Tavírna a slévárna neželezných kovů
včetně navýšení kapacity sběru a
výkupu kovových odpadů, Zvoleněves

KŘÍŽ RECYCLING, s.r.o.

Dokumentace dle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Ke dni 6.8.2020
Stránka 1 z 154

Identifikační
a kontaktní
údaje
zhotovitele:

DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Kontaktní adresa: Volutová 2523, 158 00 Praha 5
IČ: 25006096
Tel.: + 420 235 522 252 - 3
E-mail: info@dekonta.cz , http://www.dekonta.cz

Objednatel /
Původce /
Zadavatel /
Odběratel:

KŘÍŽ RECYCLING, s.r.o.
Přílepská 1233, 252 63 Roztoky u Prahy
tel/fax.: 312 523 074, mobil: 606 912 860
e-mail: jana.krizova@rktrade.cz
IČ: 242 69 182

Kontaktní
osoba:

Jana Křížová – jednatelka společnosti
e-mail: jana.krizova@rktrade.cz
mobil: 606 912 860

Typ zprávy:

Závěrečná

Číslo zakázky:

150 312

Zakázka:

„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a
výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ – dokumentace

Odpovědný řešitel:

Ing. Pavel Veselý, autorizovaná osoba dle §19 zákona č.100/2001 Sb.

Přezkoumal:

RNDr. Petra Vítková, samostatný řešitel divize SEP

Schválil:

Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva

Datum zpracování:

listopad 2019 – červenec 2020

Kopie č.:

1 2 3 4 5 6 CD

Rozdělovník:

Kříž Recycling s.r.o, DEKONTA, a.s., KÚ Středočeského kraje
Stránka 2 z 154

OBSAH
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ................................................................................................................. 7
A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI ........................................................................................................ 37
OBCHODNÍ FIRMA................................................................................................................. 37
IČ/DIČ .......................................................................................................................... 37
SÍDLO ............................................................................................................................ 37
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE ..................... 37

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU ...................................................................................................................... 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE .................................................................................................................. 38

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1..........................................38
Kapacita (rozsah) záměru ............................................................................38
Umístění záměru ..........................................................................................39
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ..............................41
Zdůvodnění umístění záměru, přehled zvažovaných variant a důvody pro jejich
výběr/odmítnutí............................................................................................42
Stručný popis technického a technologického řešení záměru, včetně porovnání
s BAT ...........................................................................................................44
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení .............63
Výčet dotčených územně samosprávných celků ...........................................64
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat ...............................................................................64

ÚDAJE O VSTUPECH .............................................................................................................. 64

Půda ............................................................................................................64
Voda ............................................................................................................64
Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové)....................................................65
Energetické zdroje (např. druh, zdroj, spotřeba) ..........................................66
Biologická rozmanitost .................................................................................67
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ....................................................68

ÚDAJE O VÝSTUPECH......................................................................................................... 68

Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (např. přehled zdrojů
znečišťování, druh a množství emitovaných znečišťujících látek, způsoby a
účinnost zachycování znečišťujících látek Ovzduší ........................................68
Odpadní vody ...............................................................................................75
Odpady ........................................................................................................76
Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy
– přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení) ............................81
Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) ..86
C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ........................................ 87
PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ............... 87

Geomorfologická charakteristika ..................................................................87
Geologická a hydrogeologická charakteristika ..............................................88
Hydrologická charakteristika ........................................................................89
Charakteristika území z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody
a krajiny .......................................................................................................93
Území historického, kulturního nebo archeologického významu ...................97
Území hustě zalidněná .................................................................................97
Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného zatížení ....97
Extrémní poměry v dotčeném území ............................................................97
Stránka 3 z 154

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A POPIS
JEHO SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY ............................. 99

Ovzduší a klima ............................................................................................99
Vody ..........................................................................................................103
Půda ..........................................................................................................103
Flóra, fauna................................................................................................104
Obyvatelstvo a veřejné zdraví ....................................................................107
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ
NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH POZNATKŮ POSOUDIT 108
D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ. .................................................... 109
CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍMÝCH NEPŘÍMÝCH,
SEKUNDÁRNÍCH, KUMULATIVNÍCH, PŘESHRANIČNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH, DLOUHODOBÝCH,
TRVALÝCH I DOČASNÝCH, POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝSTAVBY A
EXISTENCE ZÁMĚRU ............................................................................................................ 109

Vlivy na obyvatelstvo .................................................................................109
Vlivy na ovzduší a klima .............................................................................114
Vlivy na hlukovou situaci event. Další fyzikální a biologické charakteristiky 120
Vlivy na povrchové a podzemní vody .........................................................122
Vlivy na půdu .............................................................................................123
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ............................................123
Vlivy na biologickou rozmanitost (flóru, faunu, ekosystémy) ......................124
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce .....................................................129
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů ..............................................................................129
Vlivy na využití území .................................................................................130
Souhrn hodnocení vlivů ..............................................................................130

CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH
NEHODÁCH, KATASTROFÁCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ Z NICH
PLYNOUCÍCH ..................................................................................................................... 131
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MOŽNOST
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ ...................................................................................................... 132
CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ
VŠECH VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS KOMPENZACÍ,
POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................................. 133

Ovzduší a veřejné zdraví ............................................................................133
Hluk a veřejné zdraví .................................................................................134
Povrchové a podzemní vody.......................................................................135
Půda ..........................................................................................................136
Odpady ......................................................................................................136
Ostatní .......................................................................................................137

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A
HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .............................................. 138

Vlivy na ovzduší .........................................................................................138
Fyzikální vlivy (hluk) ...................................................................................139
Biologické vlivy...........................................................................................140

CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH ................ 141

Stránka 4 z 154

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU .............................................................................. 143

F.

ZÁVĚR ........................................................................................................................................ 143

G.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ................................................................................................................. 145

H.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU.................... 148

I.

PŘÍLOHY .................................................................................................................................... 154

Stránka 5 z 154

Seznam obrázků:
Obrázek 1: Umístění záměru __________________________________________________________39
Obrázek 2: Umístění záměru – ortofotomapa _____________________________________________40
Obrázek 3: Výřez územního plánu Zvoleněvsi s vyznačením zájmového území (A2-hlavní výkres) ___41
Obrázek 4: Celková situace dle projektu, objekt SO-02 – dílna/tavírna, SO-03 – sociální zázemí, SO-04
– manipulační plocha, SO-01 – stávající sklad ______________________________________45
Obrázek 5: Situace navrhované změny užívání objektu č.p. 129 na objekt pro administrativu. ____46
Obrázek 6: Trasy vyvolané dopravy po veřejných komunikacích zahrnuté do výpočtu ____________73
Obrázek 7: Umístění kontrolních bodů a zdrojů hluku (detail) v modelové situaci, včetně
vnitroareálových komunikací (značeny zeleně) _____________________________________82
Obrázek 8: Situace s vyznačenými nejbližšími chráněnými venkovními prostory staveb ___________83
Obrázek 9: Příjezdová/odjezdová trasa vyvolané dopravy na pozemních komunikacích, umístění
kontrolních bodů a uvažovaný rozpad dopravy _____________________________________85
Obrázek 10: Výřez geologické mapy, zájmová lokalita označena křížkem _______________________89
Obrázek 11: Hydrologické pořadí _______________________________________________________90
Obrázek 12: Výřez základní vodohospodářské mapy _______________________________________90
Obrázek 13: Ochrana přírody – ÚSES, EVL, MZCHÚ, památné stromy
MZCHÚ – Přírodní
rezervace,
Skupina památných stromů _____________________________________94
Obrázek 14: Ochrana nerostných surovin
hranice k. ú., výhradní ložisko,
chráněné
ložiskové území ______________________________________________________________96
Obrázek 15: Výřez mapy radonového rizika ______________________________________________98
Obrázek 16: Výřez půdní mapy _______________________________________________________103
Seznam tabulek:
Tabulka 1: Záměrem dotčené pozemky _________________________________________________40
Tabulka 2: Porovnání zařízení s BAT____________________________________________________55
Tabulka 3: Výpočet ročních emisí – tavení cínu ___________________________________________70
Tabulka 4: Výpočet ročních emisí – tavení neznečištěného olova _____________________________70
Tabulka 5: Výpočet ročních emisí – tavení cínu a neznečištěného olova _______________________70
Tabulka 6: Výpočet ročních emisí – tavení cínu ___________________________________________70
Tabulka 7: Výpočet ročních emisí – tavení neznečištěného olova _____________________________70
Tabulka 8: Výpočet ročních emisí – tavení cínu a neznečištěného olova _______________________71
Tabulka 9: Výpočet ročních emisí – tavení cínu a neznečištěného olova – dle navrhovaných emisních
limitů ______________________________________________________________________71
Tabulka 10: Výpočet ročních emisí – tavení znečištěného olova – dle navrhovaných emisních limitů 72
Tabulka 11: Emisní faktory motorových vozidel ___________________________________________74
Tabulka 12: Přehled liniových zdrojů emisí, ______________________________________________74
Tabulka 13: Předpokládané druhy odpadů produkované během výstavby ______________________77
Tabulka 14: Přehled odpadů vznikajících při provozu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů _79
Tabulka 15: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii __________________________________80
Tabulka 16: Hladiny hluku typových zdrojů hluku v 1. zóně, zdroj archiv Greif-akustika, s.r.o. ______82
Tabulka 17: Hladiny hluku typových zdrojů hluku v 3. zóně, zdroj archiv Greif-akustika, s.r.o. ______83
Tabulka 18: Vypočítané hladiny hluku v kontrolních bodech z provozu stacionárních zdrojů a na
účelové komunikaci (hluk dopadající bez odražené složky) ____________________________84
Tabulka 19: Intenzita vyvolané dopravy na komunikaci III/10142 a účelové komunikaci __________84
Tabulka 20: Vypočtené hladiny hluku v kontrolních bodech z provozu vyvolané dopravy na pozemních
komunikacích ________________________________________________________________85
Tabulka 21: Charakteristiky klimatické oblasti W2 (zdroj Atlas podnebí Česka) __________________99
Tabulka 22: Větrná růžice ___________________________________________________________100
Tabulka 23: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (Laeq,6-22h)_____112
Tabulka 24: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq,22 - 6h) ___112
Tabulka 25: Nejistoty modelování _____________________________________________________139

Stránka 6 z 154

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Tato kapitola je vypracována ve spolupráci se zpracovateli jednotlivých studií - Ing.
Závodským (zpracovatel Rozptylové studie), Ing. Krayzlem (zpracovatel Odbodného
posudku), Ing. Karlovou (zpracovatelka Akustické studie) a Ing. Zemancovou
(zpracovatelkou HIA).
Záměr „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a
výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění. Na základě předloženého „Oznámení záměru“ a
doručených, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených
správních úřadů a veřejnosti vydal dne 9.9. 2019, pod č.j. 120107/2019/KUSK a Sp.zn.
SZ_074061/2019/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje „Závěr zjišťovacího řízení“.
Příslušný úřad dospěl k závěru, že předložený záměr může mít významný vliv na životní
prostředí a bude dále posouzen podle zákona. Oznamovateli záměru úřad uložil předložení
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu §8 zákona, zpracovanou dle přílohy
č. 4 zákona k projednání.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, s
přihlédnutím k obsahu vyjádření dotčených orgánů státní správy a územních samosprávných
celků, dospěl příslušný úřad k závěru, že v dokumentaci je nutné se především zaměřit na
následující oblasti (1-7):
1. Specifikace použité technologie a její porovnání s příslušnými BAT. Zaměřit se též na
pec na cín, která je vlastní výroby, a ve které může být dle informací z oznámení
zpracováváno v rámci slitin též olovo (viz. např. slitiny PbSb0,5, PbSb3-10, SnPb7Sb3.).

