pohonné hmoty
Spotřeba PHM je dána provozem celkem 3 ks kolových nakladačů. Celková spotřeba PHM je kalkulována ve
výši zhruba 40 000 l nafty/rok. PHM budou odebírány z čerpací stanice umístěné v areálu pískovny,
provozované společností Kámen Zbraslav s.r.o.
Vstupní suroviny
Provoz linky na výrobu SRF nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavním vstupem jsou odpady, které
jsou dočasně shromažďovány v prostoru haly před vstupem do technologie. Přehled odpadů na vstupu do
zařízení je uveden v kapitole B. I.6.
Výstupy budou kromě paliva (SRF) také druhotné suroviny (kovy) a nevyužitelné odpady určené k uložení na
skládku.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
Výstavba
Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků,
jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící materiály, panely, ocelové profily a konstrukce,
izolační materiály, elektroinstalační materiál a výrobky apod. Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých
druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Vzhledem k malému rozsahu stavby není množství uvedených surovin rozhodující a nelze očekávat žádný vliv
na životní prostředí.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající stav
Areál skládky je přístupný ze silnice I/16 v úseku Velvary – Nová Ves a následným odbočením na silnici
II/616 vedoucí z Velvar přes obec Uhy do Podhořan a v opačném směru od Podhořan do obce Uhy. Na silnici
II/616 se napojuje účelová komunikace ke skládce. Tato účelová komunikace je společná i pro aktivity firmy
KÁMEN Zbraslav s.r.o.
Na základě statistiky přijímaných odpadů na skládku lze konstatovat, že dochází k trvalému poklesu jak
v množství dovážených odpadů, tak v počtu vozidel přijíždějících do areálu skládky. Podle evidence
oznamovatele na základě příjmu odpadů lze pro rok 2015 očekávat následující údaje týkající se dopravy na
skládku:
otvírací doba skládky
průměrný denní návoz
předpokládaný roční návoz
průměrné vytížení vozidla

6

dní/týden

390

tun/den

104 250

tun/rok

6,85

t/vozidlo

počet vozidel denně

57

vozidel/den

počet vozidel za rok

15 219

vozidel/rok

Výše uvedené aktuální hodnoty představují cca 50% původně očekávaných hodnot návozu odpadů dle
záměru rozšíření skládky odpadů – IV. etapa. V roce 2009 přijelo na skládku 30 960 TNA, které dovezly
celkem 208 041 tun odpadů.
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Na základě provozní evidence bylo rovněž stanoveno směrové rozložení dopravy: cca 30% přijíždí na skládku
po silnici II/616 od západu, tj. přes obec Uhy a cca 70 % vozidel přijíždí na skládku po silnici II/616 od
východu, tj. od Podhořan. Veškerá vozidla po odbočení ze silnice II/616 projedou po vnitroaerálové účelové
komunikaci přes váhu a dále v areálu skládky. Délka této komunikace k navrhované hale je cca 500 m.
Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6,30 do 18,00 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. V
tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových vozidel. Vzhledem k omezenému provozu v sobotu je
pro přepočet na denní pohyby uvažováno s 267 dny provozu skládky.
Na základě výše uvedených údajů jsou v následující tabulce vyčísleny stávající roční a denní pohyby (příjezdy
a odjezdy) motorových vozidel.
Tabulka č. 3: Doprava vztažená na skládku Uhy

Nákladní doprava
Komunikace

Počet TNA/rok

Pohyby TNA/rok

Počet TNA/den

Pohyby TNA/den

II/616 od Uhy

4 539

9 078

17

34

II/616 od Podhořan

10 680

21 320

40

80

Účelová komunikace

15 219

30 438

57

114

Počet OA/rok

Pohyby OA/rok

Počet OA/den

Pohyby OA/den

II/616 od Uhy

1 869

3 738

7

14

II/616 od Podhořan

2 136

4 272

8

16

Účelová komunikace

4 005

8 010

15

30

Osobní doprava
Komunikace

Hodnocený záměr
Provozem linky na výrobu SRF nedojde k žádným změnám v nákladní dopravě týkající se návozu odpadů,
linka bude využívat část odpadů dovážených do areálu skládky bez navýšení návozu odpadů. Rovněž tak se
nepředpokládají ani změny ve směrovém rozložení této dopravy, nemění se svozové oblasti.
Záměr bude vyžadovat odvoz (expedici) vyrobeného paliva a druhotných surovin v množství 30 000 tun/rok.
Přeprava paliva SRF bude probíhat velkoobjemovými návěsy o nosnosti cca 22 tun a objemu 85 – 90 m3. Při
průměrné denní produkci 120 tun SRF (počítáno s omezením na 250 pracovních dnů) představuje expedice
cca 6 vozidel s návěsy. Směr dopravy SRF je uvažován výhradně západním směrem k silnici I/16 přes obec
Uhy.
Odvoz železných kovů je předpokládán v množství cca 1 033 tun/rok. Pro přepravu budou využita běžná
nákladní vozidla s nosností cca 12 tun v počtu cca 1 TNA za 3 dny, 2 TNA/týden. Směr dopravy je uvažován
východním směrem na Podhořany.
Využití vyseparovaných plastů (PVC) bude záležet na jejich kvalitě. Množství je odhadováno na 1 238
tun/rok. V maximálním případě, kdy by veškeré plasty byly odváženy k využití mimo areál skládky, lze
uvažovat o počtu max. 1 TNA o nosnosti 5 - 6 tun za den. Směr dopravy je uvažován východním směrem na
Podhořany.
Vybudováním haly se také sníží stávající vzdálenost pojezdů po účelové komunikaci z cca 900 m na cca 500
m, přičemž část nevyužitelných odpadů z linky bude i nadále navážena na skládku. Do haly bude směřováno
cca 50% všech odpadů navážených v současné době na skládku (60 000 tun/rok), zbytek (cca 50 000
tun/rok) bude navážen dále přímo na skládku, protože půjde o odpady nevhodné k výrobě paliva.
Intenzita osobní dopravy mírně vzroste odhadem o cca 5 OA/den, protože provoz linky bude vyžadovat cca 6
zaměstnanců (3 v denní a 3 v odpolední směně).
V následujících tabulce jsou vyčísleny roční a denní pohyby (příjezdy a odjezdy) motorových vozidel ve
výhledu po realizaci záměru.
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Tabulka č. 4: Doprava související s provozem skládky a záměru

Nákladní doprava – návoz odpadů (zůstává beze změny)
Komunikace

Počet TNA/rok

Pohyby TNA/rok

Počet TNA/den

Pohyby TNA/den

II/616 od Uhy

4 539

9 078

17

34

II/616 od Podhořan

10 680

21 320

40

80

Účelová komunikace

15 219

30 438

57

114

Nákladní doprava – odvoz SRF a surovin (navýšení vlivem záměru)
Komunikace

Počet TNA/rok

Pohyby TNA/rok

Počet TNA/den

Pohyby TNA/den

1 500

3 000

6

12

II/616 od Podhořan

500

1 000

2

4

Účelová komunikace

2 000

4 000

8

16

II/616 od Uhy

Osobní doprava – celkem (včetně navýšení vlivem záměru)
Komunikace

Počet OA/rok

Pohyby OA/rok

Počet OA/den

Pohyby OA/den

II/616 od Uhy

2 403

4 806

9

18

II/616 od Podhořan

2 937

5 874

11

22

Účelová komunikace

5 340

10 680

20

40

Výstavba
Ve fázi výstavby dojde k určitém zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které budou způsobeny stavební
činností. Prakticky veškeré množství skryté zeminy a zeminy z terénních úprav však bude využito v rámci
areálu a nezatíží veřejnou silniční síť. Vzhledem k dále vyčísleným dopravním nárokům skládky lze dopravní
nároky ve fázi výstavby označit za zcela nevýznamné.

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

B.III.1. Ovzduší
Stávající bodové zdroje
Kogenerační jednotka
Kogenerační jednotka MOBIL TBG 350 je středním zdrojem znečišťování ovzduší. Jmenovitý tepelný
výkon je 480 kW, jmenovitý elektrický výkon je 341 kW. Množství spalovaných skládkových plynů se
pohybuje v rozmezí cca 1 – 1,2 milionu m3/rok.
Čerpací stanice PHM
ČS PHM je středním zdrojem znečišťování ovzduší. Provozovatelem ČS PHM je firma KÁMEN Zbraslav
s.r.o. Jedná se o typovou neveřejnou čerpací stanicí pouze pro motorovou naftu. Celková roční výtoč ČS
PHM není oznamovateli známa, oznamovatel zde odebírá motorovou naftu pro provoz mechanizmů na
skládce a dále zde mohou tankovat firemní nákladní motorová vozidla. Roční odběr provozovatele
skládky se pohybuje ve výši cca 100 m3 nafty.
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Stávající plošné zdroje
Nákladní automobily v prostoru skládky
Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6,30 do 18,00 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových vozidel. Vzhledem k omezenému provozu v
sobotu je pro přepočet na denní pohyby uvažováno s 267 dny provozu skládky.
Jak vyplývá z evidence provozovatele obslužnost skládky ve stávajícím stavu zabezpečuje ročně cca
15 000 TNA a cca 4 000 OA.
Skládkovací technika
Bilance emisí z provozu skládkovacích mechanismů vychází ze spotřeb nafty pro mechanizaci na skládce.
Za plošný zdroj je třeba považovat i emise ze spalování motorové nafty, kterou spotřebují stavební
mechanizmy při hutnění a úpravách tělesa skládky. Spotřeba motorové nafty pro provoz skládkovacích
mechanismů činí cca 30 m3/rok, průměrná spotřeba 15 l motorové nafty na jednu hodinu provozu
buldozeru (kompaktoru), cca 8 hodin denně, 2 000 hod/rok.
Těleso skládky
Těleso skládky je dle klimatických podmínek periodicky vlhčeno rozlivem průsakové vody z jímky
průsakových vod. V souladu s provozním řádem skládky má aktivní plocha skládky (sektor) pro ukládání
odpadů rozměry cca 50 x 50 m, tj. 2 500 m2. Ročně se na skládku ukládá cca 40 000 tun odpadů,které
mohou být zdrojem prašnosti z celkového objemu 104 000 tun ročně ukládaných odpadů.
Emisní faktor dle typu a vlastností materiálu, a lokality vychází na 0,694 kg/t.
Stávající liniové zdroje
Areál skládky je přístupný ze silnice I/16 v úseku Velvary – Nová Ves a následným odbočením na silnici
II/616 vedoucí z Velvar přes obec Uhy do Podhořan a v opačném směru od Podhořan do obce Uhy. Na
silnici II/616 se napojuje účelová komunikace na skládku. Tato účelová komunikace je společná i pro
aktivity firmy KÁMEN Zbraslav, s.r.o.
Intenzity dopravy a pohyby nákladních i osobních vozidel pro stávající stav jsou vyčísleny v kapitole
B.II.4.
V rámci navrhovaného záměru budou provozovány následující zdroje znečišťování ovzduší či dojde ke
změnám na stávajících zdrojích.
Bodové zdroje
Kogenerační jednotka
Záměr nebude mít vliv na provoz tohoto zdroje.
Čerpací stanice PHM
Dojde k navýšení roční výtoče o cca 40 m3 nafty, tj. o cca 1/3 současného odběru provozovatele skládky.
Pro nakládání s naftou platí, že technologie není uvedena v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší. Jedná se tedy o nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.
Emisní faktor pro motorovou naftu má hodnotu 20 g VOC/m3 (vydaného paliva). Emise VOC z výdeje 40
m3 nafty pak činí 800 g VOC/rok. U nafty se nepoužívá rekuperace ani při výdeji, ani při plnění zásobní
nádrže ČS.
Odsávání haly – výduchy vzduchotechniky
Technologická část haly bude odsávána a vzduch bude čištěn pomocí tkaninových filtrů s regenerací
zpětným proplachem vzduchu.
typ filtru

tkaninový filtrem s regenerací zpětným proplachem vzduchem

celková filtrační plocha

400 m2

Výstupní koncentrace TZL jako PM10 max.

5 mg/m3

zastavěná plocha filtru

2,5 x 5 m
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Parametry vzduchotechniky odsávání jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tabulka č. 5: Návrh vzduchotechniky v hale SRF

Místo odsávání

Množství vzdušniny (m3/hod)

Pneumatický seprátor

15 000

Primární drtič

2 500

Sekundární drtič

2 500

Vibrační síto

3 000

4 x přesyp

6 000

rezerva

1 000

Vzdušnina celkem

30 000

Počet provozních hodin technologie

3019

h/rok

Počet provozních dní

282

dní/rok

počet směn

2 směny

Po-Pá

1 směna

So

množství TZL/hod

0,15

kg/hod

množství TZL/rok

452,85

kg/rok

Plošné zdroje
Nákladní automobily v prostoru skládky
Dojde ke změně v pohybu vozidel v areálu skládky, částečně ke snížení pojedu při navážení odpadů
(kratší trasa do haly), částečně k navýšení při odvozu SRF a druhotných surovin. Počet vozidel je
vyčíslen v kapitole B.II.4.
Skládkovací technika
Záměr nebude mít vliv na provoz tohoto zdroje. Snížením množství ukládaných odpadů dojde
pravděpodobně ke snížení provozu skládkovací techniky, půjde o malý vliv.
Těleso skládky
U tohoto zdroje dojde ke změně ve snížení ročního návozu odpadů na skládku a rovněž ke změně ve
složení ukládaných odpadů, protože jejich část bude zpracována na lince pro výrobu SRF. Množství
ukládaných odpadů se sníží ze současných 104 000 tun na cca 80 000 tun ročně.
Liniové zdroje
U liniových zdrojů při návozu odpadů nedojde k žádné změně.
Vlivem záměru bude odvoz výstupu z výroby, tj. paliva (SRF) v množství 30 000 tun/rok, na místo jeho
dalšího využití. Půjde o odjezd 6 návěsových TNA/den. Směr dopravy SRF je uvažován výhradně západním
směrem k silnici I/16 přes obec Uhy.
Odvoz vyseparovaných železných kovů bude představovat cca 1 TNA za 3 dny, 2 TNA/týden. Směr dopravy
je uvažován východním směrem na Podhořany.
Odvoz vyseparovaných plastu bude představovat max. 1 TNA o nosnosti 5 - 6 tun za den. Směr dopravy je
uvažován východním směrem na Podhořany.

STRANA 27 z 81

LINKA NA VÝROBU SRF, AREÁL SKLÁDKY UHY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Období výstavby
V době realizace stavby lze očekávat emise znečišťujících látek z dočasných plošných a liniových zdrojů.
Bude se však jednat o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti, např.
zemní práce, deponie sypkých materiálů a manipulace s nimi, emise výfukových plynů ze stavebních
mechanismů a nákladních vozů.
Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění
zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Předpokládá se , že většina vytěžené zeminy bude využita
v rámci areálu skládky jako materiál pro terénní a sadové úpravy nebo jako materiál pro technické
zabezpečení skládky. Vzhledem k rozsahu výstavby se bude jednat pouze o krátkodobé zvýšení provozu na
okolních komunikacích, které ve vztahu k běžnému provozu skládky je zcela zanedbatelné. Vzhledem k ne
příliš významným nárokům na bilance přepravované zeminy a stavebních materiálů lze liniové zdroje
znečišťování ovzduší v etapě výstavby označit za nevýznamné.
Plošným zdrojem s dočasným působením bude vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem
sekundární prašnosti. Je nutné provádět opatření k minimalizaci sekundární prašnosti.
Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V
této fázi je obvykle produkováno nejvyšší množství emisí. V případě částic PM10 zejména vlivem nakládání se
zeminou, ale také zvýšenými pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště. Je tedy důležité
zejména během zemních prací důsledně dodržovat opatření ke snížení prašnosti.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Stávající stav
Splaškové odpadní vody
Splaškové vody ze sociálních zařízení z provozní budovy jsou svedeny do bezodtokové jímky o objemu
15 m3, která se dle potřeby vyváží na smluvní ČOV. Produkce splaškových vod odpovídá spotřebě
užitkové vody pro sociální účely, dle evidence provozovatele skládky je roční produkce splaškových vod
cca 30 m3. Vody se odváží na ČOV Velvary.
Odpadní voda z mycí rampy
Znečištěné odpadní vody z mytí vozidel na mycí rampě se vedou na podnikovou ČOV, která se skládá ze
sběrných žlabů, sedimentačních jímek, gravitačního odlučovače olejů, gravitačně sorpčního filtru a
akumulační jímky na čistou vodu.
Vyčištěná voda se následně vrací zpět do jímky a znovu se používá pro mytí vozidel. Z hlediska produkce
odpadních vod vypouštěných z areálu se jedná o zařízení s nulovým výstupem odpadní vody.
Průsakové vody ze skládky
Průsakové vody ze skládky se jímají v jímce průsakových vod o objemu 1150 m3. Tato kapacita
umožňuje akumulaci přívalového deště (intenzita 165 l/s.ha po dobu 15 minut) ze zabezpečené plochy
skládky při koeficientu odtoku 0,8. Z jímky jsou tyto vody čerpadlem o výkonu 20 l/s vraceny zpět na
těleso skládky, v případě extrémně nepříznivých podmínek lze přebytek těchto vod odvážet na smluvní
ČOV.
V posledních letech nebyly na ČOV žádné průsakové vody odváženy, veškeré množství se vrací zpět na
těleso skládky. V souladu s integrovaným povolením se minimálně 1 x denně kontroluje výška hladiny
průsakových vod v jímce a 1 x ročně se provádí odběr vzorku průsakové vody z jímky a stanovují se
hodnoty stanovených ukazatelů.
Neznečištěné srážkové vody
Neznečištěné srážkové vody z areálu skládky volně zasakují do okolního terénu.
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Hodnocený záměr
Splaškové odpadní vody
Pracovníci linky budou využívat pro hygienu sociální zařízení ve stávající provozní budově, odkud jsou
odpadní vody svedeny do bezodtokové jímky o objemu 15 m3, která se dle potřeby vyváží na smluvní
ČOV. V průběhu směny bude využíváno WC, které bude součástí přístavku haly SRF. Splaškové vody
z WC budou svedeny do bezodtokové jímky. Produkce splaškových vod odpovídá spotřebě užitkové vody
pro sociální účely, a je odhadována na 60 m3/rok. Vody se budou odvážet na ČOV Velvary jako za
stávajícího stavu. Četnost vyvážení se předpokládá 8x za rok.
Odpadní voda z mycí rampy
Záměr nemá vliv na produkci těchto vod, beze změny.
Průsakové vody ze skládky
Záměr nemá vliv na produkci těchto vod, beze změny.
Neznečištěné srážkové vody
Vlivem záměru dojde k nárůstu zastavěných a zpevněných ploch. Srážkové vody ze střechy haly a ze
zpevněných ploch budou odváděny do zasakovacích jímek východně od navržené haly.
Zpevněné plochy kolem haly nejsou určeny pro odstavování či parkování vozidel, proto není očekáváno
žádné znečištění srážkových vod z těchto ploch.
Celkový rozsah zpevněných ploch bude činit 11 300 m2. Objem srážek zachycených na nově
vybudovaných zpevněných plochách komunikací a provozních objektů v průměrném klimatickém roce lze
přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V
F
ψ
h

je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
je zastavěná plocha [m2]
je odtokový koeficient
ψ1 = 0,9 (zastavěné plochy a komunikace s možností odtoku do kanalizace)
je průměrná roční výška srážek [m] - h = 0,52 m (dlouhodobý srážkový normál)

Odtok z areálu stavby v ročním průměru lze přiblížit podle vztahu:
q = V/t
kde:
V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
t je jeden rok (31536000 s).
V rámci linky SRF bude množství srážkových činit:
V = F × ψ1 × h = 11 300 × 0,9 × 0,52 = 5 288 m3
q = V/t = 5 288 000/31 536 000 = 0,167 l.s-1
Srážkové odpadní vody ze střechy haly a zpevněných ploch budou mít charakter běžných
neznečištěných srážkových vod.
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B.III.3. Odpady
Stávající stav
Skládka Uhy je zařízení k ukládání schválených druhů odpadů na skládky typu SOO3 se zřízeným sektorem
S-OO1. Přesný seznam odpadů, které lze do těchto sektorů ukládat (včetně odpadů pro technické
zabezpečení skládky) je uveden v provozním řádu skládky. Provoz skládky se řídí integrovaným povolením,
které vydal OŽPZ KÚ Středočeského kraje dne 7.12.2004 pod č.j. 16970/151863/2004/OŽP, jehož poslední
10. změna byla vydána rozhodnutím ze dne 2.10.2015 pod č.j. 104131/2015/KUSK OŽP/VITK.
Přesné a jednoznačné pracovní postupy pro jednotlivé činnosti na skládce (přejímka a kontrola odpadu,
evidence, uložení na skládku, hutnění skládky apod.) jsou rovněž uvedeny ve schváleném provozním řádu
skládky.
Dle provozní evidence vznikají při provozu skládky následující druhy a množství odpadů.
Tabulka č. 6: Odpady z provozu skládky

kód dle KO

Název druhu odpadu

kategorie

množství

150106
150110

Směsné obaly

O

0,235 t/r

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N

0,050 t/r

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály

N

0,006 t/r

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,002 t/r

Navrhovaný záměr
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů
ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů.
Tabulka č. 7: Předpokládané druhy odpadů z výstavby

kód dle KO Název druhu odpadu

kategorie

150101

Papírové a lepenkové obaly

O

150102

Plastové obaly

O

150104

Kovové obaly

O

150105

Kompozitní obaly

O

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

170101

Beton

O

170201

Dřevo

O

170203

Plasty

O

170405

Železo a ocel

O

170411

Kabely neuvedené pod 170410

O

170504

Zemina a kamení neuvedené pod 170503

O

170904

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

O

200301

Směsný komunální odpad

O

Odpady vzniklé při výstavbě budou rozčleněny na komodity recyklovatelné (využitelné) a nevyužitelné, které
budou uloženy na odpovídající skládku. Zatřídění odpadů bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001
Sb.
Provozem linky na výrobu SRF nedojde k produkci jiných než stávajících odpadů.
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Výstupem z výrobní linky budou tyto materiály resp. odpady:
Palivo (SRF)

energetické využití

29 692 t/rok

kat. č. 19 12 10

Železné kovy

recyklace

1 033 t/rok

kat. č. 19 12 02

Plasty (PVC)

recyklace

1 238 t/rok

kat. č. 19 12 04

Podsítná frakce

skládky Uhy

11 434 t/rok

kat. č. 19 12 12

Těžká frakce

skládky Uhy

16 602 t/rok

kat. č. 19 12 12

Vzhledem k tomu, že provozovatel linky SRF bude rozdílný od provozovatele skládky a z hlediska zákona č.
76/2002 Sb, o integrované prevenci, se jedná o zařízení na využití nebo využití kombinované s odstraněním
jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující činnost předúprava odpadu
pro tepelné zpracování, bude pro zařízení vydáno samostatné integrované povolení. Bude vypracován
samostatný provozní řád, který bude předložen ke schválení. V souvislosti s žádostí o vydání integrovaného
povolení se nebude upravovat dnes schválený sortiment odpadů ukládaných na skládku ani sortiment
odpadů používaných pro technické zabezpečení skládky.
Provoz bude zdrojem malého množství odpadů kategorie N. Jde například o odpady charakteru odpadních
zářivek, odpadů z provozní údržby mechanismů apod. Množství nepřesáhne několik desítek kg za rok. Tyto
odpady budou předávány odborné firmě (příslušná střediska vlastní společnosti) a zneškodňovány v rámci
platné legislativy.
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude tříděn,
shromažďován a odstraňován podle jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu příslušné legislativy.
Při provozu záměru lze předpokládat produkci následujících druhů odpadů.
Tabulka č. 8: Předpokládané druhy odpadů z provozu linky

kód dle KO

Název druhu odpadu

kategorie

množství

150202

Absorpční činidla, filtrační materiály

N

0,100 t/r

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,030 t/r

B.III.4. Ostatní
Hluk
Za současného stavu se jsou v řešeném území provozovány následující zdroje hluku.
Skládka Uhy – IV. Etapa
1 × kompaktor BOMAG 1172 RB
1 × kompaktor BOMAG 572 RB
Stávající kogenerační jednotka sloužící k energetickému využívání skládkových plynů
Terénní úpravy části štěrkopískovny
1 × Dozer
Provoz zbylé části štěrkopískovny
2 × kolový nakladač Volvo_L180F
Provoz linky na výrobu SRF nebude představovat významný zdroj hluku. V prostoru záměru a jeho okolí
(do vzdálenosti cca 800 metrů) se nevyskytují žádné hlukově chráněné prostory (např. obytná zástavba).
V rámci posuzovaného záměru budou provozovány následující zdroje hluku:
zdroje hluku v areálu – technologické zdroje a manipulační technika (viz následující tabulka), pohyb
vozidel v areálu,
dopravní hluk – dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru.
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Tabulka č. 9: Navrhované stacionární zdroje hluku

Zdroj hluku

akustický tlak Lpa (1m)

Kolový nakladač

90 dB (A)

Primární drtič

92 dB (A)

Sekundární drtič

101,5 dB (A)

Pneumatický separátor

87 dB (A)

Vibrační síto

89 dB (A)

Průmyslový filtr

85 dB (A)

Zápach
Záměr nebude zdrojem zápachu, nedojde ani ke změnám provozu skládky z hlediska možné produkce
pachových látek.
Skládkový plyn z tělesa skládky bude nadále jímán a odváděn do kogenerační jednotky.
Vibrace a záření
Zdroje vibrací při výstavbě ani za provozu nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Doplňující údaje
Záměr nepředstavuje významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny. Jedná se o výstavbu haly a související
infrastruktury v areálu stávající skládky odpadů.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
V objektech nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky. Záměr bude řešen v
souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území pro navrhovaný záměr se nachází ve vytěžené části pískovny Uhy. Lokalita je cca 800 m
jihovýchodně od obce Uhy a cca 1000 m západně od obce Nelahozeves, jižně od silnice II/616. Ve vlastním
zájmovém území se s výjimkou štěrkopísků jiné významné přírodní zdroje nevyskytují.
Záměr je situován v extravilánu, mimo zastavěná území obcí, původní charakter terénu je zatížen
antropogenními zásahy (těžba štěrkopísku, průmyslové areály, dopravní koridory). Dotčené území je tvořeno
plochou antropogenně ovlivněnou těžbou štěrkopísků.
Pozemek určený pro výstavbu leží na úrovni těžebny na východním svahu místních elevací Na skřivánčí a Na
skalce. Úroveň stávajícího terénu se pohybuje okolo 224 m n.m.
Situace zájmového území je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.2. oznámení).
Obrázek č. 8: Situace zájmového území (1:25 000)
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Vlastním areálem neprotéká žádný vodní tok, území je suché a nenachází se v něm žádná vodní plocha,
prameniště ani mokřad.
Na zájmové území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle platné
legislativy.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody. V širším okolí lokality se
nenachází ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje minerálních vod, přírodních léčivých lázní a
lázeňských míst. V bezprostřední blízkosti nebyl zjištěn žádný zdroj pro zásobování pitnou popř. užitkovou
vodou.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze dotčené území charakterizovat následujícím způsobem.
Záměr nezasahuje na žádné zvláště chráněné území velkoplošného ani maloplošného charakteru.
Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou
vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní
památky.
Dotčené území není součástí přírodního parku.
Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.
Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability na lokální, ani na regionální
úrovni.
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází mimo obytné území, nejbližší obytná zástavba se nachází severozápadně od
záměru na okraji obce Uhy (cca 800 m). Obec Uhy má 369 obyvatel, rozlohu asi 580 ha, tj. asi 60,7
obyv.km-2, průměrný věk asi 38 let.
Obytná zástavba se dále nachází východně od záměru na okraji obce Nelahozeves (cca 1000 m), místní části
Hleďsebe 1. díl a Hleďsebe 2. díl. Hleďsebe 1. díl leží na levém břehu Vltavy, žije zde 174 obyvatel a má
rozlohu 4,99 km2. Hleďsebe 2.díl se nachází severně na levém břehu Vltavy, žije zde 43 obyvatel a má
rozlohu 1,77 km2.
V blízkosti záměru se nenacházejí žádné samostatně stojící obytné ani rekreační objekty.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km. Hodnocení imisní situace vychází z dat ČHMU (pětileté průměry). Mapy a
data zveřejňuje ministerstvo na internetových stránkách. Každý čtverec o rozměru 1 x 1 km obsahuje
hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let,
které mají stanoven roční imisní limit.
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Průměrné koncentrace za roky 2009-2013:
Obrázek č. 9: Průměr pro NO2

Obrázek č. 10: Průměr pro PM10

Obrázek č. 11: Průměr pro částice PM10,
36. max. 24hod. průměr

Obrázek č. 12: Průměr pro čsti ce PM2,5

Obrázek č. 13: Průměr pro benzen

Obrázek č. 14: Průměr pro benzo(a)pyren
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Tabulka č. 10: Imisní charakteristika ovzduší – pětileté průměrné hodnoty 2009 - 2013

průměrná hodnota pro
zájmové území

imisní limit

podíl limitu (%)

roční průměrná koncentrace

15,6 µg.m-3

40 µg.m-3

39

PM10

roční průměrná koncentrace

-3

26,8 µg.m

-3

40 µg.m

67

PM10

36. nejvyšší denní průměr

50,3 µg.m-3

50 µg.m-3

-3

-3

znečišťující látka

veličina

NO2

100,6

PM2,5

roční průměrná koncentrace

17,8 µg.m

25 µg.m

71,2

Benzen

roční průměrná koncentrace

1,39 µg.m-3

5 µg.m-3

27,8

roční průměrná koncentrace

-3

-3

Benzo(a)pyren

0,97 ng.m

1 ng.m

97

Z výše uvedené charakteristiky lze odvodit, že imisní NO2 a benzenu jsou s dostatečnou rezervou splněny.
Imisní limity tuhých látek jsou zvýšené, v krátkodobých průměrech může docházet k překračování limitů.
Obdobně i hodnoty pro benzo(a)pyren je na hranici limitu.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za středně významnou, bez
výrazného překračování limitů.
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do teplé klimatické oblasti T2. Pro oblast T2 je
charakteristické dlouhé, teplé, suché léto, přechodné období velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky. Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 11: Klimatické charakteristiky oblasti MT7 (Quitt, 1971)

Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci v °C

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu v °C

8-9

Průměrná teplota v říjnu v °C

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 - 50
120 - 140
40 - 50

Nejbližší pozorovací meteorologickou stanicí s dlouhodobým měřením srážek a teplot je stanice 1106 Slaný a
792 Veltrusy. Průměrná dlouhodobá roční teplota je 8,5 °C. Nejteplejším měsícem je červenec (průměr 18,5
°C na stanici Slaný a 18,4 °C na stanici Veltrusy), nejchladnějším leden s průměrnou teplotou –1,9 °C (obě
stanice). Sluneční svit dosahuje 1 800 h/r.
Na stanicích Slaný a Veltrusy jsou k dispozici dlouhodobé srážkové průměry, které na stanici Slaný činí 456
mm/r, na stanici Veltrusy pak 499 mm/r. Prodanou lokalitu byl dlouhodobý srážkový úhrn stanoven ČHMÚ na
480 mm/r.
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C.II.3. Voda
Povrchové vody
Z hlediska povrchových vod náleží zájmové území do povodí Vltavy:
povodí 3. řádu č.p. 1–12–02 Vltava od Korytky po ústí
povodí 4. řádu č.p. 1-12-02-0472-00-0 Vltava
Vlastní území je odvodňováno přímo do řeky Vltavy bezejmennou vodotečí, která je přítokem Vltavy.
Na následujícím obrázku je patrná hydrologická situace zájmového území záměru (viz příloha č. 1.5.).
Obrázek č. 15: Hydrologická situace
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

Zájmové území náleží do útvaru povrchových vod ID 13879000, název: Vltava po ústí do toku Labe.
Hodnocení stavu útvaru povrchových vod uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 12: Hodnocení stavu útvaru povrchových vod

Mezi překročené ukazatele patří:
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Podzemní vody
Ve smyslu hydrologické rajonizace území náleží roudnické křídě 453 a křídě severně od Prahy 451.
Zvodnělým prostředím jsou horniny předkvarterního podloží – tzv. cenomanská zvodeň vázaná do průlinově
propustných, kvádrově rozpukaných pískovců a tzv. zvodeň spodnoturonská vázaná do puklinově porušených
jílovitovápnitých prachovců.
Kvarterní písčité a štěrkopísčité terasové sedimenty nejsou souvisle zvodnělé z důvodu značného spádu
povrchu předkvarterního podloží – od 230 m.n.m západně po 217 m.n. na východě. Tato skutečnost
způsobuje rychlý odtok srážkových vod do nižších partií údolního svahu.
V širším okolí pískovny je zvodnělý kolektor s puklinovou propustností vázaný na spodnoturonské slínité
horniny v úrovni 15 – 23 m pod úrovní terénu. Hladina této mělké podzemní zvodně je volná až slabě
napjatá. V prostoru pískovny se vytváří rozsáhlá plocha podzemní vody na úrovni 217 – 218,2 m n. m. Místy
je tato hladina těžbou odkrytá (mimo zájmové území).
V místě záměru lze směr proudění podzemní vody určit jako V až SV – k řece Vltavě. K dotaci zvodně vázané
na horniny kolektoru spodního turonu dochází atmosférickými srážkami v ploše kvartérních uloženin, kdy
srážkové vody jsou odváděny prostřednictvím štěrkopísků terasy (vinohradské) do podložních
spodnoturonských hornin.
V kvartérních písčitých až štěrkopískových uloženinách se nevytváří spojitá zvodeň podzemní vody. Lokálně
se může vytvářet nevýrazná akumulace podzemní vody podmíněná vývojem souvislejší jílovité polohy.
Propustnost štěrkopísků je vysoká. Navážky v pískovně a v jejím okolí jsou slabě propustné.
Pro zájmové území byla na základě inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu zkonstruována
mapa hydroizohyps, která je prezentována na následujícím obrázku č. 17.
Vodní zdroje
Území záměru se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Záměr leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, která se
nachází severně od zájmového území.
Obrázek č. 16: CHOPAV Severočeská křída
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Obrázek č. 17: Mapa hydroizohyps

Zátopová území
Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků.
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Monitoring podzemních vod
Vliv provozu skládky na kvalitu podzemních vod je sledován v rámci monitoringu podzemních vod. Analýzy
vzorků podzemních vod i průsakových vod ze skládky provádí firma GEOTEST Brno, která každoročně
zpracovává i závěrečnou zprávu o monitoringu vod. Výsledky analýz jsou porovnávány s analýzami
provedenými v předchozích letech a s doporučenými hodnotami kritérií B, C Metodického pokynu MŽP.
Na základě prováděných analýz lze konstatovat, že provozem skládky nedošlo a nedochází ke znečištění
podzemních vod, které by indikovalo zvýšené hodnoty sledovaných ukazatelů znečištění a cizorodých látek
v podzemních vodách.

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (trvalý zábor). Pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Dotčené pozemky jsou podle katastru nemovitostí vedeny jako zemědělská půda. Dotčená plocha je v
současné době prakticky v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), bonitovaná půdně
ekologická jednotka (BPEJ) 1.22.10 a 1.22.12.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou tyto půdy zařazena do
VI. a V. třídy ochrany.
Kód BPEJ

Třída ochrany

Uvažovaný zábor

1.22.10
1.22.12

VI. třída ochrany ZPF
V. třída ochrany ZPF

--22 700 m2

První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region.
1 - teplý, suchý, se sumou teplot (nad + 10 oC) 2600 - 2800, průměrnou roční teplotou 8 – 9 oC, průměrným
ročním úhrnem atmosférických srážek < 500 mm, pravděpodobností suchých vegetačních období v rozmezí 40 - 60 a
vláhovou jistotou 0 - 2.
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem, příbuzných
ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem,
zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.
HPJ 22 – kambizemě a pararendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí nebo středně těžké, s převážně
příznivým vodním režimem.
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice.
Číslo kódu
Sklonitost
Expozice
1
3o - 7o (mírný sklon)
U klimatických regionů 0 - 5 znamená kód 2, 4, 6, 8 jih, zbylé kódy všechny ostatní expozice
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Číslo kódu
0
2

Kategorie skeletovitosti
bezskeletovitá
slabě skeletovitá

Kategorie hloubky půdy
hluboká (víc jak 60 cm)
hluboká

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o
půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.
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Geomorfologické poměry, charakter terénu
Zájmovou lokalitu lze charakterizovat jako okraj široce rozevřené plošiny, výškově členěné táhlými hřbety s
nevýraznými vrchy v blízkém okolí. K východu prudce klesá zalesněnými svahy k Vltavě. Vytěžená pískovna
vytváří jihovýchodně od obce Uhy mírnou depresi, v níž je umístěna skládka.
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: VI. Česká tabule
Oblast: VI. B Středočeská tabule
Celek: VI. B – 1Dolnouherská tabule
Podcelek: VI. B – 1B Řípská tabule
Okrsek: VI. B – 1B-c Lešanská plošina
Lešanská plošina je tvořena turonskými písčitými slínovci a cenomanskými pískovci, které jsou kryty
pleistocénními říčními štěrkopísky a sprašemi.
Záměr je lokalizován v území s výraznými antropogenními prvky. Výrazným antropogenním tvarem
v charakteru terénu zájmového území a jeho okolí je vytěžená pískovna, která vytváří depresi o hloubce cca
20 m.
Pozemek určený pro výstavbu haly leží na vytěženém prostoru východně a severně od stávající skládky
odpadů. Úroveň stávajícího terénu se pohybuje okolo 224 m n.m.
Geologické poměry
Geologicky se území nalézá v severovýchodní části vltavsko – berounské faciální oblasti České křídové
tabule. Skalní podloží je tvořeno sedimenty středního turonu. Převládají jemnozrnné křídové slínovce a
prachovité pískovce s vápnito–jílovitým tmelem, které do hloubky přecházejí do slinitých prachovců. Tyto
polohy jsou prakticky téměř nepropustné, nejsvrchnější polohy uvedených hornin jsou zvětralé.
Území vlastní zájmové lokality je tvořeno sedimenty svrchní křídy, zastoupenými cenomanskými a
spodnoturonskými uloženinami Vltavy. Cenomanské uloženiny reprezentují slepence, pískovce, jílovce a
prachovce, směrem do nadloží jsou vyvinuty kaolinické pískovce s nadložními glaukonitickými prachovci až
jílovci. Celková mocnost cenomanských sedimentů činí až 30 m, v jejich nadloží jsou vápnité pískovce až
jílovitovápnité prachovce spodního turonu.
Kvartérní uloženiny jsou tvořeny pleistocenními uloženinami Vltavy (vápnitojílovité eluvium, štěrkopísky
terasy Vltavy – vinohradská terasa). Jejich pokryv je tvořen hlínami a antropogenními uloženinami (navážky).
Vinohradská terasa je v zájmovém území tvořena písky se štěrkem (v zájmové lokalitě vytěženo), místy
s nesouvislými polohami jílu. Tato terasa tvoří nadloží spodnoturonských hornin. Do východní části
zájmového území zasahují štěrkopísky staropleistocénní terasy, vyplňující staré vltavské údolí.
Nerostné zdroje
Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území dle § 16 – 19 zákona č. 44/1888 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství v platném znění. Nachází se ve vytěžené části ložiska štěrkopísků Nelahozeves.
Podle mapy geofaktorů životního prostředí list 12 - 21 Kralupy n. Vlt., l : 50 000, nejsou v zájmové ploše
navrhované haly žádné střety zájmů s ohledem na životní prostředí. V lokalitě nejsou evidovány žádné
využívané vodní zdroje (studny, prameny). Studny jsou v obci Uhy, samostatná studna je v areálu pískovny
za silnicí I/16. Prostor i jeho široké okolí je charakterizován jako kulturní krajina průměrných hodnot.
Stabilita území, seismicita
Záměr se nachází v areálu skládky odpadů, na území záměru nehrozí riziko sesuvů. Území není poddolováno.
Podle sklonu v rozmezí 3° - 7° může být území postiženo vodní erozí. Podle klimatických podmínek je území
náchylné i na vznik větrné eroze. Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do
seismicky klidné oblasti s rizikem zátěže do 6° M.C.S.
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C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Podle Biogeografického členění ČR (Culek, 1996) náleží území do biogeografického regionu 1.2 – Řípského,
ve 2. vegetačním stupni.
Je součástí kontinentální biogeografické provincie, subprovincie hercynské.
Fytogeograficky náleží do oblasti termofytika, obvodu českého termofytika, fytogeografického okresu Pražská
plošina, podokresu Jenštejnská tabule.
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): černýšová dubohabřina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum).
Základní charakteristiky zájmového území
V rámci přípravy záměru na rozšíření skládky (IV. etapa) bylo v roce 2009 prováděno terénní šetření formou
kvalitativních biologických průzkumů. Na celém území byla prováděn opakovaný průzkum od konce dubna do
poloviny října roku 2009, takže bylo zachyceno prakticky celé vegetační období.
Zájmové území pro navrhovanou halu se nachází celé v prostoru dna bývalé těžebny štěrkopísků, východně
od původní skládky (I. až III. etapa) a severně od stávající IV. etapy skládky, severně a severně od stávající
provozované těžebny.
Ve smyslu klasifikace biotopů České republiky (Chytrý,Kučera, Kočí, 2001, eds.) je tvořeno z větší části
prakticky výhradě agrocenózami (biotop X2) s úzkými ruderálními lemy podél polních cest (biotop X7), ze
severu přiléhá bývalý severní svah pískovny (s jižní orientací) se sukcesí nespojitých porostů pionýrských
dřevin (biotop X12) a s terénními úpravami. Vlastní zájmové území je rovinaté, místy jde o iniciační stadia
sekundární sukcese ruderální vegetace při okrajích polí (biotop X6 antropogenní plochy se sporadickou
vegetací).
Prvky dřevin rostoucích mimo les
Zájmové území záměru (prostor navrhované haly) je prakticky bez mimolesních porostů dřevin, pouze
místně se nacházejí nálety kanadských hybridních topolů pomístně při okrajích plochy (podél cest, pod
svahem), zejména pak v severní části zájmového území. Lokálně jsou při okrajích náletové jedince růže
šípkové a svídy (při cestě do pískovny podél areálu sládky), lokálně i náletové jedince osiky a svídy.
Porosty pionýrských dřevin na svahu severně od vlastního zájmového území pro navrhovanou halu jsou
tvořeny převážně osikou, břízou, hybridními topoly, trnkou, vrbami, svídou krvavou, bezem černým, růží
šípkovou, borovicí lesní.
Flóra
V rámci průzkumů prováděných v roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 114 druhů cévnatých rostlin
včetně náletových dřevin.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Byly zaznamenány celkem
3 druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategoriích C3 a C4a. Jde o
druhy v území hojné:

Filago arvensis L. - bělolist rolní [C3]
Vzácnější polní plevel, který se často vyskytuje i na ruderálních a narušených lokalitách (lomy, pískovny
aj.)
Atriplex oblongifolia W.et K. - lebeda podlouhlolistá + [C4a]
Crepis foetida L. ssp.rhoeadifolia (M.Bieb.)Čelak. - škarda smrdutá mákolistá [C3]
Oba druhy jsou v území velmi hojné a preferují ruderální stanoviště.
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené
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Záměr nové haly bude realizován na ploše původně navrhované pro IV. etapu rozšíření skládky Uhy. Tato IV.
etapy skládky byla v konečné realizaci redukována a na části volného prostoru je navržena nová hala.
V rámci přípravy záměru nové haly byl v červnu 2015 proveden orientační průzkum lokality se zaměřením na
ověření dříve zjištěných poznatků a případných změn v území. Výsledkem bylo potvrzení předchozích
průzkumů a konstatování, že v území nedošlo k žádným zásadním změnám ohledně výskytu rostlin i dřevin.
Fauna
V rámci průzkumů prováděných v roce 2009 byl průzkum zaměřen na dva typy stanovišť:
−

plochy agrocenóz východně od stávajícího areálu skládky – jde o plochu na níž je navrhována nová
hala,

−

plochy ruderalizovaných ekosystémů, zejména v jižní a JZ části zájmového území – tyto plochy
nejsou navrhovaným záměrem dotčeny.

Průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané buď na křoviny a mimolesní porosty dřevin, nebo
na otevřenou krajinu s převahou polí, případně druhy synantropní. Specifickou enklávou je prostor tůně SV
od zájmového území, který však nebude záměrem dotčen.
Výstupy cekem 4 provedených šetření jsou shrnuty v následujícím textu (zvláště chráněné druhy podtrženy
kategorie kriticky ohrožených /§§§/, silně ohrožených /§§/, ohrožených /§/.
Záměr se nachází v prostoru agrocenóz, kde byly během průzkumů zjištěny následující druhy:
savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus
capreolus). Průzkum na výskyt křečka polního (§§) negativní.
ptáci – skřivan polní (Alauda arvensis), konipas bílý (Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza citrinella),
stehlík obecný (Carduelis carduelis), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), bažant obecný (Phasianus
colchicus), havran polní (Corvus frugilerus), holub domácí (Columba livia f. domestica), h. hřivnáč (C.
palumbus), v červnu zastiženy 3 ex. koroptve polní (Perdix perdix) východně od severojižní cesty. Nad
na pole (a zájmové území) zaletují lovit: poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo),
havran polní (Corvus frugilerus), kavka obecná (Corvus monedula - §§), racek chechtavý (Larus
ridibundus).
plazi - žádní zástupci nebyli ani opakovanými pochůzkami v polních kulturách zjištěni.
obojživelníci - žádní zástupci nebyli ani opakovanými pochůzkami zjištěni.
hmyz - byly zjištěny především charakteristické druhy vybraných skupin, např.:
−

brouci - střevlíčci Pterostichus melanarius, P. cupreus, Calathus erratus, C. fuscipes, šídlatec
Bembidion lampros, kvapníci Harpalus affinis, Preuodoophonus rufipes, Amara aenea; z velkých
druhů čeledi zjištěn pouze střevlík měděný (Carabus cancellatus). Z dalších charakteristických druhů
mrchožrout zploštělý (Aclypea opaca), mrchožrout Phosphuga atrata, hrobařík Nicrophorus
vespilloides, z druhů listorohých čeledí hnojníci rodu Aphodius, zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata),
ojediněle zlatohlávek (Oxythyrea funesta) - §. Listokaz zahradní (Phylloperta horticola), na jaře
chrobák jarní (Tripocopris vernalis); z kovaříků běžné druhy rodů Athous.a Agriotes. Na květech
krytohlavové rodu Cryptocephalus, dále páteříčci Rhagonycha fulva, Cantharis nigricans, C. fusca),
slunéčka rodu Coccinella (C. septempunctata, C. quinquepunctata), z nosatců zastiženi zástupci rodu
Sitona, rodu Ottiorhynchus, rodu Lixus, rušníci rodu Anthrenus, pestrokrovečník včelový (Trichodes
apiarius), dřepčíci rodu Phyllotreta., blýskáčci rodu Meligethes aj.

−

motýli - bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepový (P. rapae), žluťásek čičorečkový (Colias hyale);
babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana),
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), z můr např. můra gamma (Plusia gamma), blýskavky z
rodu Phlogophora, nebo osenice polní Scottia segetum

−

dvoukřídlí - bzučivky rodu Lucillia, masařky rodu Sarcophaga, dále tiplice (Tipula sp.), pestřenky
(Vollucella sp., Eristalis sp., Helophilus sp..)
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−

blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), poletující čmeláci rodu Bombus (B. terrestris, B.
pascurorum-oba §), mravenci rodu Lasius, pilatky rodu Tenthredo, pilatka řepková (Athalia colibri)
aj.

−

rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridis), dále sarančata rodů Stenobothrus nebo Chortippus,
krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa)

−

ploštice - kněžice páskovaná(Graphosoma lineatum), kněžice rodu Aelia, kněžice zelná (Eurydema
oleraceum), klopušky rodu Adelphocoris aj.

−

jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, běžníci rodu Thomiscus

Prostory svahů při severní hranici těžebny, ani prostor tůně SV od navržené haly nebudou posuzovaným
záměrem dotčeny. Nejsou tedy uváděny ani výsledky zoologických průzkumů těchto lokalit.
V celém řešeném území pro rozšíření skládky byl při průzkumech prokázán výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů.