Na základě vznesených připomínek se oznamovatel rozhodl, že v zařízení nebude původně
uvažovaná stávající pec na cín vlastní výroby, ale úplně nová pec na cín od stejného výrobce,
jako plánované nové pece na olovo. Porovnání s BAT (Rozhodnutí (2016/1032/EU), kterým se
stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách pro odvětví neželezných kovů, Referenční
materiál nejlepších dostupných technikách pro kovárny a slévárny“ z května 200, Referenční
materiál nejlepších dostupných technikách v oblasti zpracování neželezných kovů“ z roku 2017
a Referenční materiál nejlepších dostupných technikách v oblasti energetická účinnost, červen
2008) bylo provedeno již v oznámení záměru.
2. Vyhodnotit, zda montovaná hala bude splňovat podmínky pro realizaci slévárny z
pohledu vlivů na životní prostředí.

Na žádost oznamovatele záměru byla montovaná hala a její další využití jako slévárny
posouzena HZS Středočeského kraje. K tomuto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. Vhodnost umístění slévárny do montované haly
byla hodnocena také v rámci Akustické studie, kdy bylo konstatováno, že splnění emisních
limitů pro hluk bude prokázáno měřením v rámci zkušebního provoz zařízení. Umístění záměru
v montované nezateplené hale je zmíněno také v Rozptylové studii. Prostor nad všemi pecemi
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bude před vypouštěním do ovzduší odsáván a účinně filtrován. Jiné vlivy vyplývající z realizace
slévárny v montované hale jsou zmiňovány v souvislosti se slévárnou samotnou v příslušné
kapitole Dokumentace a původně také v příslušné kapitole Oznámené záměru.
3. Detailněji doplnit nakládání se vzniklými struskami z přetavování materiálů a taktéž
způsob nakládání s vodami a vyhodnotit možnost kontaminace. Uvést a vyhodnotit
aktuálně správný počet pecí do všech studií.

Všechny studie byly aktualizovány ve smyslu počtu pecí. V zařízení budou vznikat
technologické odpadní vody. Jedná se o vody, které jsou součástí uzavřeného okruhu chlazení
kokil. Technologické odpadní vody budou shromažďovány v plastové nádobě a budou
používány výhradně k chlazení kokil (forem). Jedná se o uzavřený okruh, který je opatřen
čerpadlem, které vodu prohání přes chladič s ventilátorem zpět do nádoby. Tyto vody
nepřicházejí do styku s taveninou. Odpadními vodami jsou z toho důvodu, že u nich dochází
ke změně teploty. Voda v uzavřeném okruhu není obměňována, je pouze doplňována. Jiné
odpadní technologické vody v zařízení vznikat nebudou. Pro vsakování přívalových srážkových
vod ze střech stavebních objektů a zpevněné panelové plochy do horninového prostředí bude
část retenčního objemu akumulována v akumulační nádrži (požární nádrž v areálu) – cca 80m3
a část bude akumulována ve štěrkovém podloží zpevněných ploch (viz Hydrogeologický
posudek, ze září 2016, příloha č. 9). Skladba manipulační plochy je dle projektu 0 až -0,15
(panel), lože frakce 4-8, do hloubky -0,35 (štěrk frakce 8-16), do -0,5 pak (ŠD 16/32). Stavba
manipulační plochy není předmětem záměru je již zkolaudovaná. Ve štěrkovém loži takto
konstruované manipulační plochy bude akumulováno celkem 245 m3 vody. Vody z akumulační
nádrže budou využívány např. k zálivce. Do akumulační nádrže budou vody svedeny nově
vybudovanou a zkolaudovanou areálovou kanalizací.
Na volné zpevněné ploše nebudou shromažďovány odpady ani materiály, které by mohly
způsobit kontaminaci podzemních vod v případě déletrvajících dešťů. Úkapy na volných
plochách budou po zjištění sanovány sorbenty tak aby nemohlo dojít ke splachu. Vzniklé
strusky jako odpady z tavení jsou částečně kategorizovány jako nebezpečné odpady (z tavby
olova). Ke každé peci na tavení olova bude připevněn nerezový žlab, po kterém bude stažená
struska dopravena do nerezové, nepropustné, uzavíratelné nádoby. Nádoba bude označena
v souladu s požadavky zákona o odpadech a bude umístěna pod odsáváním, tím bude zajištěno
odsátí a zachycení zbytkových prachů. Nádoba bude pověřeným pracovníkem průběžně
kontrolována a při dostatečném naplnění, bude zvážena a uložena na místo v shromaždišti
nebezpečných odpadů a odtud oprávněnou osobou odvezena k využití/odstranění (strusky jsou
předávány do Kovohutí Příbram).
4. Uvést, jak bude v provozu realizována podmínka, kdy znečištění olova (např. směsí
uhlovodíků, asfalty, případně změkčovadly plastů apod.) nesmí přesáhnout 2 %hm.

Dodavatelem odpadu bude předán základní popis odpadů a v rámci něj bude deklarována jeho
kvalita.
5. Možnost negativního vlivu na živočichy žijící v okolí záměru (viz. připomínky veřejnosti).

Na základě dané podmínky byl zpracován dokument s názvem - Posouzení možného vlivu
zamýšleného záměru: „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a
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výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ na živočichy a zájmy ochrany přírody. Posouzení
zpracovala osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i, §67 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění a soudní znalec v oboru ochrana přírody. Dokument je součástí příloh
k dokumentaci.
6. Vliv na veřejné zdraví a možnosti přenosu škodlivých látek do potravního řetězce.
Dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví bude (tak jako v oznámení)
zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví.

V rámci Oznámení záměru byla vypracována studie Hodnocení vlivu na veřejné zdraví ve
vztahu k posuzovanému záměru. Hodnocení provedla autorizovaná osoba, držitelka osvědčení
odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví č. j. HEM-300-1.6.05/19411, pořadové číslo osvědčení 4/2010. V rámci hodnocení
byly nejvyšší vyčíslené hodnoty sledovaných škodlivin ovzduší vztaženy na celou populaci
Zvoleněvsi a hodnocení je tak provedeno na straně bezpečné. Zde je uvedena citace ze závěrů
hodnocení HIA“ Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí všech
uvedených poznatků lze konstatovat, že realizace záměru s názvem „TAVÍRNA A SLÉVÁRNA
NEŽELEZNÝCH KOVŮ VČETNĚ NAVÝŠENÍ KAPACITY SBĚRU A VÝKUPU KOVOVÝCH DOPADŮ,
ZVOLENĚVES“ přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím klasických i specifických
polutantů ovzduší a tudíž lze při jeho realizaci očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození
veřejného zdraví v daném území nezmění“.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, je povinnou přílohou EIA, zpracovává osoba autorizovaná
Ministerstvem zdravotnictví. Jedná se o osobu, která je držitelem osvědčení HIA (Health impact
assessment). Hodnotitel HIA hodnotí ovzduší, hluk, pitnou vodu a neionizující záření, tedy vše,
co souvisí s procesem EIA. Hodnocení expozice chemickým látkám v potravinách a pokrmech
je součástí autorizačního setu V. v rámci studie HRA (Health risk assessment). Hodnocení
zdravotních rizik, zpracovává osoba autorizovaná Státním zdravotním ústavem a tento
dokument není povinnou přílohou k procesu EIA. V případě zařízení „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“
byly zpracovány všechny potřebné studie (Rozptylová studie, Akustická studie, Odborný
posudek, Biologické posouzení, HIA apod.). Ani jedna studie neuvádí, že by mělo zařízení mít
vliv na zdraví obyvatel nebo na životní prostředí v jeho okolí. Hodnoty imisních limitů byly
stanoveny tak, aby byl při jejich dodržování negativní účinek dané znečišťující látky na zdraví
obyvatel nebo přírodu minimální a veškeré vypočítané příspěvky jsou hluboko pod zákonnými
limity. Pokud je někde nějaký imisní limit překročen, není a nebude to vlivem tavírny.
K charakteru zpracovávaného materiálu OLOVA je třeba sdělit, že vstupním materiálem bude
kusové olovo ve formě cihel, mašlí, ingotů apod. (velikost v řádu jednotek, max. prvních
desítek centimetrů). Výsledným produktem bude také kusové olovo v podobě žádaných slitin.
V případě kusového olova nelze uvažovat o ingesci ani o inhalaci, samo od sebe se neuvolňuje.
Rozpustnost je: „Under the conditions of the TDp test, the dissolution of lead massive is 428.9
μg/L at 100 mg/L loading for the 7-day endpoint. A tenze par the study does not need to be
conducted because based on structure, surface activity is not expected or cannot be predicted“
1
. CÍN není klasifikován dle CLP jako nebezpečný a omezení dle REACH žádná nejsou.
1

https://echa.europa.eu/cs/registration-dossier/-/registered-dossier/16063
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7. Uvést výpočet vyvolané dopravy na základě maximálního množství materiálu v rámci
areálu (včetně dokupovaného materiálu pro slévání) a předpokládaného počtu dní
provozu, resp. doby, kdy bude návoz a odvoz materiálu probíhat. Tyto počty zahrnout
do příslušných studií a vyhodnotit v potřebném rozsahu vlivy z dopravy.

Na základě výpočtu provedeného oznamovatelem záměru je nastavení dopravní obslužnosti
tak, jak bylo v rámci Oznámení záměru uvedeno, správné a plně odrážející skutečnost. Původní
studie nebylo zapotřebí v tomto směru aktualizovat. Stávající doprava do areálu je 2 NA a 5
OA, tedy 4 pohyby NA (tam a zpět), 10 pohybů OA (tam a zpět). Nárůst dopravy u
předkládaného záměru bude o 5 NA (tj. 10 pohybů tam a zpět) a o 5 OA (tj. 10 pohybů tam a
zpět).
Celkové dopravní zatížení bude max. 10 OA (20 pohybů tam a zpět) a max. 7 NA
(14 pohybů tam a zpět). Dopravní zatížení nebude každý den maximální, nicméně výpočet
níže vychází z max. počtu aut, max. provozu tavírny a slévárny (7 dní v týdnu) a max. provozu
sběru a výkupu (5 dní v týdnu). Doprava bude optimalizovaná, tzn. při dovozu materiálu
k tavbě, bude realizován následně odvoz výrobků k objednateli a opačně.
7 NA:
oznamovatel záměru - k dispozici 3 NA à (23-24 t) a 1 NA s plachtou à 28 t
celkem tato 4 NA uvezou max. 100 t/den.
dodavatelské firmy - auta o podobné kapacitě (1 NA à 20 t).
celkem dodavatelská 3 NA uvezou cca. 60 t/den.
Celková denní kapacita 7 NA je 160 t
•
•
•
•

Zařízení v areálu:
• Max. kapacita zařízení ke sběru a výkupu odpadů je 25 000 t/rok, tj. 99,6
t/den (počítáno na průměrně 251 pracovních dnů).
• Max. kapacita tavení (Pb a Sn) je 29,2 t/den (28 t Pb a 1,2 t Sn).
• Dovoz dokupovaného materiálu k tavbě cca. 10 t/den (neděje se pravidelně každý
den)
Celkový předpokládaný pohyb materiálu vč. odpadu v rámci areálu je cca 138,8 t/den
Z uvedeného výpočtu a porovnání dopravního zatížení ve vztahu k projektovaným
(max.) kapacitám je zřejmé, že nákladní doprava je dimenzovaná dostatečně,
s rezervou cca 1 NA.
8. V dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na
vyhodnocení, doplnění a dále všechny relevantní připomínky a podmínky, které jsou
uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.