Ochranářsky významné druhy živočichů
Kriticky ohrožené
Strnad luční (Miliaria calandra) - Pozorován na náletovém topolu cca 200 m východně od území skládky
pod patou svahu zpívající samec. Možné hnízdění v prostorech s keři pod patou svahu.
Silně ohrožené
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) - Sporadicky na výsušných stanovištích zejména po obvodu bývalé
těžebny, zjištěno na svahu severně od zájmového území několik ex., 2 ex zjištěni rovněž i na deponiích
zemin a štěrků SV od zájmového území v okolí tůně.
Slepýš křehký (Anguis fragilis) - 1 ex. při JV okraji polí u křižovatky místních komunikací.
Kavka obecná (Corvus monedula) - zjištěna především jako druh zaletující za potravou do aktivních
prostorů skládky i do okolí, v zájmovém území se nenacházejí prostory reprodukce druhu.
Skokan zelený (Rana kl. esculenta) - doloženy vyšší jednotky až první desítky ex. v tůni pod patou svahu
SV od zájmového území. Pravděpodobná reprodukční plocha.
Kuňka ohnivá (Bombina bombina) - Akusticky doloženy jednotky ex. v tůni pod patou svahu, možná
reprodukční plocha.
Ohrožené
Koroptev polní (Perdix perdix) - 3 ex. koroptve zastiženy východně od severojižní cesty, nelze vyloučit i
hnízdění a výskyty přímo i v zájmovém území. Vazba na období skrývek a zemních prací.
Břehule říční (Riparia riparia) - doloženy hnízdní nory pod korunou severního svahu bývalé těžebny SV od
zájmového území.
Zlatohlávek Oxythyrea funesta - potvrzeny občasné výskyty na květech jak v okolí skládky, tak i v
prostorech okrajů polí, ruderálních lad a porostů kvetoucích dřevin. Nelze vyloučit reprodukci na travách v
ruderálech jak v okolí lokality, tak i v zájmovém území (jižní plchy ruderálních lad).
Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius ) – pozorován přelet nad severní částí podél paty svahu, ve svahu
např. trnka jako potenciální živná dřevina.
Čmelák Bombus pascuorum
Čmelák zemní (Bombus terrestris) - oba výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům
květů, bez výraznější preference výskytu. V zájmovém území se v zásadě nevyskytují větší plochy
nízkostébelných lad nebo přechodových ekotonů, kde by bylo možno předpokládat případnou koncentraci
zakládání hnízd. Nelze vyloučit reprodukční prostory v ruderálech podél stávající skládky nebo na jihu
zájmového území. Pro čm. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných norách hlodavců
nebo hmyzožravců; pro č. skalního mírná preference zastíněných ploch v porostech. Doporučuje se
provést skrývky pro přípravu území mimo reprodukční období.
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Na základě provedených průzkumů lze vyvodit závěr, že území dotčené posuzovaným záměrem
nepředstavuje plochu výskytu potenciálních reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných
druhů živočichů či rostlin. Jako významná se jeví ochrana stávajících svahů bývalé těžebny severně od
záměru, a tůň pod patou svahu SV od zájmového území.
Územní ochrana přírody
Základní popis prvků ochrany přírody a krajiny v zájmovém území je uveden v kapitole C.I. včetně situací se
zákresem jednotlivých prvků. V následujícím textu je tento popis doplněn o podrobnější informace u
dotčených prvků ochrany přírody a krajiny.
Nadregionální ÚSES – Zájmové území nové haly leží v ochranném pásmu nadregionálního
biokoridoru K57. Tento biokoridor je veden po svazích údolí Vltavy jako teplomilný hájový koridor
proložený biocentry lokální úrovně, jižně od záměru regionálním biocentrem RBC 27 Kořenice. Biokoridor
prochází roklemi a svahovými porosty řídkých křovinatých lesů na svazích údolí Vltavy a v roklí směřujících k
východu a řada porostů na svazích je tvořená hospodářskými porosty sadů a také akátin a různě
deprivovaných porostů za hranicí území obce (na území obce Uhy).
Z hlediska ekologické stability jsou nejhodnotnější porosty podél východní strany pískovny, které jsou
součástí systému ÚSES, nacházejí se však mimo zájmové území záměru.
Regionální ÚSES – Nejbližší regionální biocentrum je RBC 27 Kořenice (cca 500 m jižně od záměru), na
severu pak RBC Chržín a RBC Podmoklina, všechny mimo dosah vlivů záměru.
Obrázek č. 18: Nadregionální a regionální ÚSES (zdroj: www.geoportal.gov.cz)

Místní (lokální) ÚSES – Podle územního plánu obce Nelahozeves se v blízkosti záměru nacházejí lokální
biocentra vložená do nadregionálního biokoridoru, východně ve svazích nad údolím Vltavy. Jde o stávající a
funkční prvky ÚSES, které se vyznačují dobrou ekologickou stabilitou. Situace ÚSES dle územního plánu je
zřejmá z následujícího obrázku.

STRANA 45 z 81

LINKA NA VÝROBU SRF, AREÁL SKLÁDKY UHY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek č. 19: Územní systém ekologické stability (zdroj: ÚP Nelahozeves)

Národní parky (NP) - v místě stavby ani v jejím okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v místě stavby ani v jejím okolí se žádná chráněná krajinná oblast
nenachází. Nejbližšími chráněnými krajinnými oblastmi jsou CHKO Křivoklátsko (cca 28 km jihozápadně) a
CHKO Český kras (cca 30 km jižně).
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby ani v její blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází. Z těchto kategorií ZCHÚ se nejblíže
nachází Přírodní památka Veltrusy (cca 2 km východně, na pravém břehu Vltavy) a Přírodní rezervace Pod
Šibenicí (cca 4,5 km severozápadně).
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Obrázek č. 20: Zvláště chráněná území (zdroj: www.geoportal.gov.cz)

Přírodní parky (PP) – v místě stavby ani v jejím okolí není vymezen žádný přírodní park. Nejbližší Přírodní
park Dolní Povltaví se nachází jižně od Kralup nad Vltavou, přes 6 km od zájmové lokality. Dalším přírodním
parkem v okolí je Přírodní park Okolí Okoře, přes 11 km jižním směrem.
Obrázek č. 21: Přírodní parky (zdroj: www.geoportal.gov.cz)
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Významné krajinné prvky (VKP)
VKP ze zákona: V místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí. Nejbližší VKP les se nachází cca 500 m
východně od záměru. Jiná VKP (vodní tok, údolní niva, rybník, jezero, rašeliniště) se v blízkosti záměru
nenacházejí.
VKP registrované: V místě stavby ani v blízkém okolí se nenacházejí. Na území obce Nelahozeves se
nacházejí 4 registrované významné krajinné prvky, přičemž nejblíže záměru je VKP 145 Kořenice cca 700
m jižně od zájmového území. Jde o teplomilnou výsušnou stráň s výskytem zvláště chráněných a
vzácných druhů rostlin, VKP je součástí RBC 24 Kořenice. Situace VKP je patrná na obrázku ÚSES.
Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný památný strom nenachází.
Území soustavy Natura 2000
Zájmové území se nenachází na území nebo v blízkosti prvků soustavy Natura 2000.
Ptačí oblasti (PO) – Záměr se nenachází na území ani v blízkosti žádné ptačí oblasti. Nejblíže dotčenému
území je ptačí oblast Křivoklátsko (CZ0211001) o rozloze 31.960 ha, která se nachází přes 28 km
jihozápadním směrem.
Evropsky významné lokality (EVL) – Záměr nezasahuje na území žádné EVL. Nejbližší evropsky
významnou lokalitou je EVL Veltrusy (CZ0213083) o rozloze 297 ha, cca 2 km východně od záměru.
Obrázek č. 22: Evropsky významné lokality (zdroj: www.geoportal.gov.cz)

Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními ekologickými a
přírodními podmínkami. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru
typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické,
identifikující určitý prostor.
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Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka v krajině.
S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou zákonem
definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologickostabilizační funkce.
Krajina okolí navrhované haly je velmi mírně zvlněná, směrem k východu spadá příkrými zalesněnými svahy
k Vltavě. Nadmořská výška katastru se pohybuje kolem 230 – 240 m n. m.
Významnou změnou jsou vytěžená ložiska štěrkopísku, čímž vznikly rozsáhlé terénní deprese jižně od silnice
II/616. Severně silnice je lokalizován komplex centrálního úložiště ropy MERO.
Část vytěženého prostoru je rekultivována na intenzívně zemědělsky využívané pozemky.
Krajinný ráz zájmového prostoru lze charakterizovat následujícím způsobem:
Krajinná složka

Projev

Význam, poznámky

Trvalé travní porosty přírodě blízké

Pozitivní

nízký

Trvalé travní porosty sekundární, ruderalizované

Negativní

střední

Polní celky

Negativní

velký

Lesní porosty

Pozitivní

nulový (absentují)

Prvky mimolesních porostů dřevin

Pozitivní

střední (zejména náletové skupiny na
svazích, především východně)

Vodní toky

Pozitivní

nulový (absentují)

Vodní plochy

Pozitivní

nízký (malá tůň v depresi se pohledově
neprojevuje)

Zástavba nejbližších sídelních útvarů

Negativní

střední (různorodá venkovská zástavba)

Antropogenní novotvary

Negativní

střední (navážka v JV části,
navážka v areálu CS CARGO)

Technické prvky a areály

Negativní velký

(soubor areálu MERO, težebna
štěrkopísku jižně)

Vedení VN, VVN

Negativní

malý (trasa VVN západně mimo depresi)

Komunikace

Negativní

nízký (komunikace na ochranném
pilíři mezi oběma depresemi)

Zájmové území není součástí přírodního parku.
Krajina zájmového území je patrná i z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.)
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Obrázek č. 23: Situace záměru na podkladu ortofotomapy (1:10 000)

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Osídlení (historie, využití území)
Záměr je situován převážně na katastru obce Nelahozeves, okrajově zasahuje na území obce Uhy v místě
stávajícího areálu skládky.
Obec Nelahozeves (něm. Mühlhausen an der Moldau) leží ve Středních Čechách cca 22 km vzdušnou
čarou severně od Prahy. Je známá jako rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Má cca 1600
obyvatel a cca 700 domů. Rozkládá se na levém břehu Vltavy. Kromě původní vsi obec sestává ještě ze
sousedních Podhořan, dvou dílů Hleďsebi a Lešan. Celek zaujímá plochu 1432 hektarů. V minulých dobách k
Nelahozevsi patřívaly Strachov a Lobeček na protější straně řeky.
Nelahozeves byla obydlena už od mladší doby kamenné. Dokazují to početné archeologické nálezy zejména
ze sousední kralupské čtvrti Lobeč, z Lešan i z Hleďsebi. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Nelahozevsi
pochází z roku 1352. Původně náležela Nelahozeves českému knížeti a později pražské kapitule. Roku 1469 ji
dal král Jiří z Poděbrad svému rádci Řehořovi z Heimburka, kterému byla později odňata.
Poté se stala předmětem sporů mezi církvemi a světskými vlastníky – až v letech 1544-1558 získal tvrz,
poplužní dvůr i ves s mlýnem postupně pan Florián Gryspek z Gryspachu (1504–1588) a roku 1553 začal
budovat zámek. Vybudoval zde velkou knihovnu a obrazárnu. V budování pokračoval jeho syn Blažej Gryspek
z Gryspachu, který kolem roku 1613 dovršil stavbu zámku zhruba do konečné podoby. Po své smrti v roce
1620 však zanechal panství zadlužené, takže je roku 1623 koupila Polyxena z Lobkovic.
V majetku Lobkoviců zůstala Nelahozeves jako fideikomisní (od roku 1677) až do rozpadu feudalismu v roce
1848, resp. jako samostatný velkostatek až do poloviny 20. století, tj. i po pozemkové reformě z doby první
republiky.
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Od roku 1845 zde byla ve výstavbě železniční trať z Prahy na sever, pravidelná doprava na ní se datuje od
jara roku 1851. Velký význam pro obec měla v minulých staletích rovněž řeka Vltava, která sloužila jako
dopravní tepna. Vzhledem ke zvýšené poloze netrpěla Nelahozeves příliš povodněmi. Regulace řeky byla
uskutečněna kolem přelomu 19. a 20. století, intenzivní lodní doprava se rozvinula až ve 20. století.
Obec Uhy se nachází necelé 3 km VSV od Velvar a 6 km severozápadně od Kralup nad Vltavou. V obci žije
379 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.
Zájmové území není vzhledem k současnému funkčnímu využití (skládky, těžebna štěrkopísku, zemědělské
plochy) rekreačně využíváno.
Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Na území obce Nelahozeves je řada nemovitých kulturních památek, mezi nejvýznamnější patří:
−

kostel sv. Ondřeje, r.č. 35414 / 2-1389

−

č.p.1 zámek, r.č. 26806 / 2-1390

−

č.p. 12 památník Antonína Dvořáka, r.č. 26728 / 2-1391.

Z hlediska archeologické památkové péče celé zájmové území obce Nelahozeves je územím s
archeologickými nálezy a proto podléhá ustanovení § 21 – 24, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění.
V území obce Nelahozeves se nachází nebo do něj zasahuje 23 konkretizovaných území s archeologickými
nálezy vyšší kategorie (ÚAN I a II), evidovaných ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS), které
dokládají osídlení území od pravěku až po novověk.
Jednotlivě vyjmenované druhy nálezů a období dokládá četné pokrytí území:
Sídliště – paleolit, doba bronzová, starší doba železná, starší doba železná-mladší doba železná, mladší
doba železná
Vesnice – středověk-novověk
Tvrze – vrcholný středověk
Dvůr - vrcholný středověk
Kostel - vrcholný středověk, novověk
Cesta – neurčeno
Další nálezy - doba bronzová, neolit, doba římská, neurčeno, neolit, doba římská, doba stěhování národů,
neolit, eneolit, neolit-eneolit, doba bronzová, starší doba železná, mladší doba železná. Je možné
předpokládat, že územím vedla tzv. Lužická stezka, nebo Srbská stezka. Na pozdějším vyobrazení Müllerovy
mapy vede skrz sídlo Lešany do sídla Uhy. Kvůli blízkosti toku řeky Vltavy a blízkosti významného naleziště
Vepřek je možné předpokládat stálé osídlení.
S ohledem na charakter dotčeného území lze konstatovat, že v zájmové území lze zařadit do kategorie ÚAN
IV bez přítomnosti archeologických nálezů.
ÚAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá vytěžená území –
lomy, cihelny, pískovny apod.
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Hluk
Dotčené území se nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice skládky od
nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 800 m
západně (východní okraj zástavby obce Uhy), resp. 1100 m východně (západní okraj zástavby obce
Nelahozeves).
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z provozu stávajících zdrojů hluku jak
na skládce samotné (kompaktor, buldozer, vnitroareálová doprava) a souvisejících technologií (kogenerační
jednotka), tak v okolních provozech (těžba štěkorpísku). Vzhledem k více než dostatečné vzdálenosti k
hlukově chráněné zástavbě (tedy obytným stavbám a jejich venkovnímu chráněnému prostoru)
nepředstavuje provoz vlastní skládky odpadů akustický problém.
Nejvýznamnějším zdrojem hluku vůči chráněné zástavbě je automobilová nákladní doprava související
s provozem skládky i ostatními areály v zájmovém území.
Stávající hluková situace v posuzované lokalitě je vyhodnocena v příloze č. 4 oznámení (Akustická studie).
Pro posouzení stacionárních zdrojů hluku a dopravního hluku je použito výpočtového programu „Hluk+,
Verze 10.21, Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí “.
Dopravním hlukem rozumíme hluk ze silniční dopravy na veřejných pozemních komunikacích. Stacionárními
zdroji hluku rozumíme i hluk působený vozidly, které se pohybují na neveřejných pozemních komunikacích
(uvnitř areálu skládky Uhy).
Vyhodnocení současné i výhledové hlukové situace bylo provedeno pro následující referenční body.
Obrázek č. 24: Umístění výpočtových bodů

Tabulka č. 13: Umístění výpočtových bodů

číslo
bodu

umístění

výška
bodu

1

Obytný dům č.p. 157 (Uhy) - východní hranice obce, vzdálenost 779 m

3m

2

Obytný dům č.p. 155 (Uhy) – východní hranice obce, u silnice II/616, vzdálenost 890 m

3m

3

Obytný dům č.p. 91 (Uhy) – východní okraj obce, vzdálenost 921 m

3m

4

Parcela č.st. 127 (Nelahozeves) – západní okraj obce směrem k záměru, vzdálenost 1029 m

3m

5

Obytný dům č.p. 24 (Nelahozeves) – u silnice II/616, vzdálenost 1200 m

3m
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Hluk ze stacionárních zdrojů hluku - nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h = 44,3 dB
ze všech uvažovaných současných stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě byla
vypočtena v modelovém bodě č. 1. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů
hluku umístěných v posuzované lokalitě tedy prokázal, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A z těchto
zdrojů emisí hluku nepřesahuje u nejbližšího chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního
prostoru staveb požadovaný hygienický limit pro denní dobu, který činí LAeq,8h = 50 dB.
Dopravní hluk - nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h = 64,1 ze stávající dopravy byla
vypočtena v modelovém bodě č. 5. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravního hluku
tedy prokázal, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A z těchto zdrojů emisí hluku nepřesahuje
u nejbližšího chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb požadovaný
hygienický limit pro denní dobu, který činí LAeq,16h = 70 dB (limit pro starou hlukovou zátěž). Prakticky u
všech bodů (1, 2, 5) umístěných v blízkosti komunikace II/616 je hodnota ekvivalentní hladiny nad 60 dB.
V bodech mimo komunikaci (3, 4) je hodnota ekvivalentní hladiny hluku hluboko pod 50 dB.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
Dopravní infrastruktura
Záměr se nachází severně od města Kralupy nad Vltavou, mezi městy Velvary (západně) a Vestrusy
(východně), v osamoceném prostoru těžebny štěrkopísků.
Areál skládky je přístupný ze silnice I/16 v úseku Velvary – Nová Ves a následným odbočením na silnici
II/616 vedoucí z Velvar přes obec Uhy do Podhořan a v opačném směru od Podhořan do obce Uhy. Na silnici
II/616 se napojuje účelová komunikace na skládku. Tato účelová komunikace je společná i pro aktivity firmy
KÁMEN Zbraslav s.r.o.
Uvedené komunikace jsou pro záměr vyhovující, V obou směrech se na příjezdové trase se nachází pouze
jeden průjezd obcí, a to obcí Uhy při příjezdu od I/16 od západu, nebo obcí Nelahozeves při příjezdu od
silnice II/608 a dále po II/616 od východu.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
Územní plánování
Pro území obce Nelahozeves je platný územní plán schválený Zastupitelstvem obce v roce 2005. Záměr je
situován na ploše průmyslu, jehož využití je definováno dle ÚP takto:
Průmysl
A – slouží: převážně pro umístění zařízení průmyslové výroby i velkovýroby a skladového hospodářství
podstatně neobtěžující své okolí.
B – funkční využití:
Dominantní
Nerušící provozy průmyslové výroby všeho druhu
Skladovací objekty
Vhodné:
−

obchodní, kancelářské a správní budovy

−

nerušící provozy řemeslné výroby

−

byty služební a byty majitelů zařízení

−

odstavná místa a garáže pro funkční využití

−

nezbytné plochy technického vybavení

−

příslušné komunikace pěší a vozidlové

−

zeleň liniová a plošná
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Vyjímečně přípustné:
−

zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská

−

ubytovny zaměstnanců

−

zařízení obchodu a služeb

V současné době se projednává nový územní plán obce Nelahozeves, který v dotčeném území zachovává
původní využití s drobnými změnami bez dopadu na uvažované funkční využití dotčené plochy.
Situace záměru na podkladu územního plánu obce Nelahozeves je patrná z následujícího obrázku.
Obec Uhy nemá v současné době zpracovaný a schválený územní plán.
Obrázek č. 25: Situace záměru na podkladu Územního plán obce Nelahozeves (bez měřítka)
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ČÁST D
(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:
Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení
stávající imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto
titulu předpokládány.
Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno.
Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u
nejbližší chráněné zástavby.
Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.
Navýšení dopravy vlivem provozu záměru lze považovat za akceptovatelné a málo významné,
v širším měřítku je pak za zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků
nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.
Záměr je situován na území ovlivněné antropogenní činností (průmyslová plocha po těžbě
štěrkopísku) vyhrazené pro daný typ využití (výroba a sklady). Narušení psychické pohody není
předpokládáno.
Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru.
Významnější ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem jako
lokální. Významné negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
Z hlediska vlivů působení imisí v ovzduší nedojde vlivem záměru ke změně kvality ovzduší ani
k překračování platných imisních limitů. Z hlediska působení hluku nedojde vlivem záměru k překračování
platných limitů hlukové zátěže.
Z ostatních hledisek, jako je faktor pohody, sociální a ekonomické důsledky, nejsou žádné negativní
důsledky očekávány.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr představuje výstavbu a provoz nové haly pro třídění a úpravu odpadů za účelem jejich
energetického využití. Účelem zařízení je mechanická úprava a třídění energeticky využitelných odpadů bez
nebezpečných vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel),
které je následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu.
Pro posouzení vlivu záměru na imisní situaci v nejbližším okolí záměru byla vypracována rozptylová
studie (viz příloha č. 3). Jako modelové znečišťující látky byly zvoleny oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý
(CO), tuhé látky (PM10 a PM2,5), benzen, benzo(a)pyren. Výpočet studie proveden programem SYMOS ’97 v.
2013 - systémem pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů.
Podle metodiky „SYMOS´97“ byly
hodinových, maximálních denních a
referenčních bodů a ve zvolených
nacházející se nejblíže posuzovanému

provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací (maximálních
průměrných ročních) vybraných znečišťujících látek v pravidelné síti
5ti výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytné objekty,
záměru (mimo pravidelnou síť).

Výpočet byl proveden pro navržený záměr jako příspěvek ke stávající úrovni imisních koncentrací
v zájmovém území.
Podrobné výpisy výpočtu příspěvků k imisním koncentracím jsou uvedeny v rozptylové studii
(příloha č. 3). Příspěvky k imisním koncentracím posuzovaných znečišťujících látek v síti referenčních bodů
jsou v rozptylové studii prezentovány v grafickém znázornění ve formě izolinií.
Stávající imisní pozadí jednotlivých znečišťujících látek širšího zájmového území je na základě celostátních
dat z monitoringu kvality ovzduší uvedeno rovněž v rozptylové studii. V této studii jsou rovněž uvedeny i
platné imisní limity stanovené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Z hlediska výsledků výpočtů mají roční průměrné koncentrace lepší vypovídací hodnotu oproti hodnotám
krátkodobých koncentrací. Dlouhodobé průměrné hodnoty mají věrohodnější charakter, neboť eliminují
(především z hlediska statistického) některé náhodné skutečnosti. Zohledňují lépe vliv meteorologických
podmínek (větrné růžice) a tedy i vliv trvání různě velkých krátkodobých koncentrací.

Hodnocení imisních příspěvků záměru
Suspendované částice PM10 (příspěvek záměru) – denní a průměrné roční koncentrace v µg/m3
Imisní limit
Znečišťující látka
PM10

denní
µg/m

3

roční
µg/m3

50

40

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,063-1,816 µg/m3,
průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,017 µg/m3 .
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,602 µg/m3 v bodě 1002, nejvyšší roční
průměr má hodnotu 0,003 µg/m3 v bodě 1002.
Suspendované částice PM2.5 (příspěvek záměru) - průměrné roční koncentrace v µg/m3
Imisní limit
Znečišťující látka
PM2,5

roční
µg/m3
25

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,014 µg/m3 .
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,003 µg/m3 v bodě
1002.
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Oxid dusičitý NO2 (příspěvek záměru) - hodinové a průměrné roční koncentrace v µg/m3
Imisní limit
Znečišťující látka
NO2

hodinový

roční

µg/m3

µg/m3

200

40

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,005-0,248 µg/m3,
průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,000-0,009 µg/m3.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,071 µg/m3 v bodě 1003, nejvyšší roční
průměr má hodnotu 0,003 µg/m3 v bodě 1002.
Oxid uhelnatý CO (příspěvek záměru) – 8hodinový klouzavý průměr v µg/m3
Imisní limit

8-hod.