V následující části textu Dokumentace je proveden souhrnný přehled všech obdržených
vyjádření od dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a
veřejnosti k oznámení záměru v rámci proběhlého zjišťovacího řízení. Jednotlivé požadavky na
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doplnění, připomínky a podmínky dotčených orgánů a veřejnosti jsou následně v textu
Dokumentace vypořádány. U vypořádání, kde nejsou vzneseny připomínky nebo je pouze
upozorněno na dikci platné legislativy, nejsou vyjádření citována.
Výše uvedené požadavky jsou podrobně zpracovány v příslušných kapitolách Dokumentace.
Dle požadavků uvedených pod jednotlivými body jsou v následujícím textu uvedeny zkrácené
citace a v popisu jednotlivých vyjádření je proveden odkaz na příslušnou kapitolu
Dokumentace, případně je zdůvodněno.
Kopie Závěru zjišťovacího řízení a všech zaslaných vyjádření a stanovisek, obdržených v rámci
zjišťovacího řízení, jsou vloženy do přílohové části (viz Příloha č. 3).
Předkládaná Dokumentace, zpracovaná dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění, záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně
navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ (dále jen
Dokumentace) je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k uvedenému zákonu č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, se zaměřením na vypořádání požadavků plynoucích z obdržených vyjádření.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
1. Středočeský kraj 099301/2019/KUSK, ze dne 15.07.2019
2. Obec Slatina ze dne 11.07.2019
3. KHS ú.p. Kladno, č.j. KHSSC 31977/2019 ze dne 04.07.2019
4. Povodí Vltavy s.p., zn. PVL-43100/2019/240-Mr ze dne 02.07.2019
5. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, USLANY/31756//2019/OŽP ze dne
01.07.2019
6. KÚSK OŽPaZ, č.j. 096371/2019/KUS, ze dne 16.06.2019
7. ČIŽP OI Praha, č.j. ČIŽP/41/2019/8401 ze dne 10.07.2019
8. Pan V.J e-mailem a poté dopisem ze dne 15.07. 2019.
9. Paní Bc. J.D ze dne 13.7.2019 (přílohou vyjádření byl podnět na přezkum stanoviska
odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje č.j. 057989/2016/KUSK
ze dne 15.4.2016 a podnět na přezkum k ochraně sýčka obecného ohroženého stavbou
slévárny neželezných kovů směřovaný České ornitologické společnosti)
10. Státní zdravotní ústav, ze dne 26.07.2019, č.j. SZU/02672/2019 (doručeno po termínu
pro vyjádření, který uplynul dne 17.07.2019)

1. Středočeský kraj
Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení
kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ a nepožaduje další posuzování dle
zákona č. 100/2001 Sb.

2. Obec Slatina
Vzhledem k ochraně životního prostředí občanů naší obce s tímto záměrem zásadně
nesouhlasíme. Dle našeho názoru je nutné výše uvedený záměr důkladně posoudit dle
příslušného zákona. Požadujeme proto instalaci měřící stanice ve směru prodění větru na obec
Slatina a průběžné seznamování s naměřenými hodnotami obec i zabezpečení jejich
věrohodných hodnot pro kontrolní orgány ochrany ovzduší dle speciálního zákona. Po uvedení
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zařízení do provozu na dobu 1 rok a na základě naměřených hodnot pak případně povolit
provoz trvalý nebo zákaz.

K vyjádření lze sdělit následující:
V rámci předkládané dokumentace je součástí příloh Rozptylová studie, zpracovaná Ing.
Vladimírem Závodským, autorizovanou osobou ke zpracování rozptylových studií (č.j.
4780/780/10/AK 1027/16/ENV/10). Účelem rozptylové studie bylo posouzení vlivu provozu
tavírny a slévárny neželezných kovů a související vyvolané dopravy na celkovou imisní situaci
v zájmové lokalitě. Studie je koncipována jako příspěvková, tzn., že jsou v ní hodnoceny pouze
uvedené zdroje emisí (provoz technologií na tavení a odlévání neželezných kovů, provoz
manipulační techniky po ploše areálu výkupny a uvedené úseky komunikací pouze s dopravou
vyvolanou v souvislosti s realizací záměru). Vypočtené imisní koncentrace je třeba proto chápat
jako příspěvky k imisnímu pozadí. Výpočty imisních koncentrací bylo prokázáno, že realizace
záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu
kovových odpadů, Zvoleněves“ bude mít na celkovou imisní situaci v lokalitě akceptovatelný
vliv. Imisní limity hodnocených znečišťujících látek budou plněny i při zahrnutí stávajícího
imisního pozadí. Výjimku tvoří roční koncentrace BaP a denní koncentrace PM10. K překročení
imisních limitů pro BaP dochází v sídlech s lokálním vytápěním (uhlí, dřevo), mimo sídla se
hodnota pohybuje pod limitem. Výpočty byly mimo areál tavírny zjištěny příspěvky záměru
v rozmezí 0,0026 pg/m3 až 0,6343 pg/m3, tj. hodnoty na úrovni 0,0003 % až 0,0634 %
imisního limitu (1000 pg/m3) a zvýšení celkových imisí se pohybuje v intervalu 0,0003 % až
0,0705 % oproti stávajícímu stavu. Za stávající stav byly v souladu s požadavky zákona o
ochraně ovzduší považovány průměrné 5let koncentrace za období 2013 – 2017 zveřejněné
ČHMÚ.
V případě denních koncentrací PM10 je situace obdobná, k překročení imisních limitů pro denní
koncentrace PM10 dochází v sídlech s lokálním vytápěním (uhlí, dřevo), mimo sídla se hodnota
pohybuje pod limitem. Mimo areál tavírny byly zjištěny příspěvky záměru v rozmezí 0,15 µg/m3
až 6,91 µg/m3, tj. hodnoty na úrovni 0,30 % až 13,83 % limitní hodnoty 50 µg/m3 a zvýšení
celkových imisí se pohybuje v intervalu 0,12 % až 5,49 % oproti stávajícímu stavu.
Výsledky Rozptylové studie jsou diskutovány např. v kapitole B. III. 1, D. I. 2 předkládané
dokumentace

3. KHS ú.p. Kladno – podstata vyjádření
V řízení „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu
kovových odpadů, Zvoleněves – Zahájení zjišťovacího řízení podle zák. 100/2001 Sb. “ není
nutno pokračovat, neboť v rámci zjišťovacího řízení byly požadavky orgánu ochrany veřejného
zdraví dostatečně zohledněny s tím, že akustická studie bude ve stavebním řízení zpracována
podrobněji.
Součástí záměru je akustická studie (zpracovaná spol. Greif-akustika, s.r.o., Kubíkova 12, 182
00 Praha 8 IČ: 45307385, ze dne 11.05.2018 pod č. Z180325-01), rozptylová studie
(zpracovaná Ing. Zbyňkem Krayzelem, Poupětova 13/1383, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ:
71519475, ze dne 10.03.2019 pod č. OP-22-2019) a hodnocení zdravotních rizik z hlediska
kvality ovzduší (zpracované Ing. Monikou Zemancovou, Dražická 144, 294 71 Benátky nad
Jizerou ze dne 05/2019) z nichž vyplývá následující:
Hluk – z akustické studie vyplývá splnění hygienických limitů pro denní dobu splnění
hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby, za
předpokladu splnění těchto protihlukových opatření na zdroji. Je nutné, aby hladina hluku
emitovaná fasádním pláštěm a střechou z provozu objektu SO 02 nepřesáhla LAeq,8 h ≤ 68
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dB v 1 m od fasády. Tomuto požadavku odpovídá vážená neprůzvučnost fasádního a střešního
pláště Rw ≥ 31 dB. Vyústění VZT potrubí nad střechu objektu je nutné zatlumit na hladinu
LAeq,8 h ≤ 65 dB 1 m od objektu a rovněž všechny zdroje hluku umístěné mimo objekt SO 02
spojená s provozem tavení zatlumit rovněž na hodnotu LAeq,8 h ≤ 65 dB 1 m od objektu.
Ovzduší – vliv na znečištění ovzduší je považován za zanedbatelný.
Rovněž tak ze závěru hodnocení zdravotního rizika vyplývá nezměněný expoziční scénář imisím
klasických i specifických polutantů s tím, že se realizací záměru stávající úroveň poškození
veřejného zdraví nezmění. Dle závěru zjišťovacího řízení lze záměr hodnotit jako přijatelný.

4. Povodí Vltavy s.p. – podstata vyjádření
Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0760 Knovízský potok od pramene
po ústí do toku Zákolanský potok, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý stav a
ekologický stav jako poškozený stav a ve vodním útvaru podzemních vod 51400 Kladenská
pánev, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako částečně
nevyhovující. Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy,
nepožadujeme záměr „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a
výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ posoudit dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí). Požadujeme aktualizaci havarijního plánu.

5. MěÚ Slaný, OŽP
Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 79 odst. 4:
Dle předloženého oznámení se na záměr bude vztahovat vydání integrovaného povolení.
Z hlediska zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
K předloženému oznámení záměru nemáme připomínky.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:
Bez připomínek, zájmy chráněné tímto zákonem nebudou dotčeny.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
K realizaci výše uvedeného záměru nemáme námitek, nesmí dojít k ohrožení podzemních ani
povrchových vod. Pro areál bude aktualizován havarijní plán.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon:
Zájmy chráněné zákonem nebudou dotčeny.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu:
Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou dotčeny.

6. KUSK OŽPaZ
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský
úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z
hlediska jím sledovaných zájmů, tj. ochrana zvláště chráněných území kategorie přírodní
památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, a dále vymezení
nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability, nemá k záměru „Tavírna
a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ žádné připomínky.
Krajský úřad dále podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit, že záměr „Tavírna
a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ bude mít významný
vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy
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Natura 2000. Záměrem je vytvoření uceleného areálu pro sběr, výkup a využívání některých
druhů odpadů (olovo, cín) formou přetavení a slévání do cihel, prutů apod. Záměr bude
umístěn ve stávajícím výrobním a skladovacím areálu slévárny neželezných kovů mimo
zastavěné území obce Zvoleněves. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je EVL Zákolanský
potok (kód CZ0213016, vzdálenost 6 km), jejímž předmětem ochrany je rak kamenáč.
Vzhledem ke vzdálenosti a poloze provozovny v jiném povodí nelze žádný vliv na uvedenou
lokalitu, ani na jiné součásti soustavy Natura 2000 očekávat.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Tavírna a slévárna neželezných kovů bude umístěna na pozemku parc. č. 290/16 a 337 v k.ú.
Zvoleněves. Výrobním programem bude tavení a odlévání olova a cínu z odpadového materiálu
do olověných cihel a cínových prutů. V tavírně budou umístěny čtyři elektrické kelímkové pece
na tavení znečištěného i neznečištěného olova a jedna elektrická kelímková pec na tavení cínu.
Výše uvedená technologie je vyjmenovaným zdrojem znečišťování, uvedeným v příloze č. 2 k
zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, bod 4.10. – Tavení a odlévání
neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den.
Posuzovaná technologie výroby musí být vybavena účinným zařízením na záchyt znečišťujících
látek.
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
Záměr spadá svou kapacitou tavení olova mezi kategorie činností, pro které je třeba získat
integrované povolení. Podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci tato činnost spadá do
kategorie 2.5 b) Zpracování neželezných kovů, tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů,
včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší
než 4 t za den u olova a kadmia a 20 t denně u všech ostatních kovů.
Zpracovatel záměru ve výčtu navazujících rozhodnutí uvádí nutnost získání integrovaného
povolení. Součástí záměru je také posouzení nejlepších dostupných technik pro tuto
technologii. Z tohoto důvodu nemám k předloženému záměru z hlediska zákona č. 76/2002
Sb. připomínky.

7. ČIŽP OI Praha
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další
posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

8. Pan V.J.
Uvedl ve svém vyjádření následující:
1. Předem, bych chtěl vyjádřit absolutní nesouhlas s tímto záměrem, jelikož např. v rozptylové
studii – Technická zpráva č. 1904/003 se na str. 96 uvádí: "Výjimku tvoří roční koncentrace
BaP a denní koncentrace PM10. V případě BaP jsou hodnoty klouzavého pětiletého průměru
roční koncentrace ve 2 čtvercích pokrývajících oblast výpočtu (čtverec č. 441566 – JZ část
obce Zvoleněves a č. 443568 – obec Kamenný Most, viz tabulka č. 14 a obrázek č. 15) na
úrovni 1,8 ng.m-3 až 1,9 ng.m-3, tj. o 80 % až 90 % vyšší, než je hodnota imisního limitu
1 ng.m-3. V oblastech s nadlimitními hodnotami imisního pozadí BaP se nachází celkem 403
referenčních bodů z výpočtové sítě a 2 referenční body reprezentující obytnou zástavbu.
Příspěvek hodnoceného zdroje je však v těchto bodech minimální, v 403 bodech ze sítě se
pohybuje v intervalu 0,0054 pg.m-3 až 0,0424 pg.m-3, tj. na úrovni 0,0005 % až 0,0042
% hodnoty imisního limitu a ve 2 bodech reprezentujících obytnou zástavbu se příspěvek
zdroje pohybuje v intervalu 0,0183 pg.m-3 až 0,0193 pg.m-3, tj. na úrovni 0,0018 % až
0,0019 % hodnoty imisního limitu. V případě PM10 jsou hodnoty klouzavého pětiletého
průměru 36. nejvyšší 24hod. koncentrace opět ve 2 čtvercích pokrývajících oblast výpočtu
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(čtverec č. 441566 – JZ část obce Zvoleněves a č. 443568 – obec Kamenný Most) na úrovni
54,6 μg.m-3 až 56,5 μg.m-3, tzn., že v těchto čtvercích je překročen imisní limit pro denní
koncentrace PM10 ve výši 50 μg.m-3 s tolerancí 35 překročení za rok. V oblastech s
nadlimitními hodnotami imisního pozadí pro denní koncentrace PM10 se nachází celkem 403
referenčních bodů z výpočtové sítě a 2 referenční body reprezentující obytnou zástavbu.
Příspěvek hodnoceného zdroje je však v těchto bodech malý, v 403 bodech ze sítě se
pohybuje v intervalu 0,15 μg.m-3 až 2,51 μg.m-3, tj. na úrovni 0,30 % až 5,02 % hodnoty
limitní koncentrace 50 μg.m-3 a ve 2 bodech reprezentujících obytnou zástavbu se
příspěvek zdroje pohybuje v intervalu 0,59 μg.m-3 až 0,88 μg.m-3, tj. na úrovni 1,19 % až
1,77 % hodnoty limitní koncentrace 50 μg.m-3."
Zde bych rád poukázal, že se v obou těchto případech jedná o vysoce karcinogenní látky,
které budou ohrožovat nejen samotné obyvatele v lokalitě, ale i faunu a flóru, neboť se zde
např. vyskytují: kriticky ohrožené druhy jako je například Sýček obecný (Athene noctua),
jeho výskyt mohu potvrdit. Dále se zde vyskytuje Roháč obecný (Lucanus cervus (Linné,
1758)), který je zapsán ve druhém dodatku směrnic lokalit Evropské unie z roku 1992, která
požaduje, aby členské státy stanovily zvláštní území ochrany přírody pro ohrožené druhy.
Druh je též zapsán ve třetím dodatku „Dohody o ochraně evropských živočichů a přírodních
nalezišť“ (Bernská dohoda z roku 1982). U Slatinského rybníka hnízdí Ledňáček říční (Alcedo
atthis). V Kamenném mostě je monitorován výskyt Sovy pálené (Tyto alba), která je dle
vyhl. 395/1992 Sb. zvláště chráněná. Je zde v hojném počtu spatřován Skřivan polní (Alauda
arvensis), který byl v Evropě charakterizován jako zdecimovaný. Dalším druhem, který se
zde hojně vyskytuje je Majka fialová (Meloe violaceus), která není chráněná, ale je poměrně
vzácná. Výskyt sýčka obecného, sovy pálené a ledňáčka říčního je potvrzen Českou
společností ornitologickou.
Zajímalo by mě, jestli plánovaný záměr neublíží samotným živočichům, a to buď přímo,
nebo například tím, že budou požívat "kontaminovanou" potravu. Dále zda nebudou rušeni
v době hnízdění a vyvádění mláďat. Dále zda se u živočichů v důsledku působení imisních
koncentrací nebudou do budoucna vyskytovat genetické mutace?
Dále se v našem regionu pěstuje mnoho zemědělských plodin, a to například ječmen pro
Plzeňský prazdroj, dále se zde ve velké míře pěstuje mák setý, což je pro ČR velice zásadní
komodita, a domnívá se, že by zde mohlo dojít ke kontaminaci půdy a následně snížení
kvality veškerých plodin. Ve směru na město Slaný je mnoho ovocných sadů, kde se pěstuje
mnoho druhů ovoce. Nedaleko, tj. necelých pět kilometrů vzdušnou čarou, se nachází
chráněná přírodní památka Zákolanský potok. Zhruba tři a půl kilometru daleko je přírodní
park, je to oblast, která zahrnuje obce Blevice, Zeměchy, Zákolany, Mozolín…

K vyjádření lze sdělit následující:
K první části připomínky lze jen zopakovat a částečně doplnit komentář uvedený ke stanovisku
obce Slatina.
K překročení imisních limitů pro BaP dochází v sídlech s lokálním vytápěním (uhlí, dřevo), mimo
sídla se hodnota pohybuje pod limitem. Výpočty byly mimo areál tavírny zjištěny příspěvky
záměru v rozmezí 0,0026 pg/m3 až 0,6343 pg/m3, tj. hodnoty na úrovni 0,0003 % až
0,0634 % imisního limitu (1000 pg/m3) a zvýšení celkových imisí se pohybuje v intervalu
0,0003 % až 0,0705 % oproti stávajícímu stavu. Za stávající stav byly v souladu s požadavky
zákona o ochraně ovzduší považovány průměrné 5let koncentrace za období 2013 – 2017
zveřejněné ČHMÚ.
V případě denních koncentrací PM10 je situace obdobná, k překročení imisních limitů pro denní
koncentrace PM10 dochází v sídlech s lokálním vytápěním (uhlí, dřevo), mimo sídla se hodnota
pohybuje pod limitem. Mimo areál tavírny byly zjištěny příspěvky záměru v rozmezí 0,15 µg/m3
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až 6,91 µg/m3, tj. hodnoty na úrovni 0,30 % až 13,83 % limitní hodnoty 50 µg/m3 a zvýšení
celkových imisí se pohybuje v intervalu 0,12 % až 5,49 % oproti stávajícímu stavu.
Vypočtené denní koncentrace PM10 představují absolutní teoretické maximum, které lze
očekávat za nejméně příznivé kombinace rozptylových podmínek a podmínek provozu (směr a
rychlost větru, třída stability, maximální emise ze všech zdrojů). Teoreticky taková situace
nastat může, ale prakticky se tak v průběhu roku nestává. Jakmile se rozptylové podmínky
změní, vypočtené imisní koncentrace budou vždy nižší. V reálném provozu budou hodnoty
denních koncentrací PM10 o mnoho nižší a pokud by se provádělo např. měření imisí, tak
naměřené hodnoty se těm vypočteným ani nepřiblíží.
Další problém je s odhadem stávajících hodnot 24hod imisních koncentrací PM10. Imisní limit
pro denní koncentrace PM10 je definován jako hodnota 50 µg/m3, která nesmí být překročena
více než 35x za rok. V čtvercích 5let průměrů je uváděna hodnota 36. nejvyšší 24hod
koncentrace a pokud je vyšší než 50 µg/m3 je imisní limit překročen. Ale nic to neříká o
absolutním maximu. Aby bylo možné vypočtené koncentrace s čím porovnávat, byl proveden
odhad absolutního maxima průměrem z maxim naměřených na imisních stanicích v okruhu
15 km za posledních 5 let, resp. za roky 2013 – 2017 (nyní je již k dispozici ročenka za rok
2018, ale ta v době zpracování RS ještě nebyla publikována).
K odhadu byly použity výsledky měření na stanicích SKLS Kladno-Švermov a SKLM Kladnostřed města, které jsou vzdáleny více jak 9 km od záměru, přičemž jejich reprezentativnost je
max. 4 km. Proto je třeba výsledky měření na těchto stanicích vzhledem k vyšetřované lokalitě
brát s rezervou a považovat je jen za velmi hrubý odhad, ale nic lepšího není k dispozici.
Závěrem lze k této připomínce jen konstatovat, že hodnoty imisních limitů byly stanoveny tak,
aby byl při jejich dodržování negativní účinek dané znečišťující látky na zdraví obyvatel nebo
přírodu minimální a veškeré vypočítané příspěvky jsou hluboko pod zákonnými limity. Pokud
je někde nějaký imisní limit překročen, není a nebude to vlivem tavírny.
K druhé části připomínky, týkající se chráněných živočišných a rostlinných druhů lze sdělit, že
v rámci předkládané dokumentace je součástí příloh dokument s názvem „Posouzení možného
vlivu zamýšleného záměru: „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity
sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ na živočichy a zájmy ochrany přírody“.
Posouzení zpracovala osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i, §67 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění a soudní znalec v oboru ochrana přírody.
Z uvedeného dokumentu vyplývá, že: „Zvláště chráněné či jinak významné druhy se vyskytují
v širším okolí záměru, kde nemohou být realizací záměru negativně ovlivněny. Jakkoli může
být řešený záměr zdrojem emisí a polutantů, pokud splní hygienické limity dané zákonnými
předpisy, lze fakticky vyloučit negativní ovlivnění rostlin a živočichů vyskytujících se
v bezprostředním i vzdálenějším okolí záměru. V kontextu dalších jevů v území, zejména
v podobě zemědělského využívání lokality, dopravy, dalších lokálních zdrojů znečištění ovzduší
apod. bude dodatečný i synergický a kumulativní vliv záměru na biotu zanedbatelný. Stěžejní
skutečností je to, že navržený záměr je situován do stávajícího zastavěného území, přírodní
lokality ani biotopy významných druhů živočichů nebudou záměrem nijak dotčeny. Nachází se
v dostatečné vzdálenosti od navrženého záměru. Celkově lze shrnout, že realizace záměru
v dané lokalitě je z hlediska bioty akceptovatelná“.
2. Dále mne velice zaráží a nevím co si mám myslet, když v záměru investor počítá se čtyřmi
pecemi na tavení Pb a jednou pecí na tavení Sn.
" Tavení a lití neželezných kovů (Pb) na pozemcích p.č. 290/16, st. 337, tj. tavení olova ve
4 ks elektrických kelímkových pecí, typu RKL 3500, s příkonem topení 38 kW a maximální
hmotností 3 500 kg Pb na jednu vsázku, maximální kapacitní tavící výkon je stanoven ve
výši 28 t/den, tj. 2x 3 500 kg na každou pec. Tavení a lití neželezných kovů (Sn) na
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pozemcích p.č. 290/16, st. 337, tj. tavení cínových odpadů v 1 ks elektrické kelímkové tavící
peci vlastní výroby s příkonem 10,4 kW a maximálním obsahem kelímku pro tavení je 400
kg na jednu vsázku. Maximální kapacitní tavící výkon je stanoven na 1,2 t/den, tj. 3x 400
kg na pec."
Ale v Akustické studii Z180325-01 na str. 12 je uvedeno, že se počítá s čtyřmi pecemi na
tavení Pb a dvěma pecemi na tavení Sn. "Stávající objekt SO-01 – sklad má výšku 10,0 m
a obvodový plášť je z trapézového plechu tl. 50 mm. Nově navrhovaný objekt SO-02 má
výšku 6 m. V objektu SO-02 bude dílna a následně tavírna olova a cínu. Uvnitř objektu
budou umístěny dvě tavící elektrické pece s příkonem 10,4 kW pro tavení cínového odpadu,
dvě tavící elektrické pece každá o objemu 3,5 t pro tavení olovněného odpadu bez znečištění
a dvě tavící elektrické pece každá o objemu 3,5 t na tavbu znečištěného materiálu se zbytky
olejů, PVC a dalších nečistot“.
Jak vyplývá z výše uvedené citace akustické studie Z180325-01 bude se na místě nacházet
celkem šest tavících pecí, nebo se na místě bude nacházet 5 tavících pecí, jak je uvedeno v
záměru Spisová značka: SZ_074061/2019/KUSK?
Nejsem z tohoto moudrý, tím pádem žádám o novou akustickou studii, kde se bude počítat
s pěti pecemi, nebo nové ostatní studie, kde bude počítáno se šesti pecemi a samozřejmě
s novým záměrem.