Znečišťující látka

µg/m3

CO

10 000

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,010-0,974 µg/m3.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,204 µg/m3 v bodě 1003.
Benzen - průměrné roční koncentrace v µg/m3
Imisní limit
Znečišťující látka
Benzen

roční
µg/m3
5

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,0005 µg/m3.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,0001 µg/m3 v bodě
1003.
Benzo(a)pyren – B(a)P - průměrné roční koncentrace v ng/m3
Imisní limit
Znečišťující látka
B(a)P

roční
µg/m3
1

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,029 ng/m3.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,007 ng/m3 v bodě
1002.
Etapa výstavby - v průběhu výstavby může, především během zemních prací, docházet krátkodobě ke
zvýšené emisi prašných částic. Takové případy však budou omezené a jejich dosah bude omezen pouze na
plochu vlastního staveniště a jeho nejbližší okolí. V etapě výstavby je důležité provádění opatření
k omezování primární emise tuhých látek (manipulace se sypkými materiály, jejich skladování a přeprava) i
vznik druhotné emise (pojíždění vozidel po nezpevněných cestách). Při důsledném dodržování všech opatření
ke snižování prašnosti bude sekundární prašnost minimální. Opatření ke snižování emisí znečišťujících látek
během výstavby jsou navržena níže v textu (kapitola D.IV.).
Význačný zápach - během výstavby ani provozu posuzované stavby se nevyskytnou v ovzduší takové
koncentrace aromatických látek, které by mohly obtěžovat obyvatelstvo. Záměr není zdrojem pachových
látek ani významného zápachu.
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Jiné vlivy na ovzduší a klima
Navržený záměr neovlivní makroklima v blízkém ani širším okolí.
Záměr nemá potenciál svým rozsahem (změna typu ploch) ovlivnit mezoklimatické poměry v území.
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná posuzovaným záměrem
nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže hodnocenými škodlivinami – NO2 , CO, PM10, PM2,5,
benzenu a benzo(a)pyrenu.
Celková imisní zátěž zájmového území při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší
(např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisních limitů a vliv
posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší nebude významný.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat velikostí za nízké, rozsahem za lokální.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Za účelem posouzení výsledné hlukové situace po realizaci záměru byla vypracována akustická studie,
která je uvedena v příloze č. 4 oznámení.
Předmětem akustické studie bylo posouzení změny hlukové zátěže způsobené provozem záměru vzhledem k
nejblíže umístěnému chráněnému prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání s
požadovanými hygienickými limity, které jsou vymezeny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Modelové výpočty hlukové studie byly realizovány pomocí výpočtového programu HLUK+ pro Windows,
verze 10.21, jehož autory jsou RNDr. Miloš Liberko a Mgr. J.Polášek a to pro konečnou akustickou situaci
v denní době. V noční době nebudou nové zdroje hluku provozovány.
Definici chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb uvádí zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění následovně:
„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně
obdobných staveb.“
Výpočet byl proveden plošně v pravidelné výpočtové síti a dále v 5ti referenčních bodech, které představují
nejbližší chráněný venkovní prostor staveb.
Popis jednotlivých referenčních bodů výpočtu je uveden v části C oznámení a dále v akustické studii (příloha
č. 4).
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Příspěvky záměru z bodových zdrojů hluku a dopravy na neveřejných komunikacích
Obrázek č. 26: Hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem - den

Tabulka č. 14: Vypočtené hodnoty Laeq, - den

Č.

Výška

Souřadnice

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

předch.

1

3.0

507.5; 1639.8

29.7

44.4

44.5

44.3

2

3.0

402.9; 1679.5

28.2

43.1

43.2

43.0

3

3.0

331.8; 1581.3

28.0

43.1

43.2

43.0

4

3.0

2263.7; 765.9

25.3

37.2

37.4

37.2

5

3.0

2399.6; 1497.7

23.9

36.7

36.9

36.7

měření

V tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech před fasádami obytných
objektů v nejbližším okolí záměru. Při hodnocení jednotlivých strojů a technologie je uvažováno s jejich
nasazením po celých 8 souvislých na sebe navazujících hodin. Uvedené výstupy tady reprezentují nejméně
příznivý akustický stav a prezentované výsledky jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
Hluk ze zdrojů záměru výroby SRF nezpůsobí překračování hygienických limitů v chráněném prostoru okolní
obytné zástavby.
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Příspěvky záměru z dopravy na veřejných komunikacích
Obrázek č. 27: Hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem - den

Tabulka č. 15: Vypočtené hodnoty Laeq, - den

Č.

Výška

Souřadnice

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

předch.

1

3.0

507.5; 1639.8

61,8

61,8

(61,6)

2

3.0

402.9; 1679.5

61,4

61,4

(61,2)

3

3.0

331.8; 1581.3

52,9

52,9

(52,8)

4

3.0

2263.7; 765.9

43,9

43,9

(43,7)

5

3.0

2399.6; 1497.7

64,2

64,2

(64,1)

měření

Jak je patrné z výsledků výpočtu, při současném provozu skládky není limit (70 dB – limit pro starou
hlukovou zátěž) pro hluk z dopravy v denní době překračován v žádném z výpočtových bodů. Ve
výhledových situacích, po realizaci záměru na výrobu SRF a navýšení počtu nákladních automobilů, které
odjíždí s palivem SRF, lze očekávat v okolí sledované odvozové trasy nárůst hlukové zátěže o maximálně cca
0,2 dB.
Přírůstek LAeq,T v denní době vlivem obslužné dopravy záměru se pohybuje do 0,2 dB. Na základě sdělení
hlavního hygienika (Č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelze, v případě stejné výpočtové metody, změnu
v intervalu 0,1 – 0,9 dB považovat za hodnotitelnou.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že provoz dopravy SRF ve výhledovém stavu nezpůsobí
prokazatelnou změnu akustické situace a vypočtené hodnoty hluku z dopravy splňují hygienický limit pro
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (70 dB) v hodnocené denní době.
Akustická problematika je tedy v daném případě spolehlivě řešitelná, možnost vzniku technicky neřešitelných
přeslimitních hlukových vlivů lze prakticky vyloučit.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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Hluk v etapě výstavby
Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s vysokým akustickým výkonem, které při
práci na staveništi tvoří rozhodující složku hlukové zátěže pro okolní prostředí. Mezi stroje s vysokým
akustickým výkonem patří zejména těžká stavební technika, nakladače, rypadla (akustický výkon Lw okolo
105 dB). Přesné určení počtů strojů a jejich nasazení v průběhu pracovního dne bude provedeno v další fázi
projektové dokumentace po detailním rozpracování plánu organizace výstavby.
V etapě výstavby bude korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období
mezi 7:00 a 21:00) splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 až 100 metrů od místa provádění prací. Vzhledem k
tomu, že se chráněná zástavba nenachází v bezprostřední blízkosti navrhovaného záměru, lze předpokládat,
že splnění hygienického limitu pro hluk ze stavebních činností je reálné. Po upřesnění plánu
organizace výstavby, nasazení strojních sestav a akustických parametrů stavební techniky může být v dalších
stupních projektové dokumentace splnění hygienických limitů doloženo výpočtem, tj. vypracováním
podrobné akustické studie.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit z hlediska významu jako negativní,
velikostí jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na
hlukovou situaci nejsou očekávány.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
K místně významným vlivům na charakter odvodnění území došlo vytěžením ložiska štěrkopísků a realizací
dalších aktivit v území, včetně stávajícího tělesa skládky.
Navržený záměr prakticky nezmění charakter odvodnění řešeného území. Je to dáno skutečností, že odvod
dešťových vod ze střechy haly a ze zpevněných ploch je řešen odvodem a zasakováním srážkových vod.
Vliv záměru z hlediska odvodnění oblasti je zanedbatelný.
vlivy na jakost povrchových vod
Navrženým záměrem dojde k vyvýšení produkce splaškových vod o cca 30 m3/rok. Splaškové vody budou
pocházet ze sociálních zařízení ve stávající provozní hale v areálu skládky a budou shodně se současným
stavem sváděny do bezodtoké jímky, která bude pravidelně vyvážena.
V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Vybudováním haly a zpevněných ploch nové haly dojde k místní změně infiltračních poměrů. Srážková voda
ze střechy a zpevněných ploch bude odvedena na terén a zasakována.
Vzhledem k charakteru záměru a hloubce výkopů do 1 m není předpoklad zásahu zvodnělého
hydrogeologického kolektoru; podzemní voda se v okolí stavby nachází v hloubce od 1,5 m do 4,0 m pod
úrovní terénu.
V případě posuzovaného záměru se tedy nepředpokládá ovlivnění hydrogeologických charakteristik (směr a
rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Provoz záměru nebude vyžadovat odběr podzemní vody, nebude proto doprovázen vlivy spojenými
s čerpáním podzemních vod. V navrhovaném provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody, které by
mohly v případě úniku vyvolat znečištění podzemních vod.
Lze konstatovat, že realizace stavby nebude mít za běžného provozu žádný vliv na kvalitu podzemní vody na
lokalitě ani v jejím širším okolí. Ovlivnění kvality podzemní vody provozem stávající skládky nebylo zjištěno
ani v rámci aktuálního monitoringu skládky.
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Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobněji rozebrány v příslušné části oznámení.
Vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Domovní studny v okolních obcích Uhy a Nelahozeves nemohou být záměrem nijak ovlivněny jak při běžném
provozu, tak ani v případě nestandardního stavu.
Posuzovaným záměrem nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky
blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i podzemních vod lze
hodnotit prakticky jako nulové.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půdy řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním kvality půdy. Záměr bude realizován na plochách
orné půdy zařazených do IV. třídy ochrany zemědělské půdy, které jsou určeny k zástavbě. Jde o půdy na
rekultivované ploše, určené pro vybudování průmyslové zóny bez významnější ochrany ZPF.
Vzhledem k situování vlastního záměru v rámci areálu stávající skládky, nelze očekávat jiné (např.
zemědělské) využití dotčených pozemků.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě a provozu stavby
nepředpokládá negativní vliv.
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Navrhovaný záměr nebude mít žádné vlivy na horninové prostředí. Rozsah a hloubka výkopů bude minimální
(do 1 m) a nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území.
Vliv na horninové prostředí lze označit za nulový.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vlivy na nerostné zdroje
Plocha záměru není v kolizi s územím ložisek nerostných surovin registrovaných Geofondem ČR.
Výstavba navrhované haly neklade významné nároky na spotřebu nerostných surovin.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na půdu lze hodnotit z hlediska významu jako nulové, resp. zanedbatelné. Významné (relevantní)
negativní vlivy na půdu nejsou očekávány.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako prakticky nulové, rozsahem lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.
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D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Na dotčené lokalitě nebyl zaznamenán výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin (podle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).
Žádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů v širším zájmovém území nebude realizací záměru
nijak dotčen. Jejich přítomnost není vázána na rekultivované plochy zemědělské půdy, ale na vodní plochy či
vegetační plochy na okrajích předmětné lokality.
Při posuzování plánovaného záměru byly vyhodnoceny následující přímé i nepřímé vlivy na vyskytující se
rostlinné a živočišné druhy:
a) Zábor a změna biotopu
Plánovaný záměr bude mít za následek málo významnou změnu prostředí z hlediska biotických podmínek.
Dojde k odstranění několika náletových dřevin na okraji rekultivované plochy. Stávající svahy těžebny ani
lokální deprese s vodní plochou nebudou záměrem dotčeny.
b) Zvýšení míry rušení
Většina druhů zjištěných při biologických průzkumech nepatří mezi druhy zvláště citlivé k vyrušování
člověkem. Jde o druhy využívající silně antropogenně pozměněnou krajinu. Záměr nebude pro řadu druhů
(krkavcovití, rackové) zdrojem potravy.
Záměr je navržen v prostoru stávajícího areálu skládky Uhy. Ta je situována v místě vytěženého ložiska
štěkorpísku, které bylo částečně rekultivováno.
Realizace záměru nové haly pro třídění a úpravu odpadů nebude mít významný negativní vliv na živočichy
ani rostliny.
Manipulaci s keři a dřevinami doporučujeme provádět mimo hnízdní období – tzn. od poloviny srpna do
konce března. Po skončení stavebních prací a po provedení terénních úprav bude provedena výsadba kolem
nové haly.
Prvky územního systému ekologické stability nebudou záměrem dotčeny.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nemá přímý ani nepřímý vliv na žádné zvláště chráněné území. Vliv na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, svým stanoviskem vyloučil
možnost jejich významného ovlivnění (viz příloha č. 5 oznámení).
Vlivy na ekosystémy
Záměr je umístěn převážně na plochy zemědělské půdy, zásah na sousední plochy přírodě blízkého
charakteru s náletovými dřevinami bude pouze okrajový a minimální. Z pohledu tohoto ekosystému a
současně vhledem k rozloze a kontinuitě ostatních přírodních prvků lze tento vliv hodnotit jako
zanedbatelný.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit z hlediska významu jako nulové, resp. zanedbatelné,
z hlediska velikosti jako nízké, rozsahem jako lokální. Realizaci záměru lze z biologického hlediska a z
pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit jako nulové.
Významné krajinné prvky nebudou záměrem dotčeny.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Evropsky významné oblasti ani ptačí oblasti nebudou záměrem ovlivněny.
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D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace záměru
charakter krajiny prakticky nezmění.
Nejvýznamnějším vlivem na krajinu bylo vytěžení ložiska štěrkopísku a následné umístění skládky v tomto
prostoru. Přestože těleso skládky při blízkých pohledech mírně převyšuje horizont, z širšího okolí není hmota
skládky příliš patrná.
Navržený záměr krajinný ráz území zásadním negativním způsobem neovlivní ani nezpůsobí změnu
charakteru území. Stavba je východně od staršího tělesa skládky (etapa I – III), na dně rekultivovaného
ložiska štěrkopísku.
Stavba není výškově dominantní a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších
pohledech.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Realizace záměru
nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající,
pohledově určující strukturní prvky krajiny.

D.I.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava související se záměrem bude ve srovnání s dopravními intenzitami souvisejícími s provozem skládky
Uhy v podstatě zanedbatelná. Navíc na skládce došlo vlivem řady příčin k výraznému snížení návozu odpadů
z původních cca 200 - 210 tis. tun/rok na současných cca 100 - 105 tis. tun/rok.
Výhledové dopravní zatížení vyvolané záměrem (8 TNA, 5 OA na příjezdu do areálu za den) není pro okolní
komunikace významné a neovlivní významně dopravu na těchto komunikacích. Totéž platí i pro okolí
dopravní trasy mezi navrhovanou halou a cílovým odběratelem SRF.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
V období výstavby lze očekávat velmi nízké dopravní zátěže v počtu max. desítek vozidel za den, které se na
pozadí stávající dopravy nijak neprojeví.
Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní,
z hlediska velikosti jako nízké, rozsahem jako regionální. Významné (relevantní) negativní vlivy na
dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
V prostoru záměru se nenacházejí žádné objekty či nemovitý majetek.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací
nelze na nezastavěných plochách vyloučit. Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný
archeologický dozor.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit prakticky jako nulové. Významné
(relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Komplexní souhrnná charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou
celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by
mohly samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických
limitů.
Z ostatních hledisek, jako je faktor pohody, sociální a ekonomické důsledky, je záměr hodnocen jako
akceptovatelný bez významných negativních důsledků v uvedených oblastech. Území je dlouhodobě
využíváno pro těžbu, skládkování odpadů a další průmyslové aktivity.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Na základě
provedeného hodnocení lze konstatovat, že imisní zátěž vyvolaná realizací záměru nezpůsobí přeslimitní
nárůst imisní zátěže hodnocenými škodlivinami – NO2, PM10, PM2,5, CO, benzenu a benzo(a)pyrenu.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Navržené
umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové ochrany. Hluk ze
zdrojů záměru výroby SRF nezpůsobí překračování hygienických limitů v chráněném prostoru okolní obytné
zástavby. Provoz dopravy SRF ve výhledovém stavu nezpůsobí prokazatelnou změnu akustické situace.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. Navrhovaným
záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího
okolního zájmového území.
Významné dopady na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nejsou v souvislosti s navrženým
záměrem očekávány. Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo zdrojů léčivých vod nelze předpokládat.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na kvalitu
horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako velmi nízký, dotčené pozemky jsou zařazeny do V. třídy ochrany půdy.
Vzhledem k situování na rekultivované plochy těžebny a stávajícího areálu skládky nelze očekávat jiné využití
dotčených ploch.
Vlivy na faunu a flóru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, bez zásadních negativních dopadů na
zjištěné současné druhy a jejich populace. Není předpokládán vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů.
Vlivy na prvky územního systému ekologické stability lze hodnotit jako nulové. Záměr je situován
v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, avšak mimo plochy regionálních a lokálních prvků ÚSES.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové, záměr zasahuje na plochu žádného VKP.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem
ovlivněny.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako velmi nízké a málo významné.
Vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky ani na místní tradice nejsou očekávány.
Výhledové dopravní zatížení vyvolané záměrem (8 TNA, 5 OA na příjezdu do areálu za den) není pro
okolní komunikace významné a neovlivní významně dopravu na těchto komunikacích.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
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Rozsah očekávaných vlivů
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen na bezprostřední okolí záměru (zásah do zemědělské
půdy a náletových dřevin.
Ve všech sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako přijatelné s velmi
nízkými, zanedbatelnými až nulovými vlivy.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a nepožívá žádné zvýšené ochrany; využití území
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr není v rozporu s územně plánovacími
dokumenty.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až zanedbatelnou bez zásadních negativních dopadů.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
V rámci přípravy, realizace a provozu navrženého záměru je nezbytné respektovat platné podmínky
stanoviska MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů
a kompostárna“ na životní prostředí, a navazujících správních rozhodnutí vztahujících se k provozu
skládky.
Linka bude vybavena odsáváním a filtrací vzdušniny tak, aby bylo zajištěno omezení emise tuhých látek
do ovzduší z prostoru úpravy a zpracování odpadů.
V rámci přípravy stavby bude pro nové zařízení vydáno samostatné integrované povolení ve smyslu
zákona č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci.
V rámci přípravy a realizace záměru zajistit, aby nedošlo činností oznamovatele k zásahu do území
ležícího severovýchodně od zájmového území - jedná se o svahy bývalé těžebny a prostor tůně pod
patou svahu (včetně jejího přilehlého okolí). V tomto prostoru nebude prováděna žádná stavební činnost
jako jsou zařízení staveniště, ukládání zeminy či jiných materiálů.
Přípravu a provádění stavby omezit s ohledem na prostory reprodukce volně žijících živočichů. Zemní
práce a přípravu území v místech s možným výskytem volně žijících živočichů omezit na dobu po
vegetační sezóně.
Bude provedeno odnětí zemědělské půdy ze ZPF; skrývky půdy budou využity při terénních úpravách
v rámci stavby, event. areálu skládky.
Vodohospodářské řešení stavby bude odpovídat platným předpisům a normám; plochy určené pro
manipulaci s odpady budou provedeny jako vodohospodářsky zabezpečené.
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Kácení dřevin navrhnout v nejmenší potřebném rozsahu a provést mimo vegetační sezónu.
V rámci navazující přípravy záměru vypracovat samostatný provozní a požární řád pro novou halu a
provoz linky na výrobu SRF, a to i s důrazem na opatření k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví, včetně řešení provozních závad, nestandardních a havarijních stavů. S těmito dokumenty
prokazatelně obeznámit obsluhu skládky.
Možnost vzniku havarijního nebezpečí explozí popř. požáru minimalizovat důslednou kontrolou
přijímaných a zpracovávaných odpadů.
V rámci povolení a uvedení stavby do provozu respektovat veškeré podmínky požární bezpečnosti stavby
a protipožárního zabezpečení jejího provozu.
Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

Za provozu linky na výrobu SRF je nutné věnovat trvalou pozornost prevenci zahoření odpadů.
Palivo a vytříděné materiály (suroviny) budou převáženy buď ve zcela uzavřených kontejnerech, nebo
kryté ochrannou sítí či plachtami, aby bylo zabráněno jejich úletu během přepravy.
V zařízení nebude nakládáno s odpady s obsahem živočišné biomasy a dále odpady, u nichž lze při
manipulaci očekávat nadměrnou prašnost.
Obsluha linky bude prokazatelně obeznámena s aktualizovanými pokyny pro řešení havarijních situací
podle schváleného provozního a požárního řádu.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily
jednoznačnou formulaci závěrů.
Záměr není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter a
umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné
zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (vytěžený prostor ložiska štěrkopísku, průmyslová
zóna, mimo obytnou zástavbu) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v
závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných
neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě. Umístění (lokalizace) je vázáno na plochy pozemků
vymezené v projektové dokumentaci a v tomto oznámení: v areálu skládky Uhy. Záměr nebyl řešen ani
hodnocen v jiných lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení je v plném znění uvedena rozptylová studie (příloha 3) a hluková studie (příloha 4).

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

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

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je vybudování haly pro třídění a úpravu odpadů za účelem jejich energetického využití.
Název záměru: Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
Oznamovatel: A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené
v kategorii I).
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 k
tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění
jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.
Záměr je umístěn severní části areálu skládky Uhy, na rozhraní katastrů obcí Uhy a Nelahozeves, v
extravilánu uvnitř stávajícího areálu skládky odpadů.
kraj:

Středočeský

obec:

Uhy, Nelahozeves

katastrální území: Uhy (773506), Nelahozeves (702790)
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Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Základní kapacitní údaje jsou následující:
Roční kapacita zařízení:

odpadů na vstupu do zařízení

60 000 tun

výstupní produkt v podobě SRF paliva

30 000 tun

Zastavěná plocha – stavební objekty
Z toho:

cca 11 700 m2

SO 001 – Hala pro třídění a úpravu odpadů

4 300 m2

SO 002 – Zpevněné plochy - komunikace

7 000 m2

SO 003 – Požární nádrž

400 m2

Jedná se o výstavbu nové haly a souvisejících komunikací v areálu stávající skládky Uhy. Důvodem realizace
je efektivní využití odpadů ukládaných v současné době na skládku ve vazbě na nový plán odpadového
hospodářství ČR 2015-2024 a tzv. „zákaz skládkování“, který znamená zákaz ukládání směsného
komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů na skládky, s nímž současná legislativa počítá
od roku 2024.
Účelem zařízení je mechanická úprava a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných
vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel), které je
následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu.
Předpokládá se, že odpad bude navážen do nově budované haly podle charakteru, zde mechanicky upraven
a roztříděn tak, že na výstupu budou kromě výsledného paliva (SRF) také další frakce určené k recyklaci
(železné kovy, plasty) a nevyužitelný zbytek určený k uložení na skládku.
Navrženým záměrem nedochází k významné změně ve využití vlastního dotčeného území. Záměr je situován
na ploše skládky ve vytěženém písníku, která se nachází mimo zástavbu okolních obcí.
V okolí se nenacházejí ani nejsou aktuálně připravovány žádné další aktivity, které by mohly vést ke
kumulaci případných negativních vlivů. Provoz haly bude probíhat souběžně s provozem skládky, resp. bude
využívat část odpadů navážených do areálu skládky. Lze tedy uvažovat o kumulaci vlivů s provozem skládky
Uhy a dalšími současnými aktivitami v území (těžba nerostných surovin).
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Aktuálně probíhá rekultivace tzv. I. až III. etapy skládky, a skládkování na ploše IV. etapy, která je situována
jižně od navrhované haly. Životnost je při současném rozsahu skládky a aktuálních návozech odhadována na
cca 20 let. V případě využití části odpadů na výrobu SRF lze životnost skládky významně prodloužit.
Původně navrhovaná kompostárna v areálu skládky realizována dosud nebyla a není v plánu ani v nejbližším
období.
V bezprostřední blízkosti areálu skládky je dále realizován záměr „Terénní úpravy - pískovna Uhy“.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných investic s výjimkou inženýrských sítí uvnitř
areálu skládky.
Navrhovaná stavba je situována v areálu skládky Uhy, na ploše vytěženého ložiska štěrkopísku, s funkčním
využitím pro objekty skladů a lehké výroby. Umístění nové haly pro třídění a úpravu odpadů se na ploše
průmyslové zóny a v blízkosti existující skládky jeví jako optimální řešení. Vybudování areálu v jiné lokalitě
vč. nového vyřešení veškerých dopravních a logistických návazností je z obecného principu méně vhodné.
Navržené umístění je pro daný účel využití vhodným řešením.
Předkládaný záměr stavby není v rozporu s POH Středočeského kraje, ve kterém je podporována přeměna
stávajících skládkových areálů na centra komplexního nakládání s odpady – linka na výrobu SRF směřuje
k využití části odpadu a to nejen pro energetické využití, ale i jako druhotných surovin.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)
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Navržené řešení bylo zvoleno z důvodu:
-

dostupnosti vhodného pozemku pro stavbu ve stávajícím areálu skládky,

-

návaznosti na provoz skládky a na svozový systém firmy,

-

dobré dopravní dostupnosti v nezastavěném území a v blízkosti hl. města Prahy,

-

možnosti napojení zařízení na technickou infrastrukturu v areálu.

Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Popis a účel stavby
Účelem zařízení je mechanická úprava a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných
vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel), které je
následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu. Použití toho typu paliv v cementárnách je
standardním a dlouhodobě využívaným procesem a probíhá vždy v rámci schváleného IPPC daného zařízení.
SRF se používá jako substituce standardních fosilních paliv pro výpal slínku, tzn. jako náhrada černého uhlí,
topných olejů nebo zemního plynu. Po spálení SRF v cementářské peci již nevzniká žádný zbytkový odpad,
popeloviny se stávají součástí vyrobeného slínku. Vyráběné SRF bude využíváno v tzv. kalcinátoru pro
předehřev surovinové vsázky, který umožňuje použití alternativních paliv s nižší výhřevností a větší frakcí než
paliva využívaná pro substituci na hlavním hořáku.
Základní specifikace SRF
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., se jedná o kat. č. 191212 - spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Min. výhřevnost

> 15 MJ/Kg

Obsah Cl

< 1 % hm.

Zrnitost

< 80 mm

Další parametry SRF jako obsah těžkých kovů, popelovin, vlhkost apod. jsou specifikovány na základě
dodavatelsko-odběratelských smluvních dohod a vychází z IPPC povolení konkrétního odběratele.
Základní údaje o provozu zařízení
Typ provozu:

Po-Pá 2-směnný, So 1-směnný

Počet provozních hodin zařízení :

4 136 hod

Počet provozních hodin technologie:

3 019 hod

Počet zaměstnanců:

6 celkem, 3/směnu

Popis stavebního řešení záměru
Hala
Hala bude dispozičně rozdělena na tři prostory. Prostor příjmu odpadu, přístřešek technologie-strojovnu
s výstupem vedlejších frakcí a sklad paliva s expedičním přístavkem. Hala bude konstrukčně řešena jako
dvoulodní s rozponem lodí 25 m, resp. 29 m, krytá sedlovou střechou.
Hala bude bodově založena na základových patkách nebo pilotách. Nosnou konstrukci budou tvořit
sloupy a střešní vazníky. Ke sloupům bude kotvena sekundární nosná konstrukce nesoucí střešní a
stěnový plášť s trapézového plechu. V místech manipulace s materiálem budou v hale postaveny
železobetonové opěrné stěny vetknuté do podlahy. Podlaha haly bude tvořena železobetonovou deskou.
Proti úniku znečištění bude podlaha doplněna o PEHD fóliovou izolaci.
Doplňkové stavby
Na západní straně haly bude přístavek strojovny vzduchotechniky, rozvodna elektrické energie a zázemí
obsluhy. Zázemí obsluhy bude obsahovat denní místnost pro zaměstnance, kancelář a WC. Pro hygienu
a oblečení bude využita volná kapacita šaten v provozní budově skládky.
Severně od haly bude mimo požárně nebezpečných prostor objektů umístěna požární nádrž s tlakovou
stanicí požárního vodovodu.
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Komunikace
Areál bude napojen na stávající komunikace areálu skládky. Dopravní řešení uvažuje s oddělením návozu
vstupního materiálu a odvozu vedlejších frakcí do samostatných manipulačních prostorů. Odvoz paliva
bude řešen okružním provozem přes expediční přístavek.
Přístup pro pěší bude chodníkem vedeným podél areálové komunikace.
Stání osobních vozidel bude vyčleněno v rámci stávající odstavné plochy areálu skládky u provozní
budovy, která má dostatečnou kapacitu.
Napojení na inženýrské sítě a odvodnění
Pro navrhovanou halu bude vyvedena přípojka nízkého napětí z areálové trafostanice do rozvodny
elektrické energie. Přípojka bude provedena jako zemní vedená areálem skládky. Kapacita stávající
trafostanice 630 kVA bude posílena na 1000-1200 kVA.
Užitková voda bude přivedena přípojkou vody ze stávajícího areálového rozvodu pitné vody. Pitná voda
pro zaměstnance bude řešena tak jako doposud dovozem balené vody.
Dešťové vody budou odvedeny do zemních obvodových příkopů. Voda z příkopů bude odvedena do
povrchových vsakovacích nádrží. Dešťové vody ze střech budou odvedeny svodnými potrubími do
obvodových příkopů.
Splaškové vody ze zázemí obsluhy budou odvedeny do bezodtoké jímky na vyvážení, odkud budou
vyváženy k likvidaci na odpovídajícím zařízení.
Sdělovací technika bude napojena na stávající sdělovací rozvody v provozní budově skládky.
Vynucené investice
Nebude-li ukončena těžební činnost v dobývacím prostoru štěrkopískovny, bude nutné provést přeložky
přípojky elektrické energie.
Návrh stavebního řešení záměru je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace navrženého záměru
jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení.
Obrázek č. 3: Celková situace stavby
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Popis technologie zpracování odpadů
Obrázek č. 4: Procesní schéma linky SRF

Vstupní odpad

Primární drtič

Fe separátor

Fe kovy

Vibrační síto

Podsítná frakce

Pneumatický
separátor

Těžká frakce

Recyklace

Skládka

IR PVC separátor

PVC

Recyklace

Sekundární drtič

SRF

Energetické využití - cementárna

Vstupní odpad je nejprve zvážen a zaevidován na mostové váze v areálu skládky Uhy, kde současně
proběhne prvotní kontrola přijímaného odpadu a jeho průvodních dokladů. Poté vozidlo pokračuje na linku
SRF, kde odpad vyklopí uvnitř příjmové části haly lokalizované v její jihozápadní části. Podlaha celé haly je
vodohospodářsky zabezpečená PEHD folií proti případnému úniku škodlivých látek. Stěny příjmové části tvoří
betonová opěrná zeď. Po vyložení v hale následuje vizuální kontrola odpadu. Pokud odpad nesplňuje
základní požadavky, jako např. velký obsah nedrtitelných příměsí, vysoký obsah vody nebo prašnosti,
nebude do zařízení přijat.
Obsluha kolového nakladače zakládá vstupní odpad do zásobníku řetězového dopravníku šířky 1400 mm,
který prostupuje do technologického přístřešku haly a kontinuálně odpad dávkuje do primárního drtiče. Při
zakládce dbá obsluha na to, aby průběžně vzájemně kombinovala různé typy odpadů podle výhřevnosti a
náročnosti drcení. To je vhodné jednak z hlediska omezení kolísání kvality výsledného SRF a také pro
dosažení max. výkonu technologické linky.
V primárním drtiči je odpad nadrcen na výstupní frakci 0-200 mm, která umožňuje jeho další zpracování při
průchodu linkou. Jedná se o pomaloběžný jednohřídelový drtič s rozsahem otáček 50-80 ot./min dle
použitého výrobce. Instalovaný příkon drtiče se pohybuje kolem 320 kW. Vstup do drtícího prostoru je
opatřen krytou násypkou, která je odsávána vzduchotechnikou do průmyslového filtru umístěného vně haly u
západního průčelí. Jako primární drtič mohou být osazeny např. stroje Vecoplan AG - Taifun HiTorc® VVZ
190/2x155 T nebo Lindner Recyclingtech GmbH – Jupiter 3200 2x160 kW a další.
Nadrcený odpad z primárního drtiče vypadává na výstupní dopravník, nad nímž na jeho konci je umístěn
výkonný elektromagnetický separátor železných kovů. Příkon elektromagnetu je cca 4,5 kW a 2,5 kW pro
pohon pásu. Pomocí skluzu je odloučené železo shromažďováno do přistaveného kontejneru. Výrobce
zařízení např. Vecoplan - VÜB 1200 E, Lindner Recyclingtech GmbH - MEQL1201 Q - GP, IFE
Aufbereitungstechnik GmbH a další.
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Po odloučení železných kovů vstupuje nadrcený materiál do vibračního síta délky 7000 mm a šířky 2000 mm.
Velikost ok síta je navržena 30 mm. Účelem síta je odloučení především jemných inertních materiálů, jako je
popel, písek, zemina, drobné složky stavební sutě apod. Síto je umístěno přímo nad betonovým zásobním
boxem, do něhož pomocí spodní násypky síta propadává podsítná frakce. Po naplnění boxu je podsítná
frakce pomocí kolového nakladače přemísťována do velkoobjemových kontejnerů přistavených uvnitř
přístřešku technologie a poté přes evidenci na mostové váze vyvážena na skládku. Vrchní část síta je
zakrytována a odsávána. Jednotlivá pole vibračního síta, resp. velikost ok síta lze snadno obměňovat a tím
podle potřeby přizpůsobovat kvalitativní parametry nadsítné/podsítné frakce. Uvažovaným dodavatelem jsou
IFE Aufbereitungstechnik GmbH nebo Spaleck Oberflächentechnik GmbH.
Z vibračního síta je nadsítná frakce vedena do pneumatického bubnového separátoru šířky 2000 mm,
s příkonem cca 30 kW. Jeho úkolem je odloučení tzv. těžké frakce s nízkou výhřevností. Jedná se především
o kameny, velké kusy sutě, zbylé kovy, sklo, částečně též tzv. biologická frakce s vyšší vlhkostí a měrnou
hmotností. Nadsítná frakce je v zařízení vedena pásovým dopravníkem na otáčející se buben, který je šikmo
zespodu ofukován proudem vzduchu. Lehké materiály typu plast, papír, textil, suché dřevo, tetrapack apod.
jsou proudem vzduchu „přefouknuty“ přes buben a pokračují průchodem linkou. Materiály s vysokou měrnou
hmotností nedokáží buben překonat a propadají štěrbinou mezi dávkovacím dopravníkem a bubnem do
zásobního betonového boxu, na němž je pneuseparátor umístěn. Těžká frakce je z boxu opět vyvážena
kolovým nakladačem do velkoobjemových kontejnerů umístěných v přístřešku technologie a poté na skládku.
Poměr mezi tzv. lehkou a těžkou frakcí resp. jejich kvalitativní parametry lze průběžně podle potřeby
upravovat pomocí tří základních prvků, kterými jsou: vzdálenost dávkovacího dopravníku od rotačního
bubnu, úhel dopadu materiálu na rotační buben a intenzita proudu vzduchu dopadající na rotační buben.
Vnitřní prostor pneumatického separátoru je uzavřený a napojený na centrální odsávání prachu. Navrženým
zařízením je Westeria Fördertechnik GmbH – WS2 L2 2000 nebo od výrobce Nihot Recycling Technology
B.V., typ SDS 2000.
Lehká frakce z pneumatického separátoru je pásovým dopravníkem přiváděna k PVC separátoru šíře 2000
mm. Jeho úkolem odloučení částic plastů - PVC, aby byl garantován obsah chloru ve finálním SRF do 1%.
Materiál prochází na pásu pod infračerveným detektorem, který identifikuje místo na pásu, kde se nachází
částice PVC plastu. S nastaveným zpožděním je poté aktivována příslušná vzduchová tryska na konci pásu,
která detekovanou částici „přefoukne“ za přepážku, kde se nachází dopravník, který materiál PVC vyvede do
kontejneru přistaveného v přístřešku haly.
Ostatní materiál padá volně na výstupní dopravník, který jej vede do sekundárního drtiče. Účinnost
separátoru je > 90 %. Komora PVC separátoru je napojena na centrální prachové odsávání. Navrženým
výrobcem je TITECH AS – Titech Autosort 2800, popř. výrobci BT-Wolfgang Binder GmbH nebo Picvisa.
Materiál, z něhož byla odloučena PVC frakce, je veden do sekundárního drtiče. Jedná se o rychloběžný
jednohřídelový drtič s rychlostí kolem 350 ot/min. Instalovaný příkon se pohybuje dle výrobce v rozmezí 250
– 320 kW. Drtící prostor je krytý uzavřenou násypkou napojenou na odsávání prachu. Výstupní frakce je
definována sítem s velikostí oka 80 mm. Navrženy jsou stroje Vecoplan AG - VEZ 2500 T/1x247 kW nebo
Lindner Recyclingtech GmbH – Komet 2800 2x160 kW.
Nadrcený materiál na frakci 80 mm je veden pásovým dopravníkem skrze stěnu přístřešku technologie do
prostoru skladu SRF na horizontální řetězový distribuční dopravník zavěšený pod stropem haly. Řetězový
dopravník rovnoměrně rozmisťuje palivo na podlahu skladu SRF. Obsluha pomocí kolového nakladače palivo
promíchává, aby byla zajištěna jeho homogenita a formuje skladovou zásobu. Sklad SRF je vybaven
betonovými opěrnými stěnami a stejně jako ostatní části haly vodohospodářsky zabezpečenou podlahou
s PEHD folií. Prostor skladu je vybaven samočinným hasícím systémem.
Na prostor skladu SRF navazuje expediční přístavek haly. Nakládku paliva zajišťuje kolový nakladač do
návěsů typu walkingfloor s užitečným objem 85-90 m3. Nakládka probíhá v krytém prostoru.
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Obrázek č. 5: Půdorys haly – linka na výrobu SRF

Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 5 (Doklady):
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Stavební úřad, č.j.: MUUKV-49616/2015 VYST ze dne 31.8.2015:
„Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování sděluje, že záměr „Linka na
výrobu SRF, areál skládky Uhy“ je v souladu s územním plánem obce Nelahozeves.“
Městský úřad Velvary, Odbor výstavby a životního prostředí, č.j.: 2200/15/VÝST ze dne 3.7.2015:
„Stavební úřad sděluje, že Obec Uhy nemá schválený územní plán. K záměru bude využita pouze malá část
pozemku parc.č. 245/23 v katastrálním území Uhy, který je v našem správním území. Na tomto pozemku se
nachází stávající areálová komunikace sloužící pro skládku.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 5
(Doklady):
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: SZ-089376/2015/KUSK-2
ze dne 30.6.2015:
„Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona
lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
stanovené příslušnými vládními nařízeními. V místě realizace záměru ani v jeho přilehlém okolí se
nenacházejí žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou
celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by
mohly samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických
limitů.
Z ostatních hledisek, jako je faktor pohody, sociální a ekonomické důsledky, je záměr hodnocen jako
akceptovatelný bez významných negativních důsledků v uvedených oblastech. Území je dlouhodobě
využíváno pro těžbu, skládkování odpadů a další průmyslové aktivity.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Na základě
provedeného hodnocení lze konstatovat, že imisní zátěž vyvolaná realizací záměru nezpůsobí přeslimitní
nárůst imisní zátěže hodnocenými škodlivinami – NO2, PM10, PM2,5, CO, benzenu a benzo(a)pyrenu.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné. Navržené
umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové ochrany. Hluk ze
zdrojů záměru výroby SRF nezpůsobí překračování hygienických limitů v chráněném prostoru okolní obytné
zástavby. Provoz dopravy SRF ve výhledovém stavu nezpůsobí prokazatelnou změnu akustické situace.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány. Navrhovaným
záměrem prakticky nebudou ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího
okolního zájmového území.
Významné dopady na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nejsou v souvislosti s navrženým
záměrem očekávány. Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo zdrojů léčivých vod nelze předpokládat.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na kvalitu
horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako velmi nízký, dotčené pozemky jsou zařazeny do V. třídy ochrany půdy.
Vzhledem k situování na rekultivované plochy těžebny a stávajícího areálu skládky nelze očekávat jiné využití
dotčených ploch.
Vlivy na faunu a flóru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, bez zásadních negativních dopadů na
zjištěné současné druhy a jejich populace. Není předpokládán vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů.
Vlivy na prvky územního systému ekologické stability lze hodnotit jako nulové. Záměr je situován
v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, avšak mimo plochy regionálních a lokálních prvků ÚSES.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové, záměr zasahuje na plochu žádného VKP.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem
ovlivněny.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako velmi nízké a málo významné.
Vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky ani na místní tradice nejsou očekávány.
Výhledové dopravní zatížení vyvolané záměrem (8 TNA, 5 OA na příjezdu do areálu za den) není pro
okolní komunikace významné a neovlivní významně dopravu na těchto komunikacích.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
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Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Linka na výrobu SRF, areál
skládky Uhy“ na území obcí Uhy a Nelahozeves přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a nepožívá žádné zvýšené
ochrany; využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr
není v rozporu s územně plánovacími dokumenty.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až zanedbatelnou bez zásadních negativních dopadů.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy 1:10 000
1.5. Situace řešeného území 1:5 000
1.6. Situace záměru na podkladu ortofotomapy 1:5 000
1.7. Zákres záměru do katastrální mapy
1.8. Hydrologická situace
1.9. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Situace na
2.2. Situace na
2.3. Situace na
2.4. Situace na
2.5. Situace na

podkladu
podkladu
podkladu
podkladu
podkladu

ÚP – hlavní výkres 1:4 000
ÚP – hlavní výkres 1:2 000
ÚP – veřejně prospěšné stavby 1:2 000
ortofoto 1:2 000
ÚP – hlavní výkres 1:500

3. Rozptylová studie
4. Akustická studie
6. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení,
se nachází v úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
1. Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy. Projektové podklady. .A.S.A. spol. s r.o., provozovna Brno,
05/2015, aktualizace 08/2015.

2. Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna. Dokumentace dle §8 zákona č.
100/2001 Sb., Bajer T., 04/2010

3. Rozšírení skládky Uhy - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. Poyry Environment,
10/2009.

4. Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna. Stanovisko dle §11 zákona č.
100/2001 Sb., MŽP, 14.12.2010.

5. Územní plán obce Nelahozeves
6. Demek J. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987

7. Michlíček E.:

Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Moravy a Odry, VÚV 1986

8. Olmer M:

Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Labe, VÚV 1986

9. Pitter P. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984

10. Svoboda J. a kol.:

Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964

11. Vlček V.:

Zeměpisný lexikon ČSR - Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984

12. Tabelární přehled: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“
13. Internetové zdroje: www.obce-mesta.cz., www.mmr.cz
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Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.4. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
areál výroby SFR

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.5. SITUACE ØEŠENÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:5 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.6. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

mìøítko 1:5 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.7. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY

LEGENDA:
areál výroby SRF

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.8. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy
1.8. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.9. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
celkový pohled do zájmového prostoru ze severu,
v pozadí uprostøed tìleso skládky (IV. etapa)

foto è. 2
pohled do zájmového prostoru ze severu,
v pozadí uprostøed tìleso skládky (IV. etapa)

foto è. 3
pohled na plochu navrhované haly jihovýchodním smìrem,
v pozadí tìleso skládky (I. - III. etapa), èásteènì rekultivované

foto è. 4
pohled do prostoru navrhované haly ze západu,
v pozadí zarostlý severní svah bývalé tìebny

foto è. 5
pohled na øešené území ze severu,
vpravo pøíjezdová komunikace do tìebního prostoru

foto è. 6
pohled na hlavní pøíjezdovou komunikaci II/616 smìrem k obci Uhy,
vlevo vjezd do areálu skládky a tìebny

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

Linka na výrobu SRF, areál skládky UHY
Situace na podkladu ÚP - hlavní výkres
1:4000 2 x A4

Linka na výrobu SRF, areál skládky UHY
Situace na podkladu ÚP - hlavní výkres
1: 2000 2 x A4

Linka na výrobu SRF, areál skládky UHY
Situace na podkladu ÚP - veřejně prospěšné stavby
1: 2000 2 x A4

Linka na výrobu SRF, areál skládky UHY
Situace na podkladu ortofoto
1:2000 2 x A4

Linka na výrobu SRF, areál skládky UHY
Situace na podkladu ÚP - hlavní výkres
1:500 2 x A4
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PROHLÁŠENÍ
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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE
Cílem předkládané studie je posouzení imisních příspěvků výroby SRF v areálu skládky Uhy.
Účelem zařízení je mechanická úprava a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných
vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel),
které je následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu. Použití toho typu paliv v
cementárnách je standardním a dlouhodobě využívaným procesem a probíhá vždy v rámci
schváleného IPPC daného zařízení. SRF se používá jako substituce standardních fosilních paliv pro
výpal slínku, tzn. černého uhlí, TTO nebo zemního plynu. Po spálení SRF v cementářské peci již
nevzniká žádný zbytkový odpad, popeloviny se stávají součástí vyrobeného slínku. Vyráběné SRF
bude využíváno v tzv. kalcinátoru pro předehřev surovinové vsázky, který umožňuje použití
alternativních paliv s nižší výhřevností a větší frakcí než paliva využívaná pro substituci na hlavním
hořáku cementárny Čížkovce.
Výpočet rozptylové studie byl proveden pro:
•
•
•
•

oxid dusičitý,
oxid uhelnatý,
suspendované částice (PM10 a PM25),
benzen a benzo(a)pyren.

Hodnocení bylo provedeno pro příspěvek záměru.