K vyjádření lze sdělit následující:
V tomto případě došlo k formální chybě při popisu technologie v akustické studii. Samotná
studie byla opravena tak, aby odpovídala plánovanému záměru.
3. Když už jsem se dostal k tavícím pecím, nejsem si vědom, že bych při studii materiálů k
záměru někde nalezl materiály příp. technickou dokumentaci, bezpečnostní listy, revizní listy
a jiné dokumenty k peci na Sn – vlastní výroby. Žádám tedy o zaslání a zveřejnění těchto
informací k peci vlastní výroby! Samozřejmě požaduji i technickou dokumentaci,
bezpečnostní listy, revizní listy a jiné dokumenty k pecím na Pb!

K vyjádření lze sdělit následující:
Oznamovatel záměru se rozhodl, že v plánovaném zařízení bude instalována pec nová od
stejného dodavatele jako plánované pece na tavení olova. Cínový odpad bude taven v 1 ks
elektrické kelímkové tavící peci typu RLK 200 s příkonem 25 kW a maximálním obsahem
kelímku pro tavení reálně 400 kg. na jednu vsázku. Maximální kapacitní tavící výkon je
stanoven na 1,2 t/den, tj. 3x 400 kg na pec. Všechny studie byly upraveny ve smyslu záměny
pece vlastní výroby za pec novou. Parametry tavení zůstávají stejné.
Zařízení ve Zvoleněvsi bude podléhat řízení o vydání integrovaného povolení a v rámci něj
budou úřadům všechny dostupné podklady týkající se dokumentace k pecím k dispozici.
Všechny potřebné dokumenty k pecím byly v tomto stádiu povolovacího řízení zohledněny
v Odborném posudku jeho zpracovatelem Ing. Krayzlem, držitelem osvědčení MŽP.
4. Dále si nemyslím, že je dostačující výměna a servis filtrační techniky, jak je uvedeno v RS
– Technická zpráva č. 1904/003, žádám o přehodnocení minimální doby pro výměnu
filtračních médií.

K vyjádření lze sdělit následující:
Četnost výměny filtrů bude upřesněna na základě vyhodnocení zkušebního provozu. Pro
zařízení bude vypracován závazný provozní řád, odsouhlasený KÚ v rámci řízení o vydání
integrovaného povolení, ve kterém bude četnost výměny filtrů přesně specifikována.
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5. Ve studiích jsem se dozvěděl, že navýšení dopravní obslužnosti nebude mít zásadní vliv na
nic. To si nemyslím. S přihlédnutím na požadované množství materiálu, které by se mělo
denně zpracovávat (tavit), počítají studie podle mého názoru s velmi malou dopravní
obslužností. Myslím si, že je tedy záměrně uváděn menší počet závozů materiálu a tím se
klamou občani.

K vyjádření lze sdělit následující:
Na základě výpočtu provedeného oznamovatelem záměru je nastavení dopravní obslužnosti
tak, jak bylo v rámci Oznámení záměru uvedeno, správné a plně odrážející skutečnost. Stávající
doprava do areálu je 2 NA a 5 OA, tedy 4 pohyby NA (tam a zpět), 10 pohybů OA (tam a zpět).
Nárůst dopravy u předkládaného záměru bude o 5 NA (tj. 10 pohybů tam a zpět) a o 5 OA (tj.
10 pohybů tam a zpět). Celkové dopravní zatížení bude max. 10 OA (20 pohybů tam a zpět) a
max. 7 NA (14 pohybů tam a zpět). Dopravní zatížení nebude každý den maximální, tavba
bude kampaňovitá, nicméně výpočet níže vychází z max. počtu aut, max. provozu tavírny a
slévárny (7 dní v týdnu) a max. provozu sběru a výkupu (5 dní v týdnu). Doprava bude
optimalizovaná tak, aby byl NA vytížen při obou cestách.
7 NA:
oznamovatel záměru - k dispozici 3 NA à (23-24 t) a 1 NA s plachtou à 28 t
celkem tato 4 NA uvezou max. 100 t/den.
dodavatelské firmy - auta o podobné kapacitě (1 NA à 20 t).
celkem dodavatelská 3 NA uvezou cca. 60 t/den.
Celková denní kapacita 7 NA je 160 t
•
•
•
•

Zařízení v areálu:
• Max. kapacita zařízení ke sběru a výkupu odpadů je 25 000 t/rok, tj. 99,6 t/den
(počítáno na průměrně 251 pracovních dnů).
• Max. kapacita tavení (Pb a Sn) je 29,2 t/den (28 t Pb a 1,2 t Sn).
• Dovoz dokupovaného materiálu k tavbě cca. 10 t/den (neděje se pravidelně každý den)
Celkový předpokládaný pohyb materiálu vč. odpadu v rámci areálu je cca 138,8 t/den
Z uvedeného výpočtu a porovnání dopravního zatížení ve vztahu k projektovaným (max.)
kapacitám je zřejmé, že nákladní doprava je dimenzovaná dostatečně, s rezervou cca 1 NA.
Vypočítané hladiny hluku u nejbližší obytné zástavby z provozu vyvolané dopravy jsou hluboce
pod hygienickým limitem LAeq,16h = 55 dB. Je zde dostatečná rezerva na hluk z provozu
ostatní automobilové dopravy na komunikaci III. třídy 10142. Intenzity na této komunikaci
nejsou známy, komunikace není ve sčítací síti ŘSD ČR.
Četnost výměny filtrů bude upřesněna na základě vyhodnocení zkušebního provozu. Pro
zařízení bude vypracován závazný provozní řád, odsouhlasený KÚ v rámci řízení o vydání
integrovaného povolení, ve kterém bude četnost výměny filtrů přesně specifikována.
6. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se bude nakládat s vodou. Tzn. jak s vodou dešťovou, tak i
s odpadní, případně kontaminovanou. V případě dešťové vody – kam se bude svádět voda
z výrobních a skladovacích hal??? Případně z administrativní budovy a manipulační plochy?
Odpadní voda – jak bude nakládáno s odpadní vodou? Kontaminovaná voda – ať mi nikdo
netvrdí, že v takovémto provozu nebude docházet ke kontaminaci vody. Takže žádám o
podrobné zhodnocení této problematiky, a to i s podrobnou odbornou studií, kde bude
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uvedeno, jak se tato voda bude odvádět, filtrovat, neutralizovat a jak se s ní bude dále
nakládat. Samozřejmostí je i nakládání s nečistotami, které vzniknou filtrováním.