2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU
Výpočet studie byl proveden programem SYMOS’97 v. 2013 - systémem pro modelování
znečištění ze stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS’97 umožňuje:
− výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových, plošných a liniových zdrojů,
− výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů,
− stanovení charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů a připravení podkladů pro
názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů,
− brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského.
Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění ovzduší:
− maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které se
mohou vyskytnout v třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
− maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez
ohledu na třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší,
− roční průměrné koncentrace,
− dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v
požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým
procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické, nebo
fyzikální procesy.
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Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím
korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Pro
výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti (slabý, střední a silný vítr,
rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad
zemí).
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší. Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za
všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti
větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní
četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
MŽP ČR doporučilo metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze
stacionárních zdrojů. Systém umožňuje:
− stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací,
− stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot
nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací,
− hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska NO2,
− stanovení maximálního přípustného počtu překročení limitních hodnot koncentrací apod.
Výpočet studie byl proveden v souřadném systému JTSK.
Vztahy pro výpočet maximálních denních koncentrací:
Pro SO2:
Cd = 0,7439* Ch
Cd = (0,0342 * Ch + 275,5)

pro Ch ≤ 388 µg.m-3
pro Ch > 388 µg.m-3

Pro PM10:
Cd = 0,8364 * Ch
Cd = [ 0,03482 * (ln Ch)5,1144 ] * Pd/24

pro Ch ≤ 360 µg.m-3
pro Ch > 360 µg.m-3

kde
Cd
Ch

je maximální možná průměrná denní imisní koncentrace v průběhu roku,
je maximální možná hodinová imisní koncentrace v průběhu roku,
stanovená modelem SYMOS

Vztahy pro výpočet imisních koncentrací NO2


x 
cNO 2 = c´NO 2 + c´NO.1 − exp − k p . L  ⋅ 0,9
uh1 





x 
c NO = c´NO .0,1 + 0,9 ⋅ exp − k p . L 
u h1 


Při výpočtu koncentrací NO2 se vypočtou koncentrace NO2 z emisí NO2 a příspěvek koncentrací
NO2 z emisí NO. Výsledná koncentrace je pak součtem obou vypočtených koncentrací.
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Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých
znečišťujících látek
Pokud je známa přímo emise částic PM10, resp. PM2,5, z daného zdroje, použije se pro výpočet.
Pokud známa není, ale je známo rozložení aerodynamických průměrů částic v emisích tuhých
znečišťujících látek daného zdroje, je uvažována pouze část těchto emisí odpovídající velikosti
částic od 0 do 10 µm resp. od 0 do 2,5 µm. Obvykle však tyto informace k dispozici nejsou. V
takovém případě je nutné použít následující data, která udávají procentuální zastoupení frakce částic
PM10 resp. PM2,5 v celkových emisích tuhých znečišťujících látek z různých zdrojů. Tato data
znamenají typické hodnoty.
Vychází se z předpokladu, že množství emisí jednotlivých frakcí částic PM10 nebo PM2,5 závisí na
použitém odlučovacím zařízení. Pokud je typ jednotlivých druhů odlučovačů jiný než uvedený,
použije se hodnota uvedená obecně pro jednotlivé druhy (filtry, elektrické odlučovače, mokré
mechanické odlučovače).
Pouze v případě, že odlučovač není instalován nebo není znám a jedná se o technologický proces,
budou použity hodnoty podílů.
Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL za odlučovačem (podíl emisí v TZL, PM10: 85
%, PM2,5 60%).
Metodika výpočtu poměru NO a NO2 v NOx
Výsledky měření emisí se vyjadřují v NOx (jako NO2). Emisní limity jsou stanoveny pro NOx.
Imisní limity jsou naproti tomu v některých případech stanoveny přímo pro NO2 a z toho důvodu je
nutná znalost poměru NO a NO2, v jakém je směs NOx vypouštěna do ovzduší.
Vstupem do výpočtu rozptylové studie jsou emise NOx i NO2. Pokud nejsou tyto emise známy z
měření, použijí se u spalovacích zařízení a pro vybrané průmyslové procesy hodnoty uvedené v
hmotnostních procentech.
V případě, že nelze zdroj zařadit do uvedených kategorií, použije se pro výpočet pětiprocentní podíl
emisí NO2 a devadesáti pěti procentní podíl emisí NO v NOx.
Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných
komunikací
Pro vyčíslení resuspenze z vozovek lze využít první část metodiky, která byla publikována SFŽP
ČR jako podklad pro zpracování studií proveditelnosti na projekty z prioritní oblasti 2, podoblast
2.1.3. Tato metodika vychází z respektované metodiky EPA „AP 42“1.
Níže uvedené vztahy byly odvozeny pro veřejné zpevněné komunikace a následující rozmezí
veličin: sL = 0,03 – 400 g/m2, průměrnou hmotnost vozidel W = 1,8 – 38 tun a průměrnou
rychlost vozidel 1 – 88 km/h.
Výpočet studie byl proveden v souřadném systému JTSK.
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Protože je výpočtová síť v souřadném systému JTSK, je použito stočení větrné růžice o 7,6o.
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3. POPIS ZÁMĚRU
Popis řešeného území, popis a mapa umístění zdroje ve vztahu k obytné a jiné zástavbě a reliéfu
území. Mapové podklady jsou opatřeny legendou, měřítkem, identifikací souřadného systému a
použitého digitálního výškopisu.
Popis technologie zpracování odpadů
Procesní schéma linky SRF:
Vstupní odpad

Primární drtič

Fe separátor

Fe kovy

Vibrační síto

Podsítná frakce

Pneumatický separátor

Recyklace

Skládka

Těžká frakce

IR PVC separátor

PVC

Recyklace

Sekundární drtič

SRF

Energetické využití - cementárna

Vstupní odpad je nejprve zvážen a zaevidován na mostové váze v areálu skládky Uhy, kde současně
proběhne prvotní kontrola přijímaného odpadu a jeho průvodních dokladů. Poté vozidlo pokračuje
na linku SRF, kde odpad vyklopí uvnitř příjmové části haly lokalizované v její severozápadní části.
Podlaha celé haly je vodohospodářsky zabezpečená PEHD folií proti případnému úniku škodlivých
látek. Stěny příjmové části tvoří betonová opěrná zeď. Po vyložení v hale následuje vizuální
kontrola odpadu. Pokud odpad nesplňuje základní požadavky, jako např. velký obsah nedrtitelných
příměsí, vysoký obsah vlhkosti nebo prašnosti, nebude do zařízení přijat.
Obsluha kolového nakladače zakládá vstupní odpad do zásobníku řetězového dopravníku šířky
1400 mm, který prostupuje do technologického přístřešku haly a kontinuálně odpad dávkuje do
primárního drtiče. Při zakládce dbá obsluha na to, aby průběžně vzájemně kombinovala různé typy
odpadů podle výhřevnosti a náročnosti drcení. To je vhodné jednak z hlediska omezení kolísání
kvality výsledného SRF a také pro dosažení max. výkonu technologické linky.
V primárním drtiči je odpad nadrcen na výstupní frakci 0-200 mm, která umožňuje jeho další
zpracování při průchodu linkou. Jedná se o pomaloběžný jednohřídelový drtič s rozsahem otáček
50-80 ot./min dle použitého výrobce. Instalovaný příkon drtiče se pohybuje kolem 320 kW. Vstup
do drtícího prostoru je opatřen krytou násypkou, která je odsávána vzduchotechnikou do
průmyslového filtru umístěného vně haly u západního průčelí. Jako primární drtič mohou být
osazeny např. stroje Vecoplan AG - Taifun HiTorc® VVZ 190/2x155 T nebo Lindner
Recyclingtech GmbH – Jupiter 3200 2x160 kW a další.
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Nadrcený odpad z primárního drtiče vypadává na výstupní dopravník, nad nímž na jeho konci je
umístěn výkonný elektromagnetický separátor železných kovů. Příkon elektromagnetu je cca 4,5
kW a 2,5 kW pro pohon pásu. Pomocí skluzu je odloučené železo shromažďováno do přistaveného
kontejneru. Výrobce zařízení např. Vecoplan - VÜB 1200 E, Lindner Recyclingtech GmbH MEQL1201 Q- GP, IFE Aufbereitungstechnik GmbH a další.
Po odloučení železných kovů vstupuje nadrcený materiál do vibračního síta délky 7000 mm a šířky
2000 mm. Velikost ok síta je navržena 30 mm. Účelem síta je odloučení především jemných
inertních materiálů, jako je popel, písek, zemina, drobné složky stavební sutě apod. Síto je
umístěno přímo nad betonovým zásobním boxem, do něhož pomocí spodní násypky síta propadává
podsítná frakce. Po naplnění boxu je podsítná frakce pomocí kolového nakladače přemísťována do
velkoobjemových kontejnerů přistavených uvnitř přístřešku technologie a poté přes evidenci na
mostové váze vyvážena na skládku. Vrchní část síta je zakrytována a odsávána. Jednotlivá pole
vibračního síta, resp. velikost ok síta lze snadno obměňovat a tím podle potřeby přizpůsobovat
kvalitativní parametry nadsítné/podsítné frakce. Uvažovaným dodavatelem jsou IFE
Aufbereitungstechnik GmbH nebo Spaleck Oberflächentechnik GmbH.
Z vibračního síta je nadsítná frakce vedena do pneumatického bubnového separátoru šířky 2000
mm, s příkonem cca 30 kW. Jeho úkolem je odloučení tzv. těžké frakce s nízkou výhřevností. Jedná
se především o kameny, velké kusy sutě, zbylé kovy, sklo, částečně též tzv. biologická frakce
s vyšší vlhkostí a měrnou hmotností. Nadsítná frakce je v zařízení vedena pásovým dopravníkem
na otáčející se buben, který je šikmo zespodu ofukován proudem vzduchu. Lehké materiály typu
plast, papír, textil, suché dřevo, tetrapack apod. jsou proudem vzduchu „přefouknuty“ přes buben a
pokračují průchodem linkou. Materiály s vysokou měrnou hmotností nedokáží buben překonat a
propadají štěrbinou mezi dávkovacím dopravníkem a bubnem do zásobního betonového boxu, na
němž je pneuseparátor umístěn. Těžká frakce je z boxu opět vyvážena kolovým nakladačem do
velkoobjemových kontejnerů umístěných v přístřešku technologie části haly a poté na skládku.
Poměr mezi tzv. lehkou a těžkou frakcí resp. jejich kvalitativní parametry lze průběžně podle
potřeby upravovat pomocí tří základních prvků, kterými jsou: vzdálenost dávkovacího dopravníku
od rotačního bubnu, úhel dopadu materiálu na rotační buben a intenzita proudu vzduchu dopadající
na rotační buben. Vnitřní prostor pneumatického separátoru uzavřený a napojen na centrální
odsávání prachu. Navženým zařízením je Westeria Fördertechnik GmbH – WS2 L2 2000 nebo od
výrobce Nihot Recycling Technology B.V., typ SDS 2000.
Lehká frakce z pneumatického separátoru je pásovým dopravníkem přiváděna k PVC separátoru
šíře 2000 mm. Jeho úkolem odloučení částic plastů - PVC, aby byl garantován obsah chloru ve
finálním SRF do 1%. Materiál prochází na pásu pod infračerveným detektorem, který identifikuje
místo na pásu, kde se nachází částice PVC plastu. S nastaveným zpožděním je poté aktivována
příslušná vzduchová tryska na konci pásu, která detekovanou částici „přefoukne“ za přepážku, kde
se nachází dopravník, který materiál PVC vyvede do kontejneru přistaveného v přístřešku haly.
Ostatní materiál padá volně na výstupní dopravník, který jej vede do sekundárního drtiče. Účinnost
separátoru je > 90 %. Komora PVC separátoru je napojena na centrální prachové odsávání.
Navrženým výrobcem je TITECH AS – Titech Autosort 2800, popř. výrobci BT-Wolfgang Binder
GmbH nebo Picvisa.
Materiál, z něhož byla odloučena PVC frakce, je veden do sekundárního drtiče. Jedná se o
rychloběžný jednohřídelový drtič s rychlostí kolem 350 ot/min. Instalovaný příkon se pohybuje dle
výrobce v rozmezí 250 – 320 kW. Drtící prostor je krytý uzavřenou násypkou napojenou na
odsávání prachu. Výstupní frakce je definována sítem s velikostí oka 80 mm. Navrženy jsou stroje
Vecoplan AG - VEZ 2500 T/1x247 kW nebo Lindner Recyclingtech GmbH – Komet 2800 2x160
kW.
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Nadrcený materiál na frakci 80 mm je veden pásovým dopravníkem skrze stěnu přístřešku
technologie do prostoru skladu SRF na horizontální řetězový distribuční dopravník zavěšený pod
stropem haly. Řetězový dopravník rovnoměrně rozmisťuje palivo na podlahu skladu SRF. Obsluha
pomocí kolového nakladače palivo promíchává, aby byla zajištěna jeho homogenita a formuje
skladovou zásobu. Sklad SRF je vybaven betonovými opěrnými stěnami a stejně jako ostatní části
haly vodohospodářsky zabezpečenou podlahou s PEHD folií. Prostor skladu je vybaven
samočinným hasícím systémem.
Na prostor skladu SRF navazuje expediční přístavek haly. Nakládku paliva zajišťuje kolový
nakladač do návěsů typu walkingfloor s užitečným objem 85-90 m3. Nakládka probíhá v krytém
prostoru.
Technologické schéma linky SRF

Trasa dopravy pro odvoz paliva SRF bude shodná s dopravou odpadů (silnice II/616 směr Uhy, za
obcí Uhy dále po I/16 směr D8 a po D8 směr Lovosice do cementárny Čížkovce).
Pro odvoz paliva budou využívána vozidla typu Walkingfloor, odvážené palivo bude ve formě
sypkého materiálu tzv. fluff, o velikosti do 80 mm max.
Vytížení walkingflooru bude průměrně 22 t/vozidlo. Vytěžování vozidel navážejících odpad pro
odvoz paliva do cementárny nelze předpokládat.
Celková produkce cca 30 000 tun/rok : 22 tun = 1364 TNA/rok = cca 6 TNA/den (na odjezdu) + 6
TNA/den (na příjezdu).
Odvoz železných kovů je předpokládán v množství cca 1 033 tun/rok. Pro přepravu budou využita
běžná nákladní vozidla s nosností cca 12 tun v počtu cca 1 TNA za 3 dny, 2 TNA/týden. Směr
dopravy je uvažován východním směrem na Podhořany.
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Využití vyseparovaných plastů (PVC) bude záležet na jejich kvalitě. Množství je odhadováno na 1
238 tun/rok. V maximálním případě, kdy by veškeré plasty byly odváženy k využití mimo areál
skládky, lze uvažovat o počtu max. 1 TNA o nosnosti 5 - 6 tun za den. Směr dopravy je uvažován
východním směrem na Podhořany.
Navýšení se týká pouze odvozu paliva a vyseparovaných surovin, návoz odpadů na skládku (resp.
na linku) zůstává beze změny. Roční návoz odpadů činí cca 105 tis. tun, z toho na linku půjde cca
60 tis tun.
Linka SRF – odsávání technologické části
Pneumatický separátor
Primární drtič
Sekundární drtič
Vibrační síto
4 x přesyp
rezerva
Vzdušnina celkem

15 000 m3/hod
2 500 m3/hod
2 500 m3/hod
3 000 m3/hod
6 000 m3/hod
1 000 m3/hod
30 000 m3/hod

typ filtru
celková filtrační plocha
Výstupní koncentrace TZL jako PM10 max.
zastavěná plocha filtru

tkaninový filtrem s regenerací zpětným
proplachem vzduchem
400 m2
5 mg/m3
2,5 x 5 m

Provozní doba
Počet provozních hodin technologie
Počet provozních dní
počet směn
množství TZL/hod
množství TZL/rok

3019 h/rok
282 dní/rok
2 směny
Po-Pá
1 směna
So
0.15 kg/hod
452.85 kg/rok

Plocha výduchu
výduchové potrubí
umístění výduchu
výška výduchu

0,785 m2
1 ks kruhové 1000 mm
střed západní štítové stěny haly
10 m
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Mapa řešeného území

Souřadný systém JTSK.
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Digitální výškopis, Symos

(výškové členění výpočtové oblasti (m n.m.))
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4. ÚDAJE O ZDROJÍCH
a) Popis technologického vybavení nového zdroje a souvisejících technologií.
Údaje o bodovém zdroji: výška emisního zdroje 10 m, množství odsávané vzdušiny 8,33 m3/s.
b) Podkladové údaje o emisích (z posuzovaného zdroje i emise přímo související s tímto zdrojem a
emise z technologicky propojených či navazujících záměrů bez ohledu na investora) a výduších, a
to:
− emisní koncentrace,
− průtoky odpadních vzdušin, jejich teplota a rychlost ve vyústění - Vs,
− celkové roční emisní bilance látek; pro výpočet výchozího stavu - alfa
− specifikace výduchů (konstrukce, výška, průměr) – h, d,w.

PM10
1

M
0.0417

h
10.000

Vs
8.333

t
20.000

d
1.000

w
10.616

alfa
0.345

24
16.000

PM25
1

M
0.0293

h
10.000

Vs
8.333

t
20.000

d
1.000

w
10.616

alfa
0.345

24
16.000

Vysvětlivky:
M
Emisní tok v g/s

h
Výška výduchu v m

Vs
Objem vzdušiny v m3/s

w
Rychlost proudění v m/s

t
Teplota vzdušiny v oC

d
Průměr výduchu v m

alfa
Využití kapacity

24
Denní provoz

c) Emisní parametry pro dopravní zdroje - údaje o intenzitě dopravy (denní počty vozidel a
pojezdy) a složení dle kategorií a emisních tříd vozidel.
Typ vozidla

TNA
OA benzin
OA diesel

Emisní úroveň

EURO
EURO
EURO

Rychlost
km/h
50
50
50

Plynulost

3
3
3
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Emisní faktor
NO2
g/km
0.0715
0.0101
0.1361

Benzen
g/km
0.0129
0.0030
0.0007

PM10
g/km
0.1765
0.0200
0.0701

PM2.5
g/km
0.1342
0.0113
0.0530
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Rychlost

Plynulost

TNA
běžné
studené
součet

EURO
EURO

km/h
10
10

Plošný zdroj

Emisní úroveň

Rychlost

NO2
g/km
0.1713
0.0465
0.2178

5
5

Plynulost

OA benzin
běžné
studené
součet

EURO
EURO

Plošný zdroj

Emisní úroveň

km/h
10
10

5
5

Rychlost

Plynulost

OA diesel
běžné
studené
součet

EURO
EURO

Typ vozidla

Emisní úroveň

TNA
OA benzin
OA diesel

EURO
EURO
EURO

Plošný zdroj

Emisní úroveň

km/h
10
10

5
5

Rychlost

Plynulost

km/h
50
50
50

3
3
3

Rychlost

Plynulost

TNA
běžné
studené
součet

EURO
EURO

Plošný zdroj

Emisní úroveň

km/h
10
10

5
5

Rychlost

Plynulost

OA benzin
běžné
studené
součet

EURO
EURO

Plošný zdroj

Emisní úroveň

km/h
10
10

5
5

Rychlost

Plynulost

OA diesel
běžné
studené
součet

EURO
EURO

km/h
10
10

Emisní faktor

5
5
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Benzen
g/km
0.0370
0.0062
0.0432

PM10
g/km
0.5413
0.3805
0.9218

PM2.5
g/km
0.4370
0.3184
0.7554

Emisní faktor
NO2
g/km
0.0151
0.0284
0.0435

Benzen
g/km
0.0068
0.3995
0.4063

PM10
g/km
0.0234
0.0723
0.0957

PM2.5
g/km
0.0133
0.0605
0.0738

Emisní faktor
NO2
g/km
0.2995
0.0284
0.3279

Benzen
g/km
0.0022
0.3995
0.4017

PM10
g/km
0.1433
0.0723
0.2156

PM2.5
g/km
0.1133
0.0605
0.1738

Emisní faktor
CO
g/km
1.8931
0.7555
0.2586

BaP
mg/km
10.7474
4.6228
5.1783

NOx
g/km
0.4767
0.0673
0.9073

SO2
g/km
0.0458
0.0065
0.0871

Emisní faktor
CO
g/km
6.6307
5.5839
12.2146

BaP
mg/km
16.1940
5.9362
22.1302

NOx
g/km
1.1420
0.3100
1.4520

SO2
g/km
0.1096
0.0298
0.1394

Emisní faktor
CO
g/km
3.4585
51.0796
54.5381

BaP
mg/km
6.2664
0.9347
7.2011

NOx
g/km
0.1007
0.1893
0.2900

SO2
g/km
0.0097
0.0182
0.0278

Emisní faktor
CO
g/km
1.2374
51.0796
52.3170

BaP
mg/km
8.0982
0.9347
9.0329

NOx
g/km
1.9967
0.1893
2.1860

SO2
g/km
0.1917
0.0182
0.2099
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Emise dopravních zdrojů, výpočet podle MEFA
Pohyb nákladních automobilů, nakladačů a osobních vozidel
a) Areál skládky, účelová komunikace:
Účelová
komunikace na
skládce

g/m/s
2.37E-06
g/m/s
1.39E-07
g/m/s
1.47E-06

Nákladní doprava SRF
Komunikace
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace
Osobní doprava
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace

Silnice II/616
od obce Uhy

NO2
kg/km/den
0.0512
PM10
kg/km/den
0.0030
CO
kg/km/den
0.0317

t/km/rok
0.0128

g/m/s
1.25E-08

t/km/rok
0.0007

g/m/s
8.32E-08

t/km/rok
0.0079

mg/s
8.01E-07

Benzen
kg/km/den
0.0003
PM2.5
kg/km/den
0.0018
BaP
mg/km/den
0.0173

Pohybů vozidel/den
12
4
16

Počet vozidel/den
6
2
8

6
4
10

3
2
5

g/m/s

NO2
kg/km/den

t/km/rok

1.54E-06

0.0333

0.0083

t/km/rok
0.0004
g/km/r
0.0043

g/m/s

Benzen
kg/km/den

t/km/rok

7.46E-09

0.0002

0.0000

PM10

PM2.5

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

8.73E-08

0.0019

0.0005

5.24E-08

0.0011

0.0003

CO

Silnice II/616
od Podhořan

t/km/rok
0.0001

BaP

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

mg/s

mg/km/den

g/km/r

7.73E-07

0.0167

0.0042

4.25E-07

0.0092

0.0023

g/m/s
1.32E-06

NO2
kg/km/den
0.0285

t/km/rok
0.0071

g/m/s
6.65E-09

Benzen
kg/km/den
0.0001

t/km/rok
0.0000

t/km/rok
0.0004

g/m/s
4.84E-08

t/km/rok
0.0049

mg/s
4.98E-07

g/m/s
8.07E-08
g/m/s
9.07E-07

PM10
kg/km/den
0.0017
CO
kg/km/den
0.0196
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PM2.5
kg/km/den
0.0010
BaP
mg/km/den
0.0108

t/km/rok
0.0003
g/km/r
0.0027
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5. METEOROLOGICKÉ PODKLADY
Graf větrná růžice s celkovým vyobrazením (Zdroj ČHMÚ)

Tabulka - větrná růžice (Zdroj ČHMÚ)

Větrná růžice:
Směr
%
h/r
h/<
m/s
1.7
5
11
Celkem

Uhy

S
9.71
851
18.9

SV
8.51
745
16.6

V
10.60
929
20.6

JV
11.70
1025
22.8

J
7.89
691
15.4

JZ
9.31
816
18.1

Z
13.70
1200
26.7

SZ
13.11
1148
25.5

7.33
3.91
0.40
11.64

7.83
2.61
0.00
10.44

7.83
4.40
0.30
12.53

8.83
4.60
0.20
13.63

7.32
2.50
0.00
9.82

5.93
4.71
0.60
11.24

7.24
6.99
1.40
15.63

8.04
6.00
1.00
15.04
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CALM
15.47
1355
30.1
Celkem
60.38
35.72
3.90
100.00
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Rychlost větru se dělí do tříd:
Vítr
Třída rychlosti

slabý
1,7 m/s

střední
5,0 m/s

silný
11,0 m/s

V praxi dochází k výskytu níže uvedených 11 kombinací tříd stability a třídy větru:
Rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

celková růžice

rychlost větru do 1,7 m/s

rychlost větru do 5,0 m/s

rychlost větru do 11,0 m/s

I. třída stability

II. třída stability
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Rychlost větru
1,7
1,7
5,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy

III. třída stability
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IV. třída stability

V. třída stability
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6. POPIS REFERENČNÍCH BODŮ
Krok sítě výpočtových bodů je volen tak, aby byly vyhodnoceny maximální úrovně znečištění v
místě dotyku kouřové vlečky s terénem resp. v místě dosažení výpočtové (respirační) výšky. Volba
velikosti modelovaného území zohledňuje i umístění zdroje a výškový profil území.
Model rozptylu posuzuje i vliv zdroje na vícepatrové obytné domy ve výškách, odpovídajících
nejvyšším patrům těchto budov (posouzení možného „zachycení“ kouřové vlečky na návětrné
straně budov).
Situační mapka referenčních výpočtových bodů (RB) 1001-5

Ve výpočtové síti je použito hodnoty L = 1,6 m – dýchací zóna člověka. V následující tabulce jsou
uvedeny souřadnice bodů mimo výpočtovou síť:
CB
1001
1002
1003
1004
1005

X
-749905
-750033
-750116
-748179
-748034

Y
-1020121
-1020050
-1020157
-1020988
-1020239

Z
226,3
217,0
216,6
213,3
217,9
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L
9,0
4,0
4,0
8,0
4,0
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Mapa výpočtové sítě
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7. ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY A PŘÍSLUŠNÉ IMISNÍ LIMITY
Seznam relevantních znečišťujících látek včetně typu počítaných koncentrací (hodinové, denní
koncentrace, roční průměrná koncentrace, apod.) a příslušných imisních limitů.
Příloha č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.
IMISNÍ LIMITY A POVOLENÝ POČET JEJICH PŘEKROČENÍ ZA KALENDÁŘNÍ ROK
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3

3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

0

Oxid uhelnatý

maximální denní osmihodinový průměr1)

10 mg.m-3

0

1 kalendářní rok

5 µg.m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 µg.m-3

35

ČásticePM10

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

0

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

25 µg.m-3

0

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 µg.m-3

0

Benzen

Poznámka:
1
) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů
počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve
kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku1)

Doba průměrování

Imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)

20 µg.m-3

1 kalendářní rok

30 µg.m-3

Poznámka:
1
) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní
koncentrace oxidu dusičitého.
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3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet
překročení

Ochrana zdraví lidí1)

maximální denní osmihodinový průměr2)

120 µg.m-3

25

Ochrana vegetace3)

AOT404)

18000 µg.m-3.h

0

Poznámky:
1
) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
2
) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů
počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve
kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;
3
) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
4
) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 (= 40 ppb)
a hodnotou 80 µg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ,
vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července).

5. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Imisní limit

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový průměr

120 µg.m-3

Ochrana vegetace

AOT40

6000 µg.m-3.h

Relevantní imisní limity pro výpočet:
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

18

Oxid uhelnatý

maximální denní osmihodinový průměr1)

10 mg.m-3

0

Poznámka:
1
) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů
počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve
kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
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8. HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ V PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zveřejňuje
ministerstvo na internetových stránkách. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého
průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají
stanoven roční imisní limit.
Průměrné koncentrace za roky 2009-2013
NO2: hodnota 15,6 µg/m3

PM10 : hodnota 26,8 µg/m3
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Částice PM10,
36. max. 24hod. průměr,
hodnota 50,3 µg/m3

Částice PM2.5 : hodnota 17,8 µg/m3
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Benzen, hodnota 1,3 µg/m3

Benzo(a)pyren,
hodnota 0,97 ng/m3

Současné imisní hodnoty v lokalitě:
Škodlivina
Oxid dusičitý, NO2
Benzen
Benzo(a)pyren
Oxid uhelnatý, CO
PM10
PM2.5

Charakteristika
Aritmetický průměr za rok
Aritmetický průměr za rok
Aritmetický průměr za rok
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Aritmetický průměr za rok
Aritmetický průměr za rok
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Hodnota

Jednotka

15,6
1,3
0,97
−
26,8
17,8

µg/m3
µg/m3
ng/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
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9. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE
Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabelární a grafické podobě. Pro jednotlivé škodliviny byly
vypočteny tyto charakteristiky (imisní příspěvky):
Suspendované částice PM10 – denní a průměrné roční koncentrace v µg/m3.
Suspendované částice PM2.5 – průměrné roční koncentrace v µg/m3.
Oxid dusičitý NO2 – hodinové a průměrné roční koncentrace v µg/m3.
Oxid uhelnatý CO – 8hodinový klouzavý průměr v µg/m3.
Benzen – průměrné roční koncentrace v µg/m3.
Benzo(a)pyren – průměrné roční koncentrace v ng/m3.
Příspěvek záměru:
Výsledky rozptylové studie jsou uvedeny
a) v tabulkách se stručným komentářem
b) v grafické podobě
c) v závěrečném hodnocení
A) Tabulky výpočtů pro celou síť bodů s uvedením průměrných, minimálních a maximálních
hodnot imisních koncentrací
Suspendované částice PM10 – denní a průměrné roční koncentrace v µg/m3
průměr
min
max

0.001526
0.000346
0.017398
CONC_AVG

0.288559
0.063325
1.815564
CM_MAX

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,0631,816 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,017 µg/m3.
průměr
min
max
max v bodě
min v bodě

0.002278
0.001440
0.003483
1002
1006
CONC_AVG

0.384080
0.270425
0.602242
1002
1005
CM_MAX

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,602 µg/m3 v bodě 1002, nejvyšší
roční průměr má hodnotu 0,003 µg/m3 v bodě 1002.
Suspendované částice PM2.5 - průměrné roční koncentrace v µg/m3
průměr
min
max

0.001208
0.000270
0.013809
CONC_AVG
3

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,000 do 0,014 µg/m .
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průměr
min
max
max v bodě
min v bodě

0.001799
0.001137
0.002751
1002
1006
CONC_AVG

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,003 µg/m3
v bodě 1002.
Oxid dusičitý NO2 - hodinové a průměrné roční koncentrace v µg/m3
průměr
min
max

0.001108
0.000203
0.009382
CONC_AVG

0.025620
0.004850
0.247686
CM_MAX

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,0050,248 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,000-0,009 µg/m3.
průměr
min
max
max v bodě
min v bodě

0.001985
0.000942
0.003041
1002
1005
CONC_AVG

0.041162
0.021280
0.070696
1003
1005
CM_MAX

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,071 µg/m3 v bodě 1003, nejvyšší
roční průměr má hodnotu 0,003 µg/m3 v bodě 1002.
Oxid uhelnatý CO – 8hodinový klouzavý průměr v µg/m3
průměr
min
max

0.073350
0.009806
0.973934
CM_MAX

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,0100,974 µg/m3.
průměr
min
max
max v bodě
min v bodě

0.111022
0.052635
0.204297
1003
1005
CM_MAX

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,204 µg/m3 v bodě 1003.
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Benzen - průměrné roční koncentrace v µg/m3
průměr
min
max

0.000039
0.000005
0.000458
CONC_AVG
3

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,0005 µg/m .
průměr
min
max
max v bodě
min v bodě

0.000077
0.000031
0.000125
1003
1005
CONC_AVG

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,0001 µg/m3
v bodě 1003.
Benzo(a)pyren – B(a)P - průměrné roční koncentrace v ng/m3
průměr
min
max

0.002532
0.000292
0.029159
CONC_AVG

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,029 ng/m3.
průměr
min
max
max v bodě
min v bodě

0.004557
0.002006
0.007243
1002
1005
CONC_AVG
3

V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,007 ng/m
v bodě 1002.

B) Tabulky výpočtů pro jednotlivé vybrané referenční body
Suspendované částice PM10 – denní a průměrné roční koncentrace v µg/m3
ID_POINT
1001
1002
1003
1004
1005
CM_2_05_0
0.177531
0.127916
0.124933
0.079080
0.085365

X_COORD
-749905.000000
-750033.000000
-750116.000000
-748179.000000
-748034.000000
CM_3_01_7
0.370546
0.283011
0.278237
0.208205
0.197317

Y_COORD
-1020121.000000
-1020050.000000
-1020157.000000
-1020988.000000
-1020239.000000
CM_3_05_0
0.116378
0.087423
0.085108
0.054655
0.055175

Z_ELEV
226.320000
217.080000
216.665600
213.280000
217.780000

CM_3_11_0
0.050843
0.037337
0.035490
0.022364
0.022647

L_ELEV
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000

CM_4_01_7
0.272796
0.214948
0.211328
0.154370
0.143873
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CONC_AVG
0.003483
0.002524
0.002341
0.001601
0.001440

CM_4_05_0
0.074601
0.056607
0.054439
0.036013
0.034659

CM_MAX
0.602242
0.366268
0.357476
0.270425
0.323988

CM_4_11_0
0.030933
0.022638
0.021727
0.013994
0.013234

CM_1_01_7
0.602242
0.366268
0.357476
0.270425
0.323988
CM_5_01_7
0.128374
0.102326
0.099511
0.069759
0.064238

CM_2_01_7
0.490772
0.352090
0.345720
0.260633
0.264630
CM_5_05_0
0.027996
0.021033
0.020376
0.013730
0.012518
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Suspendované částice PM2.5 – průměrné roční koncentrace v µg/m3
ID_POINT

X_COORD

Y_COORD

Z_ELEV

L_ELEV

CONC_AVG

1001

-749905.000000

-1020121.000000

226.320000

1.600000

0.002751

1002

-750033.000000

-1020050.000000

217.080000

1.600000

0.001984

1003

-750116.000000

-1020157.000000

216.665600

1.600000

0.001854

1004

-748179.000000

-1020988.000000

213.280000

1.600000

0.001270

1005

-748034.000000

-1020239.000000

217.780000

1.600000

0.001137

Oxid dusičitý NO2 – hodinové a průměrné roční koncentrace v µg/m3
ID_POINT
1001
1002
1003
1004
1005
CM_2_05_0
0.014729
0.018441
0.006185
0.004482
0.005220

X_COORD
-749905.000000
-750033.000000
-750116.000000
-748179.000000
-748034.000000
CM_3_01_7
0.037557
0.044705
0.017409
0.014690
0.015159

Y_COORD
-1020121.000000
-1020050.000000
-1020157.000000
-1020988.000000
-1020239.000000
CM_3_05_0
0.012083
0.014629
0.004449
0.003495
0.003981

Z_ELEV
226.320000
217.080000
216.665600
213.280000
217.780000

CM_3_11_0
0.005404
0.006576
0.001826
0.001386
0.001746

L_ELEV
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000

CM_4_01_7
0.031576
0.035780
0.013891
0.012259
0.012374

CONC_AVG
0.003041
0.003038
0.001624
0.000942
0.001279

CM_4_05_0
0.009847
0.011450
0.003261
0.002667
0.003021

CM_MAX
0.055859
0.070696
0.032330
0.021280
0.025645

CM_4_11_0
0.004360
0.005112
0.001285
0.001004
0.001299

CM_1_01_7
0.055859
0.070696
0.032330
0.021280
0.025645
CM_5_01_7
0.020797
0.022113
0.008275
0.007202
0.007563

CM_2_01_7
0.045089
0.055763
0.023050
0.017811
0.019395
CM_5_05_0
0.005940
0.006622
0.001876
0.001388
0.001587

Oxid uhelnatý CO – 8hodinový klouzavý průměr v µg/m3
ID_POINT
1001
1002
1003
1004
1005
CM_3_01_7
0.099068
0.117398
0.032189
0.026524
0.032059

X_COORD
-749905.000000
-750033.000000
-750116.000000
-748179.000000
-748034.000000
CM_3_05_0
0.033709
0.039937
0.011000
0.009080
0.010952

Y_COORD
-1020121.000000
-1020050.000000
-1020157.000000
-1020988.000000
-1020239.000000
CM_3_11_0
0.015326
0.018156
0.005007
0.004135
0.004985

Z_ELEV
226.320000
217.080000
216.665600
213.280000
217.780000
CM_4_01_7
0.076785
0.087784
0.024789
0.017557
0.021919

L_ELEV
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000

CM_MAX
0.164014
0.204297
0.067545
0.052635
0.066619

CM_4_05_0
0.026127
0.029863
0.008442
0.006008
0.007485

CM_1_01_7
0.164014
0.204297
0.067545
0.052635
0.066619

CM_4_11_0
0.011879
0.013576
0.003839
0.002736
0.003407

CM_2_01_7
0.126479
0.153991
0.045862
0.037758
0.045799

CM_5_01_7
0.042868
0.052730
0.014658
0.006892
0.009906

CM_2_05_0
0.043034
0.052384
0.015674
0.012926
0.015650
CM_5_05_0
0.014586
0.017937
0.004991
0.002351
0.003376

Benzen – průměrné roční koncentrace v µg/m3
ID_POINT
1001
1002
1003
1004
1005

X_COORD
-749905.000000
-750033.000000
-750116.000000
-748179.000000
-748034.000000

Y_COORD
-1020121.000000
-1020050.000000
-1020157.000000
-1020988.000000
-1020239.000000

Z_ELEV
226.320000
217.080000
216.665600
213.280000
217.780000

L_ELEV
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000

CONC_AVG
0.000124
0.000125
0.000059
0.000031
0.000045

Z_ELEV
226.320000
217.080000
216.665600
213.280000
217.780000

L_ELEV
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000
1.600000

CONC_AVG
0.007243
0.007239
0.003476
0.002006
0.002821

Benzo(a)pyren – B(a)P - průměrné roční koncentrace v ng/m3
ID_POINT
1001
1002
1003
1004
1005

X_COORD
-749905.000000
-750033.000000
-750116.000000
-748179.000000
-748034.000000

Y_COORD
-1020121.000000
-1020050.000000
-1020157.000000
-1020988.000000
-1020239.000000
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C) Grafická podoba výsledků výpočtů
IMISNÍ KONCENTRACE PM10

Denní imisní koncentrace, koncentrace v µg/m3

STRANA Č. 30

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy

ROZPTYLOVÁ STUDIE

IMISNÍ KONCENTRACE PM10

Průměrné roční imisní koncentrace v µg/m3
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IMISNÍ KONCENTRACE PM2.5

Průměrné roční imisní koncentrace v µg/m3
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OXID DUSIČITÝ
Hodinové imisní koncentrace v µg/m3
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OXID DUSIČITÝ
Průměrné roční imisní koncentrace v µg/m3
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OXID UHELNATÝ
8-hodinové imisní koncentrace v µg/m3
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BENZEN
Průměrné roční koncentrace v µg/m3
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BENZO(A)PYREN – B(A)P
Průměrné roční koncentrace v ng/m3
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10. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Nejsou splněny předpoklady pro navržení kompenzačních opatření, opatření tedy není nutné
navrhovat.
Kompenzační opatření - dle vyhl. č 415/2012 Sb.:
§ 27
Způsob uplatnění kompenzačních opatření
(K § 12 odst. 8 zákona)
(1) Kompenzační opatření se uloží u stacionárního zdroje a pozemní komunikace uvedené v § 11
odst. 1 písm. b) zákona v případě, že by jejich umístěním došlo k nárůstu úrovně znečištění o více
než 1 % imisního limitu pro znečišťující látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok.
(2) Pro účely vyhodnocování kompenzačního opatření jsou v příloze č. 16 k této vyhlášce
stanoveny koeficienty významnosti příspěvku zdroje ke znečištění ovzduší (dále jen „koeficient
významnosti“), a to v závislosti na efektivní výšce zdroje.
(3) Kompenzační opatření je uplatněno dostatečným způsobem, pokud je snížení součinu změny
množství vypouštěné znečišťující látky v tunách za rok a koeficientu významnosti stacionárních
nebo mobilních zdrojů, na nichž se realizuje kompenzační opatření, větší nebo rovno součinu
změny množství vypouštěné znečišťující látky v tunách za rok a koeficientu významnosti nově
umisťovaného stacionárního zdroje nebo mobilních zdrojů na posuzované pozemní komunikaci.
(4) V případě uplatnění kompenzačního opatření formou izolační zeleně, čištění komunikací nebo
jiných obdobných opatření se neuvažuje při hodnocení kompenzačního opatření podle odstavce 3 o
vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, ale o odstraněném znečištění.
Tabelární výstup výsledků po provedení kompenzačních opatření
Znečišťující látka
NO2
PM10
PM2,5
Benzen
B(a)P

Roční příspěvek

Roční limit

1% ročního limitu

µg/m3
0,009
0,017
0,014
0,0005
0,00003

µg/m3
40
40
25
5
0,001

µg/m3
0,4
0,4
0,25
0,05
0,00001
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11. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Kromě vyhodnocení příspěvků k úrovním znečištění je komentováno také plnění imisních limitů při
zohlednění stávající úrovně znečištění a příspěvku nového stacionárního zdroje.
Suspendované částice PM10 (příspěvek záměru) – denní a průměrné roční koncentrace v µg/m3
imisní limit
znečišťující látka
PM10

denní
µg/m3
50

roční
µg/m3
40

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,0631,816 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,017 µg/m3 .
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,602 µg/m3 v bodě 1002, nejvyšší
roční průměr má hodnotu 0,003 µg/m3 v bodě 1002.
Suspendované částice PM2.5 (příspěvek záměru) - průměrné roční koncentrace v µg/m3
imisní limit
znečišťující látka
PM2,5

roční
µg/m3
25

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,014 µg/m3 .
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,003 µg/m3
v bodě 1002.
Oxid dusičitý NO2 (příspěvek záměru) - hodinové a průměrné roční koncentrace v µg/m3
imisní limit
znečišťující látka
NO2

hodinový
µg/m3
200

roční
µg/m3
40

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,0050,248 µg/m3, průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,000-0,009 µg/m3 .
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,071 µg/m3 v bodě 1003, nejvyšší
roční průměr má hodnotu 0,003 µg/m3 v bodě 1002.
Oxid uhelnatý CO (příspěvek záměru) – 8hodinový klouzavý průměr v µg/m3
imisní limit
znečišťující látka
CO

8-hod.
µg/m3
10 000

Ve výpočtové síti je dosahováno maximálních krátkodobých imisních koncentrací ve výši 0,0100,974 µg/m3.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) je dosahováno max. 0,204 µg/m3 v bodě 1003.

STRANA Č. 39

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy

ROZPTYLOVÁ STUDIE

Benzen – průměrné roční koncentrace v µg/m3
imisní limit
znečišťující látka
Benzen

roční
µg/m3
5

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,0005 µg/m3 .
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,0001 µg/m3
v bodě 1003.
Benzo(a)pyren – B(a)P – průměrné roční koncentrace v ng/m3
imisní limit
znečišťující látka
B(a)P

roční
ng/m3
1

Ve výpočtové síti se průměrné roční imisní koncentrace se pohybují od 0,0-0,029 ng/m3.
V obytné zástavbě (výp. body č. 1001-1005) dosahuje nejvyšší roční průměr hodnoty 0,007 ng/m3
v bodě 1002.
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A. ÚVOD
Předkládaná akustická studie je zaměřena na posouzení hladin akustického tlaku v chráněných
venkovních prostorech staveb v okolí záměru výstavby haly pro výrobu alternativního paliva k
účelu oznámení vlivu záměru stavby na životní prostředí.
Předmětem této akustické studie je:
Posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě, zejména pak stanovení hladin akustického
tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.
Podklady pro zpracování:
1. Situace zájmového území v měřítku včetně fotodokumentace
2. Projektová dokumentace
3. Akustické údaje o nových zdrojích hluku podle projektové dokumentace
4. Kalibrační měření hluku, současný stav, ZHOTOVITEL: EKOLA group, spol. s r.o.,
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
5. Katastrální mapa
Akustické charakteristiky:
Výpočet vlivu hluku provozu stacionárních zdrojů na stav akustické situace v okolí záměru je
spolehlivě řešitelnou úlohou, jsou-li s dostatečnou mírou podrobnosti známy všechny vstupní údaje
potřebné pro výpočet.
Metodicky vychází výpočet z tohoto přístupu:
celá řešená úloha je rozdělena na podúlohy, pro něž jsou řešeny přímé úlohy „zdroj-účinek“ pro
elementární zdroje typů:
- bodový zdroj akustické energie
- plošný zdroj akustické energie
- prostorový a liniový zdroj akustické energie (v praxi bývá nahrazován
konečnou množinou plošných zdrojů akustické energie)
Identifikace konkrétních zdrojů akustické energie, spolu s analýzou vstupních předpokladů výpočtů
je tedy záležitostí, na které závisí kvalita výsledného akustického řešení.
Přesný výpočet hluku z provozu stacionárních zdrojů v areálu je podmíněn podrobnou znalostí
vstupních údajů, a to nejen akustických parametrů jednotlivých zdrojů hluku, ale i jejich časového
nasazení a přesnou polohou, resp.případnou trajektorií jejich pohybu. Akustické vlastnosti
předpokládaných zdrojů hluku vycházejí z provedených měření, očekávaných akustických
parametrů a akustických parametrů obdobných zdrojů hluku.
Základní legislativní pravidla související s ochranou proti hluku stanoví Zákon o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. v platném znění.
V § 30 odst. (1) se uvádí, že osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, která jsou
zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace,
vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje hluku
nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval
hygienické limity pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné
venkovní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.
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V § 30 odst. (2) je definován chráněný venkovní prostor jako nezastavěné pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů
a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

B. POPIS POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU
Účelem zařízení je mechanická úprava a třídění energeticky využitelných odpadů bez nebezpečných
vlastností pro získání tzv. alternativního paliva označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel),
které je následně energeticky využíváno v cementářském průmyslu. Použití toho typu paliv v
cementárnách je standardním a dlouhodobě využívaným procesem a probíhá vždy v rámci
schváleného IPPC daného zařízení.
SRF se používá jako substituce standardních fosilních paliv pro výpal slínku, tzn. černého uhlí,
TTO nebo zemního plynu. Po spálení SRF v cementářské peci již nevzniká žádný zbytkový odpad,
popeloviny se stávají součástí vyrobeného slínku.
Typ provozu:
Počet provozních hodin zařízení :
Počet provozních hodin technologie:
Počet zaměstnanců:

Po-Pá, 2-směnný, So 1-směnný
4 136 hod
3 019 hod
6 celkem, 3 na směnu

Vstupní odpad je nejprve zvážen a zaevidován na mostové váze v areálu skládky Uhy, kde současně
proběhne prvotní kontrola přijímaného odpadu a jeho průvodních dokladů. Poté vozidlo pokračuje
na linku SRF, kde odpad vyklopí uvnitř příjmové části haly lokalizované v její severozápadní části.
Podlaha celé haly je vodohospodářsky zabezpečená PEHD folií proti případnému úniku škodlivých
látek. Stěny příjmové části tvoří betonová opěrná zeď. Po vyložení v hale následuje vizuální
kontrola odpadu. Pokud odpad nesplňuje základní požadavky, jako např. velký obsah nedrtitelných
příměsí, vysoký obsah vlhkosti nebo prašnosti, nebude do zařízení přijat.
Obsluha kolového nakladače zakládá vstupní odpad do zásobníku řetězového dopravníku šířky
1400 mm, který prostupuje do technologického přístřešku haly a kontinuálně odpad dávkuje do
primárního drtiče. Při zakládce dbá obsluha na to, aby průběžně vzájemně kombinovala různé typy
odpadů podle výhřevnosti a náročnosti drcení. To je vhodné jednak z hlediska omezení kolísání
kvality výsledného SRF a také pro dosažení max. výkonu technologické linky.
V primárním drtiči je odpad nadrcen na výstupní frakci 0-200 mm, která umožňuje jeho další
zpracování při průchodu linkou. Jedná se o pomaloběžný jednohřídelový drtič s rozsahem otáček
50-80 ot./min dle použitého výrobce. Instalovaný příkon drtiče se pohybuje kolem 320 kW. Vstup
do drtícího prostoru je opatřen krytou násypkou, která je odsávána vzduchotechnikou do
průmyslového filtru umístěného vně haly u západního průčelí. Jako primární drtič mohou být
osazeny např. stroje Vecoplan AG - Taifun HiTorc® VVZ 190/2x155 T nebo Lindner
Recyclingtech GmbH – Jupiter 3200 2x160 kW a další.
Nadrcený odpad z primárního drtiče vypadává na výstupní dopravník, nad nímž na jeho konci je
umístěn výkonný elektromagnetický separátor železných kovů. Příkon elektromagnetu je cca 4,5
kW a 2,5 kW pro pohon pásu. Pomocí skluzu je odloučené železo shromažďováno do přistaveného
kontejneru. Výrobce zařízení např. Vecoplan - VÜB 1200 E, Lindner Recyclingtech GmbH MEQL1201 Q- GP, IFE Aufbereitungstechnik GmbH a další.
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Po odloučení železných kovů vstupuje nadrcený materiál do vibračního síta délky 7000 mm a šířky
2000 mm. Velikost ok síta je navržena 30 mm. Účelem síta je odloučení především jemných
inertních materiálů, jako je popel, písek, zemina, drobné složky stavební sutě apod. Síto je
umístěno přímo nad betonovým zásobním boxem, do něhož pomocí spodní násypky síta propadává
podsítná frakce. Po naplnění boxu je podsítná frakce pomocí kolového nakladače přemísťována do
velkoobjemových kontejnerů přistavených uvnitř přístřešku technologie a poté přes evidenci na
mostové váze vyvážena na skládku. Vrchní část síta je zakrytována a odsávána. Jednotlivá pole
vibračního síta, resp. velikost ok síta lze snadno obměňovat a tím podle potřeby přizpůsobovat
kvalitativní parametry nadsítné/podsítné frakce. Uvažovaným dodavatelem jsou IFE
Aufbereitungstechnik GmbH nebo Spaleck Oberflächentechnik GmbH.
Z vibračního síta je nadsítná frakce vedena do pneumatického bubnového separátoru šířky 2000
mm, s příkonem cca 30 kW. Jeho úkolem je odloučení tzv. těžké frakce s nízkou výhřevností. Jedná
se především o kameny, velké kusy sutě, zbylé kovy, sklo, částečně též tzv. biologická frakce
s vyšší vlhkostí a měrnou hmotností. Nadsítná frakce je v zařízení vedena pásovým dopravníkem
na otáčející se buben, který je šikmo zespodu ofukován proudem vzduchu. Lehké materiály typu
plast, papír, textil, suché dřevo, tetrapack apod. jsou proudem vzduchu „přefouknuty“ přes buben a
pokračují průchodem linkou. Materiály s vysokou měrnou hmotností nedokáží buben překonat a
propadají štěrbinou mezi dávkovacím dopravníkem a bubnem do zásobního betonového boxu, na
němž je pneuseparátor umístěn. Těžká frakce je z boxu opět vyvážena kolovým nakladačem do
velkoobjemových kontejnerů umístěných v přístřešku technologie části haly a poté na skládku.
Poměr mezi tzv. lehkou a těžkou frakcí resp. jejich kvalitativní parametry lze průběžně podle
potřeby upravovat pomocí tří základních prvků, kterými jsou: vzdálenost dávkovacího dopravníku
od rotačního bubnu, úhel dopadu materiálu na rotační buben a intenzita proudu vzduchu dopadající
na rotační buben. Vnitřní prostor pneumatického separátoru uzavřený a napojen na centrální
odsávání prachu. Navženým zařízením je Westeria Fördertechnik GmbH – WS2 L2 2000 nebo od
výrobce Nihot Recycling Technology B.V., typ SDS 2000.
Lehká frakce z pneumatického separátoru je pásovým dopravníkem přiváděna k PVC separátoru
šíře 2000 mm. Jeho úkolem odloučení částic plastů-PVC, aby byl garantován obsah chloru ve
finálním SRF do 1%. Materiál prochází na pásu pod infračerveným detektorem, který identifikuje
místo na pásu, kde se nachází částice PVC plastu. S nastaveným zpožděním je poté aktivována
příslušná vzduchová tryska na konci pásu, která detekovanou částici „přefoukne“ za přepážku, kde
se nachází dopravník, který materiál PVC vyvede do kontejneru přistaveného v přístřešku haly.
Ostatní materiál padá volně na výstupní dopravník, který jej vede do sekundárního drtiče. Účinnost
separátoru je > 90 %. Komora PVC separátoru je napojena na centrální prachové odsávání.
Navrženým výrobcem je TITECH AS – Titech Autosort 2800, popř. výrobci BT-Wolfgang Binder
GmbH nebo Picvisa.
Materiál, z něhož byla odloučena PVC frakce, je veden do sekundárního drtiče. Jedná se o
rychloběžný jednohřídelový drtič s rychlostí kolem 350 ot/min. Instalovaný příkon se pohybuje dle
výrobce v rozmezí 250 – 320 kW. Drtící prostor je krytý uzavřenou násypkou napojenou na
odsávání prachu. Výstupní frakce je definována sítem s velikostí oka 80 mm. Navrženy jsou stroje
Vecoplan AG - VEZ 2500 T/1x247 kW nebo Lindner Recyclingtech GmbH – Komet 2800 2x160
kW.
Nadrcený materiál na frakci 80 mm je veden pásovým dopravníkem skrze stěnu přístřešku
technologie do prostoru skladu SRF na horizontální řetězový distribuční dopravník zavěšený pod
stropem haly. Řetězový dopravník rovnoměrně rozmisťuje palivo na podlahu skladu SRF. Obsluha
pomocí kolového nakladače palivo promíchává, aby byla zajištěna jeho homogenita a formuje
skladovou zásobu.
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Sklad SRF je vybaven betonovými opěrnými stěnami a stejně jako ostatní části haly
vodohospodářsky zabezpečenou podlahou s PEHD folií. Prostor skladu je vybaven samočinným
hasícím systémem.
Na prostor skladu SRF navazuje expediční přístavek haly. Nakládku paliva zajišťuje kolový
nakladač do návěsů typu walkingfloor s užitečným objem 85-90 m3. Nakládka probíhá v krytém
prostoru.
Technologické schéma linky SRF