K vyjádření lze sdělit následující:
V předložené Dokumentaci je např. na straně 45 uvedeno, že zdrojem „Zdrojem vody pro
sociální zázemí je areálový vodovod, jehož zdrojem je individuální studna. Kvalita vody
odpovídá pro použití jako užitková voda. Voda bude využívána pouze pro osobni hygienu. Voda
pro pitné účely bude dodávána jako balená v dostatečném množství. Všichni zaměstnanci
budou o této skutečnosti obeznámeni a výtokové armatury budou označeny jako „užitková
voda“. Odpadní splaškové vody budou ze sociálních zázemí odváděny do nepropustných
zemních jímek, které jsou a budou pravidelně odvážené na ČOV. V kapitole B. II. 2
dokumentace je uvedeno, že ve slévárně ani na manipulačních plochách pro nakládání
s odpady nevzniká potřeba technologické vody, s výjimkou uzavřeného okruhu chladící vody
kokil“. V zařízení budou vznikat technologické odpadní vody. Jedná se o vody, které jsou
součástí uzavřeného okruhu chlazení kokil (forem), do kterých je odléváno olovo.
Technologické odpadní vody budou shromažďovány v plastové nádobě a budou používány
výhradně k chlazení kokil (forem). Jedná se o uzavřený okruh, který je opatřen čerpadlem,
které vodu prohání přes chladič s ventilátorem zpět do nádoby. Tyto vody nepřicházejí do styku
s taveninou. Odpadními vodami jsou z toho důvodu, že u nich dochází ke změně teploty. Voda
v uzavřeném okruhu není obměňována, je pouze doplňována. V případě, že vyvstane potřeba
výměny/odvozu chladící vody (např. dočasné odstavení zařízení z provozu) bude tato odvezena
na oprávněné zařízení (např. ČOV). V případě odvozu na ČOV bude provedena analýza odpadní
vody.
Jiné odpadní technologické vody v zařízení vznikat nebudou. Pro vsakování přívalových
srážkových vod ze střech stavebních objektů a zpevněné panelové plochy do horninového
prostředí bude část retenčního objemu akumulována v akumulační nádrži (požární nádrž
v areálu) – cca 80m3 a část bude akumulována ve štěrkovém podloží zpevněných ploch (viz
Hydrogeologický posudek, ze září 2016, příloha č. 9). Skladba manipulační plochy je dle
projektu 0 až -0,15 (panel), lože frakce 4-8, do hloubky -0,35 (štěrk frakce 8-16), do -0,5 pak
(ŠD 16/32). Stavba manipulační plochy není předmětem záměru je již zkolaudovaná. Ve
štěrkovém loži takto konstruované manipulační plochy bude akumulováno celkem 245 m3
vody. Vody z akumulační nádrže budou využívány např. k zálivce. Do akumulační nádrže budou
vody svedeny nově vybudovanou a zkolaudovanou areálovou kanalizací (k tomuto byl
vypracován Hydrogeologický posudek). Provozovatel má povinnost (dle požárních předpisů)
mít a udržovat požární nádrž. Na volné zpevněné ploše nebudou shromažďovány odpady ani
materiály, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod v případě déletrvajících dešťů.
Úkapy na volných plochách budou po zjištění sanovány sorbenty tak aby nemohlo dojít ke
splachu. Vzniklé strusky jako odpady z tavení jsou částečně kategorizovány jako nebezpečné
odpady (z tavby olova). Ke každé peci na tavení olova bude připevněn nerezový žlab, po
kterém bude stažená struska dopravena do nerezové, nepropustné, uzavíratelné nádoby.
Nádoba bude označena v souladu s požadavky zákona o odpadech a bude umístěna pod
odsáváním, tím bude zajištěno odsátí a zachycení zbytkových prachů. Nádoba bude pověřeným
pracovníkem průběžně kontrolována a při dostatečném naplnění, bude zvážena a uložena na
místo v shromaždišti nebezpečných odpadů a odtud oprávněnou osobou odvezena
k využití/odstranění (strusky jsou předávány do Kovohutí Příbram).
Popis a nakládání s veškerou vznikající vodou bude podrobně popsán také v žádosti o vydání
integrovaného povolení a je popsán v projektech, zpracovaných projektovou kanceláří ATLAS
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s.r.o. a v Hydrogeologickém posudku ze září 2016. Všechny dostupné projektové dokumentace
budou předkládány úřadu v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.
7. Budou prováděny stavební a demoliční práce, terénní úpravy? Jak bude nakládáno se sutí,
zbytky stavebního materiálu, plastovými odpady, sklem, dřevem, papírem, lepenkou,
obalovým materiálem, kovovým odpadem, kabely, izolačními materiály?

K vyjádření lze sdělit následující:
Manipulační panelová plocha a dešťová kanalizace byly zkolaudovány dne 26.3.2018. Další
terénní úpravy prováděné nebudou. Stavební úpravy v rámci hal mohou být prováděny. Se
stavebním a demoličním odpadem, stejně jako s dalšími produkovanými odpady bude
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Odpady budou předávány jen oprávněným
osobám. Vzhledem k tomu, že provozovatel provozuje zařízení ke sběru, výkupu a využívání
odpadů v Mirovicích a Zvoleněvsi a má dlouholeté zkušenosti v oblasti nakládání s odpady,
není pravděpodobné, že by dovolil jiné nakládání s odpady než podle zákona o odpadech.
8. Jak bude nakládáno s odpady z výroby? - kaly s obsahem Pb a Sn, prach z Pb, prach z Sn,
struskou, stěry!!! Jaká firma bude realizovat jejich likvidaci? Jak často, bude odpad vyvážen?
Kde bude skladován před samotným vývozem? Jak bude nakládáno s chemickými odpady?
Jaká firma je bude likvidovat a za jakých podmínek?

K vyjádření lze sdělit následující:
Popis nakládání s odpady je uveden v Dokumentaci v kapitole B. III. 3 - Odpady. K nakládání
s nebezpečnými odpady je již nyní v areálu zřízeno speciálně zabezpečené místo vyhovující
požadavkům zákona o odpadech. Odpady budou odváženy dle potřeby nebo po naplnění
shromažďovacího prostředku. Pro představu, struska z prvního a druhého tavení, všechny
stěry a prach z filtrace jsou a budou odváženy do Kovohutí Příbram. Další informace týkající se
nakládání s odpady byly uvedeny v reakci k připomínce 7.
9. Opět se vracím k dopravní obslužnosti – o kolik se zvýší prašnost v souvislosti s provozem
nákladní a osobní dopravy? Kdo bude hradit opravy komunikací po kterých bude provoz
uskutečňován?

K vyjádření lze sdělit následující:
Sekundární prašnost z vyvolané dopravy je v Rozptylové studii zahrnuta do výpočtů. V případě
velmi suchého počasí a možné nadměrné prašnosti mohou být komunikace a manipulační
plochy skrápěné, aby bylo sekundární prašnosti účinně zabráněno.
10. Žádám o vypracování obecného pojednání o účincích Pb na lidský organismus v této
lokalitě, dále jak bude postiženým obyvatelům kompenzováno zhoršení životního
prostředí? A jak budou nahrazeny finanční ztráty v případě prodeje nemovitostí, neboť po
realizaci záměru, výrazně klesne hodnota nemovitostí a tím i možnost jejich prodeje.

K vyjádření lze sdělit následující:
V rámci Oznámení záměru byla vypracována studie Hodnocení vlivu na veřejné zdraví ve
vztahu k posuzovanému záměru. Hodnocení provedla autorizovaná osoba, držitelka osvědčení
odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví č. j. HEM-300-1.6.05/19411, pořadové číslo osvědčení 4/2010. V rámci hodnocení
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byly nejvyšší vyčíslené hodnoty sledovaných škodlivin ovzduší vztaženy na celou populaci
Zvoleněvsi a hodnocení je tak provedeno na straně bezpečné. Zde uvádím citaci ze závěrů
hodnocení HIA“ Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí všech
uvedených poznatků lze konstatovat, že realizace záměru s názvem „TAVÍRNA A SLÉVÁRNA
NEŽELEZNÝCH KOVŮ VČETNĚ NAVÝŠENÍ KAPACITY SBĚRU A VÝKUPU KOVOVÝCH DOPADŮ,
ZVOLENĚVES“ přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím klasických i specifických
polutantů ovzduší a tudíž lze při jeho realizaci očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození
veřejného zdraví v daném území nezmění“.
K charakteru zpracovávaného materiálu olova je třeba sdělit, že vstupním materiálem bude
kusové olovo ve formě cihel, mašlí, ingotů apod. (velikost v řádu jednotek, max. prvních
desítek centimetrů). Výsledným produktem bude také kusové olovo v podobě žádaných slitin.
V případě kusového olova nelze uvažovat o ingesci ani o inhalaci, samo od sebe se neuvolňuje.
Řešený záměr může být zdrojem emisí a polutantů, ale pokud splní hygienické limity dané
zákonnými předpisy, lze fakticky vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva v okolí záměru.
Podrobněji viz Rozptylová studie, Odborný posudek, Akustická studie a Hodnocení vlivu na
veřejné zdraví.
11. Odkud bude pocházet olověný materiál, který bude určen pro tavení? Kde bude tento
materiál uskladněn před samotným tavením? Jedná se dle mého názoru o materiály, které
jsou často znečištěné oleji, pohonnými látkami a jinými nebezpečnými látkami, dále by se
mohlo jednat o materiál, který přišel do styku s rentgenovým (radioaktivním) zářením. Jak
bude zajištěno bezpečné uskladnění a manipulace s tímto nebezpečně kontaminovaným
materiálem, aby nedošlo k uvolňování výše uvedených látek a činitelů do ovzduší, půdy a
vod?

K vyjádření lze sdělit následující:
V kapitole B. II. 3 dokumentace jsou uvedeny surovinové zdroje a zdroje odpadů, vhodných
k přetavbě ve tavírně a slévárně. Odpad Olovo je v katalogu odpadů (vyhl. č. 93/2016) zařazen
jako odpad kategorie O a v souladu s tím pro něj platí povinnosti při nakládání. V Dokumentaci
je uvedeno, že některé odpady mohou skutečně být znečištěné ropnými uhlovodíky (např.
oleji), změkčovadly, asfaltem apod. Pro tyto znečištěné odpady je uvažováno s instalací 2
speciálních pecí na „znečištěné olovo“, které mají separátně vedené výduchy, speciální
vzduchotechniku a filtraci. Vše je důkladně popsáno v předloženém „Odborném posudku“,
„Dokumentaci“ a dalších předložených studiích. V odborném posudku je provozovateli zařízení
také uloženo opatření (které bude uvedeno minimálně v závazném Provozním řádu
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší), že organické znečištění (oleje, asfalty apod.)
nesmí přesáhnout 2% hm., což musí být provozovatelem respektováno. Kvalita dodávaného
odpadu bude deklarována v rámci předávaného Základního popisu odpadu. Také je
v odborném posudku uvedeno opatření, že tavení organickými látkami znečištěného olova
musí být prováděno pouze v pecích u kterých je odsávání s filtrem a zaprášením aditiva. Také
toto opatření bude uvedeno minimálně v Provozním řádu. Provozní řády budou zpracovány a
předloženy v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.
Všechny odpady/materiály budou shromažďovány/soustřeďovány a skladovány v souladu
s ustanoveními zákona o odpadech.
Na materiály, které přicházejí do styku s radioaktivním zářením (radioaktivní odpady) platí
přísná pravidla vyplývající např. ze zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Tyto odpady
nejsou a nesmí být volně obchodovány v zařízeních ke sběru a výkupu odpadů ani nesmí být
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vykupovány od zdravotnických zařízení apod. V žádném případě se takové odpady nebudou
objevovat v povolovaném zařízení. Provozovatel má k dispozici dozimetr, který je při přejímce
olověných odpadů používán.

9. Paní Bc. J. D.
Uvedla ve svém vyjádření následující:
Oznámením č. j. 079070/2019/KUSK ze dne 17. 6. 2019 mi byla sdělena informace, že
je vedeno řízení o realizaci záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení
kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves" a to včetně administrativního
zázemí (dále také záměr) na pozemcích parc. č. st. 140; st. 335; st. 336/1; st. 352;
290/7; 290/13; 290/14; 290/15; 290/16; 290/18, 290/20; 292 a st. 337, k.ú. Zvoleněves.
Po seznámení se s podklady obsaženými v informačním systému CENIA Vám sděluji, že
s realizací předmětného záměru zásadně nesouhlasím a níže uvádím celou řadu důvodů,
podnětů, argumentů a otázek, které by měly být vypořádány a v dalším průběhu řízení
zohledněny. Ráda bych také podotkla, že jsem v této věci učinila již několik dílčích podání,
a to včetně podání na Českou inspekci životního prostředí (dále také ČIŽP) či Ministerstvo
životního prostředí (dále také MŽP) viz. přílohy.
V rámci samotného vyjádření bych se nejprve ráda zabývala obsahem dokumentu
Rozptylová studie, technická zpráva č. 1904/003 zpracovaná Ing. Vladimírem
Závodským. V této studii je uvedeno, že tavení cínového materiálu (odpadu) bude
probíhat v elektrické kelímkové peci vlastní výroby. Byť nejsem odborník, předpokládám,
že i tavicí pec tohoto druhuje stacionárním zdrojem znečištění. Tyto zdroje jsou upraveny
zákonem ě. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také
zákon o ochraně ovzduší), a v souvislosti s dalšími předpisy se na ně vztahují přísná
technická pravidla. Je proto s podivem, že je možné, aby k takovým účelům jako je tavení
kovů při velmi vysokých teplotách, byla užívána pec vlastní výroby. Poukazuji na
skutečnost, že z předložených dokumentů nevyplývá, zda a jakým způsobem je pec
homologovaná a zda má nějakou certifikaci. Zda a Jak často prochází pravidelnou revizí
(ze studie vyplývá, že je pec stará více než. 20 let), ani jaké se na ni vztahují emisní
limity a zda tyto limity pec splňuje a zda při jejím užívání nejsou do ovzduší vypouštěny
škodlivé a toxické látky v koncentracích překračujících povolené limity. Je tedy zarážející,
že bez uvedení těchto a dalších podstatných technických detailu bylo možné vypracovat
rozptylovou studii. Popřípadě, pokud tyto skutečnosti byly autorizované osobě známy. že
tyto skutečnosti ve studii neuvedla.

K vyjádření lze sdělit následující:
Nejprve je třeba uvést na pravou míru některá výše zmíněná tvrzení. Dokumenty k peci vlastní
výroby k vypracování Rozptylové studie nejsou potřeba. Emise byly vypočítány na základě
emisních limitů a ty musí zařízení plnit, ať ho vyrobil kdokoli. V případě tavící pece vlastní
výroby se jedná o kelímkovou pec, spočívající v jednoduchém kelímku o dané kapacitě,
elektrickém obvodu (instalované elektrické spirály), který kelímek ohřívá a víku, které se
uzavře, aby byl proces rychlejší a bez úniku emisí při tavbě. Tavení je prosté, tj. přetavení
vložených materiálů/odpadů (kategorie O, musí být co nejčistší) bez přídavku jakýchkoli
tavících solí nebo jiných chemikálií. Tento druh pece je natolik jednoduchý (na údržbu i provoz),
že může bez problémů fungovat mnoho let. Pec je dosud bez problémů provozována v jiné
provozovně společnosti v Mirovicích, každoročně probíhá měření emisí renomovanou firmou
TESO, emisní limity jsou s velkou rezervou plněny. Revize elektro je pravidelně prováděna.
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I přes výše uvedené skutečnosti se oznamovatel rozhodl, že v zařízení ve Zvoleněvsi bude
instalovaná pec na tavení cínu nová od stejného dodavatele jako plánované pece na tavení
olova. Cínový odpad bude taven v 1 ks elektrické kelímkové tavící peci typu RLK 200
s příkonem 25 kW a maximálním obsahem kelímku pro tavení reálně 400 kg na jednu vsázku.
Maximální kapacitní tavící výkon je stanoven na 1,2 t/den, tj. 3x 400 kg na pec. Všechny studie
byly upraveny ve smyslu záměny pece vlastní výroby za pec novou. Parametry tavení zůstávají
stejné.
U tavení olověného materiálu bez znečištění je pak uvedeno, že u těchto pecí bude
dvoustupňová filtrace, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vysoce toxický materiál,
ze kterého se uvolňují stejně, ne – li ještě více toxičtější zplodiny, se mi zdá navržená
dvoustupňová filtrace jako absolutně nedostatečná. Navrhuji proto, aby bylo v rámci
celého areálu a filtračního zařízení nařízeno účinnější řešení se silnějšími filtry. Stran
četnosti výměny samotných filtrů je uvedeno, že by výměna měla být provedena cca
každé 3 měsíc. Tento časový horizont je dle mého názoru určen s příliš velkým odstupem.
Navrhuji tedy, aby byl projednán návrh na výměnu filtru nejméně v rozmezí každého 1,5
měsíce či častěji a aby byl stav filtrace a zanesení filtrů kontrolován pravidelně i
namátkově nezávislou odbornou osobou, která by prováděla měření, o kterých by
vypracovala písemnou zprávu.

K vyjádření lze sdělit následující:
Filtrační zařízení musí na výstupu splňovat emisní limity. To bude ověřeno autorizovaným
měřením emisí v rámci zkušebního provozu. Stran četnosti výměny filtrů viz komentář
k připomínce 4 pana V.J. (Četnost výměny filtrů bude upřesněna na základě vyhodnocení
zkušebního provozu. Pro zařízení bude vypracován závazný provozní řád vyjmenovaného
zdroje znečišťováno ovzduší, ve kterém bude četnost výměny filtrů přesně specifikována).
V Odborném posudku, zpracovaném Ing. Krayzlem (autorizovanou osobou dle zákona č.
201/2012 Sb., renomovaným odborníkem v oboru ochrany ovzduší a dlouholetým pracovníkem
ČIŽP odd. ochrany ovzduší) je konstatováno, že: „Zdroj je dle mého názoru dostatečně
vybaven odlučovači. Je nutno zejména udržovat ve správném chodu odlučovače, což vyplývá
již ze zákona. Při respektování požadavků zákona a podmínek provozu není důvod k
nadměrným emisím, rizika provozu považuji za akceptovatelná“.
Odborný posudek je stěžejní k posouzení technologie a je nejdůležitějším podkladem k vydání
povolení zdroje znečišťování ovzduší.
Stran tavení olověného materiálu se znečištěním by pak dle mého názoru mělo být
uvedeno a řešeno, jaké digestoře budou osazeny nad pecemi, s jakým výkonem, a s
jakými filtry. Dále si myslím, že by mělo být více dopodrobna řešeno předcházení
vzplanutí od jisker. Měla by také být zjištěna nejbližší hasičská stanoviště, dojezdová
doba, zda jsou v okolí nádrže, odkud by hasiči mohli vodu při zásahu čerpat apod, aby
byla zajištěna požární bezpečnost.
Dále je uvedeno, že při tavení bude docházek ke vzniku kyselých plynů, které budou
zachycovány na mletém vápenci a aktivním uhlí. Jak často budou tyto materiály měněny,
kdo bude zajišťovat kontrolu a měření? Jak bude s již použitými znečištěnými prostředky
naloženo? Jak a kam budou ukládány?
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K vyjádření lze sdělit následující:
Část týkající se filtrace a odsávání byla diskutována již v předchozích odpovědích na vyjádření
Veřejnosti. Měření emisí musí být dle zákona o ochraně ovzduší prováděno autorizovanou
osobou. S odpady bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.
K provozu tavírny bylo vydáno Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární
ochrany, Ev.č. PCNP-843-2/2019/PD, ze dne 8.10.2019. V zařízení je umístěna retenční požární
nádrž (p.č. 290/15) pro účely potřebného hasebního zásahu.
Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání
rozhodnutí příslušného orgánu. Jedná se o stanovení max. rámce zařízení s přesně
definovanými vstupy, výstupy a vlivy. Podrobnější a více specifické detaily jsou uváděny
v řízení o vydání integrovaného povolení, ale zejména v provozních dokumentech typu
provozních řádů a havarijního plánu, které jsou povinnou součástí Žádosti o vydání
integrovaného povolení. Vydání provozních dokumentů je povoleno integrovaným povolením.
Česká i evropská legislativa je pro předkládaný typ zařízení (zdroje) velmi přísná. Jedná se
zejména o stanovené emisní limity a také o pravidla pro provoz daného zařízení. Tím, že se na
zařízení vztahuje i povinnost získat integrované povolení, stává se z něj automaticky velmi
sledovaný provoz, který je ze strany úřadů (KHS, ČIŽP, KÚ, obec) velmi často kontrolovaný a
prověřovaný. V případě, že by kontrolní subjekt zjistil jakákoli porušení závazných dokumentů
nebo neplnění podmínek provozu, okamžitě by následovalo správní řízení. Pokuty v oblasti
zákona o integrované prevenci i dalších zákonů jsou velmi vysoké. Je proto v zájmu
provozovatele provozovat v souladu s předpisy a pravidly jemu stanovenými.
Následně jsou řešeny nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. Myslím si, že by v rámci
následného řízení měl být přezkoumán stav jednotlivých dopravních tras. Dopravní
vytíženost se mi zdá tak, jak s ní bylo v této studii nakládáno, jako podhodnocená
vzhledem k množství materiálu, který má, nebo by měl být do areálu dopravován, v něm
ukládán, taven a z něj odvážen, tj. dle mého názoru vsázka, aby se vytavilo takové
množství, neodpovídá uvažované dopravě. Množství aut, která zde budou jezdit, musí
být minimálně dvoj až trojnásobné. Dále mě zaráží, že jsou pro kontrolu a zjištění
emisního zatížení brána data z okruhu 15 km od místa, kde má být záměr realizován, ale
přitom odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Středočeského kraje ve
svém stanovisku ze dne 15. 4. 2016 nevzal v potaz skutečnost, že ve stejném okruhu,
dokonce vzdušnou čarou blíže o více než polovinu, tj. od záměru ve vzdálenosti cca 5-6
km, nachází evropsky významná lokalita „Zákolanský potok“ a ještě blíže Přírodní park
Okolí Okoře a Budče.)