Údaje o nových zdrojích hluku
Zdroj hluku
Kolový nakladač
Primární drtič v hale
Sekundární drtič v hale
Pneumatický separátor v hale
Vibrační síto v hale
Průmyslový filtr

akustický tlak Lpa (1m)
90 dB (A)
92 dB (A)
101,5 dB (A)
87 dB (A)
89 dB (A)
85 dB (A)

Popis stavební části
Hala
Hala bude dispozičně rozdělena na tři prostory. Prostor příjmu odpadu, přístřešek technologiestrojovnu s výstupem vedlejších frakcí a sklad paliva s expedičním přístavkem. Hala bude
konstrukčně řešena jako dvoulodní s rozponem lodí 25 m, resp. 29 m, krytá sedlovou střechou.
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Hala bude bodově založena na základových patkách nebo pilotách. Nosnou konstrukci budou tvořit
sloupy a střešní vazníky. Ke sloupům bude kotvena sekundární nosná konstrukce nesoucí střešní a
stěnový plášť s trapézového plechu. V místech manipulace s materiálem budou v hale postaveny
železobetonové opěrné stěny vetknuté do podlahy. Podlaha haly bude tvořena železobetonovou
deskou. Proti úniku znečištění bude podlaha doplněna o PEHD fóliovou izolaci.
Hala bude vybavena vnitřními rozvody elektrické energie a vnitřním odběrným místem požární
vody. Hala bude nevytápěná. Obestavěný prostor haly bude cca 47 000 m3.
Doplňkové stavby
Na západní straně haly bude přístavek strojovny vzduchotechniky, rozvodna elektrické energie a
zázemí obsluhy. Zázemí obsluhy bude obsahovat denní místnost pro zaměstnance, kancelář a
záchod. Pro očistu těla a převlékání bude využita volná kapacita šaten v provozní budově skládky.
Přístavek bude jednopodlažní, krytý pultovou střechou. Konstrukce přístavku bude stěnová,
založená na základových pasech. Konstrukce střechy bude provedena jako lehká s větranou
mezerou, uložená na nosné stěny. Zázemí obsluhy bude vytápěné elektrickou energií.
Obestavěný prostor přístavku bude cca 400 m3.
Severně od haly bude mimo požárně nebezpečných prostor objektů umístěna požární nádrž
s tlakovou stanicí požárního vodovodu. Nádrž bude provedena jako zemní s fóliovou izolací.
Tlaková stanice bude umístěna v technologickém kontejneru. Z kontejneru bude vyveden rozvod
požární vody k vnitřním a vnějším odběrným místům.
Předpokládaný objem nádrže 400 m3.
Navrhované stavby budou začleněny do stávajícího oploceného areálu skládky. Oplocení bude
přesunuto východně a severně.
Komunikace
Areál bude napojen na stávající komunikace areálu skládky. Dopravní řešení uvažuje s oddělením
návozu vstupního materiálu a odvozu vedlejších frakcí do samostatných manipulačních prostorů.
Odvoz paliva bude řešen okružním provozem přes expediční přístavek. Komunikace umožňuje
expedici i bez okružního provozu v případě neprůjezdnosti jednotlivých větví komunikace.
Komunikace jsou navrženy jako zpevněné pro odpovídající dopravní zatížení. V místě manipulace
s kontejnery bude komunikace provedena s tuhou vozovkou.
Přístup pro pěší bude chodníkem vedeným podél areálové komunikace.
Stání osobních vozidel bude vyčleněno v rámci stávající odstavné plochy areálu skládky u provozní
budovy, která má dostatečnou kapacitu.
Zpevněná plocha komunikací bude cca 7000 m2.
Stávající akustická situace:
Současnými akustickými zdroji v areálu skládky jsou:
•
•
•
•

doprava materiálu nákladními automobily po veřejných komunikacích;
doprava materiálu nákladními automobily po neveřejných komunikacích;
provoz kogenerační jednotky sloužící k energetickému využívání skládkových plynů;
provoz strojů, které zajišťují chod skládky.
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Stávající skládka Uhy se nachází ve vytěženém prostoru štěrkopískovny Kámen Zbraslav a.s.
Souběžně s provozem skládky je zohledněn i akustický vliv realizace terénních úprav části
štěrkopískovny a vliv provozu zbylé části štěrkopískovny.
Území skládky Uhy se nachází jižně od komunikace II/616 mezi obcemi Uhy a Hleďsebe ve
Středočeském kraji na hranici mezi katastrálním územím Uhy a Nelahozeves.
Hladina
Akustického
výkonu Lw [dB]

Stávající stroje v areálu skládky
kompaktor BOMAG 1172 RB
kompaktor BOMAG 572 RB
kolový nakladač CAT 924H
Dozer
kolový nakladač Volvo_L180F

104
120
108

Max. přípustná
hladina
akustického
výkonu Lw [dB]
111
108
-

Stávající kogenerační jednotka:
Pro zadání emisních hodnot hluku kogenerační jednotky bylo použito měření ze dne 9. 3. 2010
Ekola Group.
S03

28 m

S01 1,7

m

KOGENERAČNÍ
JEDNOTKA

S02

2,2 m

Situace míst měření u kogenerační jednotky.
Porovnání výsledků měření hluku u kogenerační jednotky s výpočtovým modelem
Bod měření

Změřená hodnota
LAeq,T [dB]

Vypočtená hodnota
LAeq,T [dB]

Rozdíl
[dB]

S01
S02
S03

66.9
77.9
55.5

68.8
78.3
54.6

1.9
0.4
-0.9
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DOPRAVA NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH
Dopravní obsluha areálu skládky je zajištěna po místní komunikaci č. 616. Automobily přijíždějící
a odjíždějící z areálu skládky využívají silnici č. 616, jak ve směru na Uhy, tak i ve směru na
Hleďsebe. Akustická situace tedy bude posouzena u obytných objektů umístěných v blízkosti
komunikace č. II/616 na okrajích obcí Uhy a Hleďsebe.
Pro účely výpočtu byl uvažován provoz skládky v denní době od 6 do 18 h.
Hlavními vstupními parametry, které ovlivňují hodnotu emise hluku z provozu na komunikaci č.
II/616, jsou v případě použití české výpočtové metodiky:
•
•
•
•
•

intenzita osobních a nákladních vozidel za časovou jednotku,
průměrná rychlost dopravního proudu (uvažována max. povolená rychlost – 50 km/h v obci
a 90 km/h mimo obec),
povrch komunikace (uvažován asfaltobetonový koberec kategorie Ad),
sklon komunikace (generován automaticky výpočtovým programem na základě
geometrických údajů o terénu),
kvalita, resp. stáří vozového parku.

INTENZITY DOPRAVY
Současné intenzity dopravy na komunikaci č. II/616 mezi obcemi Uhy a Podhořany byly převzaty
z Protokolu o zkoušce č. 1003044VP/11/. Intenzity automobilové dopravy na komunikaci č. II/616,
které nesouvisí s řešeným záměrem (ostatní doprava), byly z hlediska nízkého nárůstu dopravy
uvažovány shodně jako v roce 2010. Výsledky celostátního sčítání dopravy z letošního roku (2015)
bude k dispozici až v polovině roku 2016.
Intenzity dopravy na sledovaných úsecích komunikace č. II/616 (2010)
Intenzita automobilů na sledovaných úsecích komunikace č. 616
Interval

Intenzita v obci Uhy
(Uhy – odbočka ke skládce)
OA

NA

Intenzita v obci Hleďsebe
(odbočka ke skládce – Hleďsebe)
OA

6 – 22 h
1083
275
1019
22 – 6 h
136
15
121
celkem
1 219
290
1 140
Poznámka: OA – osobní automobil, NA – nákladní automobil.

Intenzita v obci Podhořany
(Hleďsebe – Podhořany)

NA

OA

NA

315
19
334

1258
106
1362

303
16
319

Pro příjezd vozidel do haly SRF bude využívána stávající účelová komunikace.
Trasa dopravy pro SRF bude shodná s dopravou odpadů (silnice II/616 směr Uhy, za obcí Uhy dále
po I/16 směr D8 a po D8 směr Lovosice do cementárny Čížkovce).
Pro odvoz paliva budou využívána vozidla typu Walkingfloor, odvážené palivo bude ve formě
sypkého materiálu tzv. fluff, o velikosti do 80 mm max.
Vytížení walkingflooru bude průměrně 22 t/vozidlo. Vytěžování vozidel navážejících odpad pro
odvoz paliva do cementárny nelze předpokládat.
Celková produkce cca 30 000 tun/rok : 22 tun = 1364 TNA/rok = cca 6 TNA/den (na odjezdu) + 6
TNA/den (na příjezdu).
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Odvoz železných kovů je předpokládán v množství cca 1 033 tun/rok. Pro přepravu budou využita
běžná nákladní vozidla s nosností cca 12 tun v počtu cca 1 TNA za 3 dny, 2 TNA/týden. Směr
dopravy je uvažován východním směrem na Podhořany.
Využití vyseparovaných plastů (PVC) bude záležet na jejich kvalitě. Množství je odhadováno na
1 238 tun/rok. V maximálním případě, kdy by veškeré plasty byly odváženy k využití mimo areál
skládky, lze uvažovat o počtu max. 1 TNA o nosnosti 5 - 6 tun za den. Směr dopravy je uvažován
východním směrem na Podhořany.
Navýšení se týká pouze odvozu paliva a vyseparovaných surovin, návoz odpadů na skládku (resp.
na linku) zůstává beze změny. Roční návoz odpadů činí cca 105 tis. tun, z toho na linku půjde cca
60 tis tun.
Komunikace
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace

Nákladní doprava SRF
Pohybů vozidel/den
12
4
16
Osobní doprava
6
4
10

Počet vozidel/den
6
2
8
3
2
5

DOPRAVA NA NEVEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH
Areál bude napojen na stávající komunikace areálu skládky. Dopravní řešení uvažuje s oddělením
návozu vstupního materiálu a odvozu vedlejších frakcí do samostatných manipulačních prostorů.
Odvoz paliva bude řešen okružním provozem přes expediční přístavek. Komunikace umožňuje
expedici i bez okružního provozu v případě neprůjezdnosti jednotlivých větví komunikace.
Komunikace jsou navrženy jako zpevněné pro odpovídající dopravní zatížení. V místě manipulace s
kontejnery bude komunikace provedena s tuhou vozovkou.
Přístup pro pěší bude chodníkem vedeným podél areálové komunikace.
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C. VÝPOČETNÍ POSTUPY
Vzhledem k existujícím podkladům je možno posouzení hladin akustického tlaku provést pomocí
výpočtového programu HLUK+ pro Windows, verze 10.21, jehož autory je RNDr.Miloš Liberko a
Mgr. J.Polášek a to pro konečnou akustickou situaci v době denní. Program je schváleným
výpočtovým prostředkem pro výpočet hluku ze silniční dopravy a pro výpočet hladin akustického
tlaku od stacionárních zdrojů.
Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost provozu
všech uvažovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od fasády). Rozšířená
nejistota výpočtu je 2 dB(A).

Hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku (A)
Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, které platí od 1.11.2011, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku
A v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku
z leteckého provozu) stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.
§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech 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 dráhách 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) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE.
Tento se v předmětné lokalitě nevyskytuje.
(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.
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru
Korekce [dB]

Způsob využití území

1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
-5
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových
0
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
0
+5
+10
+20
chráněný ostatní venkovní prostor
Pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku dopravy na železničních drahách,
kde se použije korekce -5 dB.
1)
Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů
hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)
Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a drahách.
3)
Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (dálnice, silnice I. a II.
třídy), kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném
pásmu dráhy.
4)
Použije v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek
při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
V případě hluku z provozoven a z jiných stacionárních zdrojů (trafostanice) je v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb korekce pro denní dobu (6,00 –
22,00 hod.) rovna 0 dB, pro noční dobu (22,00 – 6,00 hod.) je dána korekce -10 dB. Hygienické
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb jsou tedy rovny:
LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu od 6:00 do 22:00 hod.
LAeq,1h = 40 dB pro noční dobu od 22:00 do 6:00 hod.
Při výskytu tónový složek se přičítá se další korekce -5 dB.
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn, se:
- chráněným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů,
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely,
- chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány
k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a
venkovních pracovišť.
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Výpočtové body akustické studie
RB 1
Informace o pozemku

Parcelní číslo:

st. 164

Obec:

Uhy [533009]

Katastrální území:

Uhy [773506]

Číslo LV:

80

Výměra [m2]:

450

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba
Budova s číslem popisným:

Uhy [173509]; č.p. 157; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku:

p.č. st. 164

Stavební objekt:

č.p. 157

Adresní místa:

č.p. 157

Vzdálenost od záměru: 779 m.
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RB 2
Informace o pozemku

Parcelní číslo:

st. 226

Obec:

Uhy [533009]

Katastrální území:

Uhy [773506]

Číslo LV:

240

Výměra [m2]:

136

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:
Součástí je stavba
Budova s číslem popisným:

zastavěná plocha a nádvoří
Uhy [173509]; č.p. 155; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku:

p.č. st. 226

Stavební objekt:

č.p. 155

Adresní místa:

č.p. 155

Vzdálenost od záměru: 890 m.
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RB 3
Informace o pozemku

Parcelní číslo:

st. 136

Obec:

Uhy [533009]

Katastrální území:

Uhy [773506]

Číslo LV:

111

Výměra [m2]:

362

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba
Budova s číslem popisným:

Uhy [173509]; č.p. 91; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku:

p.č. st. 136

Stavební objekt:

č.p. 91

Adresní místa:

č.p. 91

Vzdálenost od záměru: 924 m.
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RB 4
Informace o pozemku

Parcelní číslo:

st. 127

Obec:

Nelahozeves [535079]

Katastrální území:

Nelahozeves [702790]

Číslo LV:

568

Výměra [m2]:

517

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Vzdálenost od záměru: 1067 m.
RB 5
Informace o pozemku
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Parcelní číslo:

st. 24

Obec:

Nelahozeves [535079]

Katastrální území:

Podhořany [702803]

Číslo LV:

77

Výměra [m2]:

205

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba
Budova s číslem popisným:

Hleďsebe 2.díl [102776]; č.p. 24; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku:

p.č. st. 24

Stavební objekt:

č.p. 24

Ulice:

V Uličce

Adresní místa:

V Uličce č.p. 24

Vzdálenost od záměru: 1200 m.
Situace výpočtových bodů:
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D. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ VE VÝPOČTOVÝCH BODECH
Změna hlukové zátěže vyvolaná záměrem, den
Příspěvky záměru z hlediska bodových zdrojů hluku a dopravy na neveřejných komunikacích.
Obrázek zadání

T A B U L K A

Č.
1
2
3
4
5

výška
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
507.5; 1639.8
402.9; 1679.5
331.8; 1581.3
2263.7; 765.9
2399.6; 1497.7

V Ý P O Č T U

doprava
29.7
28.2
28.0
25.3
23.9

LAeq (dB)
průmysl
44.4
43.1
43.1
37.2
36.7

( D E N )

celkem
44.5
43.2
43.2
37.4
36.9

předch.
44.3
43.0
43.0
37.2
36.7

měření

V tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech před fasádami
obytných objektů v nejbližším okolí areálu skládky. Při hodnocení jednotlivých strojů a technologie
je uvažováno s jejich nasazením po celých 8 souvislých na sebe navazujících hodin. Uvedené
výstupy tady reprezentují nejméně příznivý akustický stav a prezentované výsledky jsou na straně
bezpečnosti výpočtu.

STRANA Č. 17

Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy

AKUSTICKÁ STUDIE

Příspěvky záměru z hlediska dopravy na veřejných komunikacích.
Obrázek zadání

T A B U L K A

Č.
1
2
3
4
5

výška
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
507.5; 1639.8
402.9; 1679.5
331.8; 1581.3
2263.7; 765.9
2399.6; 1497.7

V Ý P O Č T U

doprava
61.8
61.4
52.9
43.9
64.2

LAeq (dB)
průmysl

( D E N )

celkem
61.8
61.4
52.9
43.9
64.2

předch.
( 61.6)
( 61.2)
( 52.8)
( 43.7)
( 64.1)

měření

Jak je patrné z výsledků výpočtu, při současném provozu skládky není limit (70 dB – limit pro
starou hlukovou zátěž) pro hluk z dopravy v denní době překračován v žádném z výpočtových
bodů. Ve výhledových situacích, po realizaci záměru na výrobu SRF a navýšení počtu nákladních
automobilů, které odjíždí s palivem SRF, lze očekávat v okolí sledované odvozové trasy nárůst
hlukové zátěže o maximálně cca 0,2 dB.
Přírůstek LAeq,T v denní době vlivem obslužné dopravy záměru se pohybuje do 0,2 dB. Na základě
sdělení hlavního hygienika (Č.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelze, v případě stejné
výpočtové metody, změnu v intervalu 0,1 – 0,9 dB považovat za hodnotitelnou.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že provoz dopravy SRF ve výhledovém stavu
nezpůsobí prokazatelnou změnu akustické situace a vypočtené hodnoty hluku z dopravy splňují
hygienický limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (70 dB) v
hodnocené denní době.
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Výsledky výpočtu – hluková pásma
1. Stacionární zdroje hluku a doprava - výhledový stav, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad
terénem - den
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2. Dopravní zdroje hluku - výhledový stav, hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem - den
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E. ZÁVĚR
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výpočtových bodech byly počítány vzhledem
k charakteru zástavby (nízkopodlažní domy) ve výšce 3 m nad terénem. Terén byl ve výpočtu zadán
jako pohltivý.
Zdroje hluku související s provozem technologie SRF lze rozdělit na bodové a liniové. Mezi
stacionární bodové zdroje hluku se řadí provoz technologie, vzduchotechniky a filtrů, které budou
v provozu pouze v denní době.
Liniovým zdrojem hluku v rámci záměru bude automobilová doprava. Navýšení intenzit dopravy se
týká pouze odvozu paliva, návoz odpadů na skládku (resp. na linku) zůstává beze změny.
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou
výsledné hodnoty v denní době stanoveny pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin, v případě dopravy na veřejných komunikacích pro celých šestnáct hodin v denní dobu.
Hluk ze zdrojů záměru výroby SRF nezpůsobí překračování hygienických limitů v chráněném
prostoru okolní obytné zástavby.
Dle výsledků předkládané studie lze předpokládat, že akustická situace vyvolaná celkovou
dopravou na veřejných komunikacích bude splňovat požadavky platné právní úpravy.
Ve výhledovém stavu sice dojde vlivem vyšších intenzit dopravy k nárůstu hodnot hluku v imisních
bodech (max. 0,2 dB), avšak tento přírůstek je z hlediska vnímání lidského organismu zanedbatelný
a na základě vyjádření hlavního hygienika nelze tento přírůstek považovat za hodnotitelný.
Studie prokázala realizovatelnost předkládaného záměru výroby SRF z akustického hlediska.
Z výsledků provedených výpočtů vyplývá dodržení hlukových limitů pro denní dobu.
Hygienické limity požadované platnými právními předpisy budou splněny.
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(Ing.Miroslav Meller Csc. - Šíření hluku uvnitř a vně budov)
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PŘÍLOHA 5
(DOKLADY)

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Stavební úřad

Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
___________________________________________________________________________
Č.j. MUKV- 49616/2015 VYST
Vyřizuje: Ing. Jakeschová
Tel.: 315 739 911, e-mail: milena.jakeschova@mestokralupy.cz

V Kralupech n.Vlt., dne 31.08.2015

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Kralupy n. Vlt, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") obdržel dne 19.08.2015 Vaši žádost o stanovisko
k záměru „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“ z hlediska souladu s územně plánovací
dokumentace obce Nelahozeves. Záměrem je vybudování haly pro úpravu a třídění energeticky
využitelných odpadů bez nebezpečných vlastností pro získání tzv. alternativního paliva
označovaného jako SRF (Solid Recovery Fuel), které je následně energeticky využíváno
v cementářském průmyslu.
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování sděluje, že záměr
„Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“ je v souladu s územním plánem obce Nelahozeves.
Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu
v době nepřítomnosti zastoupen
Ladislavou Sobotovou

Obdrží:
-

M-envi s.r.o., Brtnice 357, Brtnice u Jihlavy

-

1 x spis zde

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELVARY
odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí krále Vladislava 1, 273 24 kraj Středočeský
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
DATUM :

2113/15/výst/B
2200/15/VÝST
Jan Bernášek
315 617 096

3.7.2015

Věc : Vyjádření k pozemkům z hlediska ÚP
Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.
1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, obdržel dne
25.6.2015 Vaši žádost o vyjádření k záměru „Linka na výrobu SRF, areál skládky Uhy“ z hlediska
zařazení v platné územně plánovací dokumentaci a možnosti výstavby rodinného domu.
Po přezkoumání této žádosti Vám stavební úřad sděluje, že Obec Uhy nemá schválený územní
plán. K záměru bude využita pouze malá část pozemku parc.č. 245/23 v katastrálním území Uhy, který je
v našem správním území. Na tomto pozemku se nachází stávající areálová komunikace sloužící pro
skládku.
Stavební úřad upozorňujeme, že toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření,
souhlas, posouzení popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem.

Jan Bernášek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:
M-envi s.r.o., IDDS: xw6k782

Praha:

30. 6. 2015

M-envi, s.r.o.

Číslo jednací:

089376/2015/KUSK

Brtnice 357

Spisová značka: SZ-089376/2015/KUSK-2

588 32 Brtnice u Jihlavy

Vyřizuje:

Ing. Klára Polesná / linka 789

Značka:

OŽP/Pol

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody o vlivu záměru nebo koncepce
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 25. 6. 2015 Vaši žádost o vydání stanoviska k vlivu záměru ,,Linka na výrobu SRF, areál
skládky Uhy“, k.ú. Nelahozeves a Uhy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Předmětem záměru je vybudování haly pro úpravu a třídění energeticky využitelných odpadů
bez nebezpečných vlastností pro získání alternativního paliva označovaného SRF. Záměr má být
situován v prostoru areálu skládky Uhy. Kapacita záměru je 60 000 t/rok odpadu na vstupu a
na výstupu 30 000 t/rok SRF paliva. Výrobna SRF paliva bude napojena na stávající
komunikace. Stanovisko je požadováno jako příloha k oznámení záměru dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že
v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv předloženého
záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti stanovené
příslušnými vládními nařízeními. V místě realizace záměru ani v jeho přilehlém okolí se
nenacházejí žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 111

fax: 257 280 170 polesna@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