K vyjádření lze sdělit následující:
Část týkající se dopravního zatížení již byla diskutována v předchozích vypořádání připomínek,
např. k připomínce 5 pana V.J. (strana 18 této Dokumentace).
Pro odhad stávajícího imisního pozadí byly v souladu s požadavky zákona využity přednostně
hodnoty pětiletých průměrů. Pro odhad imisních charakteristik znečišťujících látek, která
nejsou v pětiletých průměrech uvedeny, byly využity výsledky měření na nejbližších
monitorovacích stanicích. Nejbližší stanice se nachází 9 km od záměru. Další komentář také viz
připomínka 1 k vyjádření pana V.J. (strana 14 a 15 této Dokumentace). Výpočty emisí jsou
vždy prováděny na straně bezpečnosti, představují absolutní teoretické maximum. V reálném
provozu bývají hodnoty o mnoho nižší. Další část vyjádření se týká stanoviska vydaného KÚ
Středočeského kraje a zpracovateli nepřísluší ho jakkoli hodnotit.
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V závěrečném shrnutí a hodnocení rozptylové studie je uvedeno, že: „Výpočty imisních
koncentrací bylo prokázáno, že realizace záměru bude mít na celkovou imisní situaci v
lokalitě akceptovatelný vliv. imisní limity hodnocených znečišťujících látek budou plněny
i při zahrnutí stávajícího imisního pozadí. Vzápětí je však uvedeno, že budou
překračovány a v současné době již jsou překračovány koncentrace BaP tedy
benzo(a)pyrenu, látky, která vzniká při výrobě železa. V této věci je třeba podotknout,
že ČR je benzo(a)pyrenem třetí nejzatíženější zemí Evropské unie. Jen stručně uvádím,
že benzo(a)pyren má prokázaný negativní vliv na porodní hmotnost, zvyšuje množství
mutací v pupečníkové krvi, zvyšuje výskyt nemocí horních cest dýchacích u dětí a je silně
karcinogenní. Stejně tak, dle zjištění plynoucích z této rozptylové studie, budou
překračovány limity a hodnoty PM10, tedy polétavého prachu neboli pevných částic,
které jsou schopné volného pohybu v atmosféře. PM10 jsou schopny pronikat bez
problémů do dolních cest dýchacích. Při krátkodobé expozici dochází k podráždění
dýchacích cest a častějším infekcím, při dlouhodobé pak k rozvoji vážných onemocnění
dýchacích cest jako je například chronická obstrukční choroba plic, nebo rakovina. V
závislosti na složení se jedná zpravidla o látky mutagenní a karcinogenní. Na základě
všech výše uvedených důvodu Vás tímto žádám, aby bylo namísto této pouze
příspěvkové studie nařízeno vypracovat jak kompletní studii, tak i revizní příspěvkovou,
neboť jak je uvedeno, v souvislosti s touto studií jsou hodnoceny pouze zdroje emisí
souvisejících s realizací záměru. Bylo by ale vhodné mít komplexní studií a do té následně
dosadit data zjištěná příspěvkovou studií.

K vyjádření lze sdělit následující:
Hodnoty imisních limitů byly stanoveny tak, aby byl při jejich dodržování negativní účinek dané
znečišťující látky na zdraví obyvatel nebo přírodu minimální. Veškeré vypočítané příspěvky jsou
hluboko pod zákonnými limity, a pokud je někde nějaký imisní limit překročen, není a nebude
to vlivem tavírny.
Vypracování kompletní studie by nepřineslo nic nového, protože v ideálním případě by imisní
koncentrace, zjištěné touto studí, odpovídaly stávajícímu pozadí. To je ale málo
pravděpodobné, protože každá studie je jen modelový výpočet, pro který se musí provést řada
zjednodušení a též přesnost a dostupnost vstupních údajů je diskutabilní. Oproti tomu imisní
pozadí v lokalitě bylo stanoveno na základě měření na monitorovacích stanicích a modelováním
a je v něm zahrnut reálný provoz všech zdrojů emisí v širokém okolí, tedy i lokálních topenišť,
tzn. provoz i takových zdrojů, o jejichž provozu obvykle nejsou dostatečné informace na to,
aby se daly vyčíslit reálné emise, která by pak byly použity jako vstupy pro kompletní
Rozptylovou studii.
V další části bych se chtěla zabývat akustickou studií č. dokumentu: Z180325-01,
vypracovanou Mgr. Kateřinou Karlovou, ověřenou Ing. Ondřejem Smržem a schválenou
Václavem Šulcem.
V této studii je v bodu 5.2 v části pojednávající o 3. zóně uvedeno, že zde bude umístěno
celkově 6 ks tavících pecí a to: „dvě tavící elektrické pece s příkonem 10,4 kW pro tavení
cínového odpadu, dvě tavící elektrické pece každá o objemu 3,5 t pro tavení olověného
odpadu bez znečištění a dvě tavící elektrické pece každá o objemu 3,5 t na tavbu
znečištěného materiálu se zbytky olejů, PVC a dalších nečistot. Oproti tomu všechny
ostatní studie, posouzení a hodnocení pracují s umístěním pouze 5 ks tavících pecí. Je
tedy zjevné, že jedna či všechny ostatní studie (jsou), je vypracována (ny) nesprávně a
její (jejich) závěry jsou tedy pro potřeby tohoto řízení nepoužitelné, jejich použití by bylo
podstatnou vadou řízení. Žádám tedy, aby správní orgán přezkoumal žádost a množství
pecí, které mají být v rámci záměru umístěny, a dále žádám, aby byly dotčené studie
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vypracovány řádně o reálném počtu pecí, které mají být na místě instalovány, a to třetí
nezávislou odbornou osobou.
Akustická studie je extrémně nekonkrétní. Stran části 7: Hluk z provozu vyvolané dopravy
na pozemních komunikacích nepracuje studie s exaktními daty, ale jen s jakými si
uvažovanými daty. Požaduji, aby bylo nejprve závazně zjištěno, k jaké reálné míře
provozu bude v souvislosti se záměrem docházet, a následně navrhuji vypracovat. studii:
posouzení vlivu vyvolané dopravní zátěží na území v okruhu min. 15 km, s konkrétními
typy nákladních a osobních automobilů a v souvislosti s jejich technickou specifikací.
Také mě zaráží, že v rámci akustické studie nebylo bráno v potaz, že celý areál je umístěn
v přímé blízkosti zemědělské půdy, na kterou je vázána celá řada druhu divoké zvěře.
Provozem areálu, ve kterém bude docházet ke vzniku hluku takové intenzity, dojde k
rušení této divoké zvěře a k narušení zájmů ochrany přírody a krajiny, jakož i k narušení
zájmů místních mysliveckých spolků, spolků pro ochranu přírody a krajiny apod.
Protihluková opatření navržená v bodu 6.3 shledávám jako nedostatečná. Požaduji uložit
vyšší míru protihlukové ochrany a zkrátit dobu, kdy bude docházet ke hlučným od 8:00
do 17:00 hod. ve všední dny a o víkendech od 10:00 do 15:00 hod. Také požaduji nařídit
namátkové kontroly měření dodržování hlukových limitů a stanovených podmínek
přísněji naformulovat podmínku zavřených vrat na povinnost mít zavřená vrata po celou
dobu provozu.

K vyjádření lze sdělit následující:
Problematika různého počtu pecí na tavení cínu byla vyřešena opravou Akustické studie tak,
aby odpovídala plánovanému záměru. V tomto případě došlo k formální chybě při popisu
technologie v Akustické studii. Nicméně v původní Akustické studii bylo uvnitř objektu SO02
uvažováno se dvěma el. pecemi na cínový odpad, dvěma el. pecemi na olověný odpad a dvěma
el. pecemi na znečištěný materiál, tedy celkem 6 el. pecí. Dále je uvnitř objektu uvažováno s
digestoří nad každou z pecí a s vysokozdvižným vozíkem a aligátorovými a kontejnerovými
nůžkami. Uvnitř objektu je tedy uvažováno s celkovou předpokládanou hlučností LAeq,8h ≤
100 dB. Pokud tedy bude v objektu pouze 5 pecí, tak bude hlučnost o něco nižší (snížení
hlučnosti o jednu pec a jednu digestoř). Výpočet byl tedy proveden pro vyšší hladinu hluku
uvnitř objektu, pro kterou je ve studii navržena minimální hodnota vážené neprůzvučnosti
obvodového pláště Rw ≥ 31 dB. Výpočet byl tedy proveden pro horší stav, a byl tedy na straně
bezpečnosti. Co se týká zdrojů, které budou umístěny uvnitř objektu, tak to lze po upřesnění
zdrojů a jejich hlučností v dalších stupních projektové přípravy technicky řešit dostatečnou
neprůzvučností obvodového a střešního pláště a zatlumením vyústění VZT na střeše a na
fasádě navrženého objektu.
Intenzita vyvolané dopravy od záměru, tj. 10 osobních vozidel a 7 nákladních vozidel byla
stanovena zadavatelem studie/ oznamovatelem záměru a je navržena uvedeno, správné a plně
odrážející skutečnost (viz argumentace a výpočty uvedené dříve). Vypočítané hladiny hluku u
nejbližší obytné zástavby z provozu vyvolané dopravy jsou hluboce pod hygienickým limitem
LAeq,16h = 55 dB pro hluk z dopravy. Je zde dostatečná rezerva na hluk z provozu ostatní
automobilové dopravy na komunikaci III. třídy 10142. Intenzity na této komunikaci nejsou
známy, komunikace není ve sčítací síti ŘSD ČR.
Zemědělská půda a divoká zvěř není z hlediska hluku chráněna, z legislativního hlediska je vůči
hluku chráněno pouze lidské zdraví (dlouhodobé působení).
Co se týká délky hlučných prací, tak v akustické studii byla stanovena maximální délka nasazení
hlučných strojů tak, aby byl splněn hygienický limit LAeq,8h = 50 dB v denní době. Byl tedy
vyhodnocen nejhorší stav. Pokud bude délka nasazení strojů kratší, pak bude i hluková situace
příznivější.
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Zpracované hodnocení vlivu na veřejné zdraví je obsahově nic neříkající, vágní,
nekonkrétní. Jde spíše o zcela obecné pojednání o povaze různých chemických látek.
Paní Inženýrka sama neprovedla žádná měření a celé její hodnocení na mě působí
stylem, že se ani nebyla na místě samém podívat. Do svého hodnocení pouze přejala
data z rozptylové studie, jejíž relevanci, jak je výše uvedeno, napadám. Celé části
rozptylové studie dokonce bezskrupulózně překopírovala, aniž by se namáhala s
odkazem. Sama paní inženýrka ve svém hodnocení píše, že produkovány zde budou
látky, které se na sebe mají tendenci vázat. Zejména pak PM10 a PM2,5 s látkou
Benzo(a)pyren C20H12. Tyto látky mohou v ovzduší přetrvávat velmi dlouho a mohou
se šířit na extrémně velké vzdálenosti (při vhodných rozptylových podmínkách), mohou
tak mít dopad i na území a populace velmi vzdálené od místa původu.
Vůbec se také kupříkladu nezabývala konkrétními dopady olova, které má být primární
surovinou celé tavírny a slévárny. V celém hodnocení není ani zbla exaktního
přezkoumatelného přístupu. Samotné odůvodnění, proč bylo hodnocení expozice
polutantů ovzduší provedeno pouze odhadem je nepřijatelné. To, že nemá zpracovatel k
dispozici podrobné údaje o populaci žijící v hodnocené lokalitě, nemůže být oprávněný
důvod k využití metody odhadu. Získat exaktní data, která jsou následně odborně
přezkoumatelně vyhodnocena je jádrem a účelem celého hodnocení.
Odborník nemůže svá tvrzení zakládat na domněnkách, odhadech a dohadech,
Provedené hodnocení vlivu na veřejné zdraví nepovažuji za řádný podklad. Požaduji jeho
kompletní přezkum, přezkum veškerých metod, na základě kterých, je hodnocení
prováděno, stejně tak požaduji přezkum všech dat, ze kterých paní inženýrka ve svém
hodnocení vycházela, Žádám také o vytvoření revizního hodnocení nezávislou třetí
odbornou osobou.

K vyjádření lze sdělit následující:
V rámci zpracování hodnocení vlivu na veřejné zdraví se žádná vlastní měření neprovádí, je
postaveno na zpracování souborného výtahu s popisem nebezpečných vlastností hodnocené
látky a vztahů expozice a účinku. Tyto informace jsou sdružené v materiálech WHO a
databázích dalších evropských institucí (SZÚ, RIVM, DEFRA....), případně v materiálech USA
(IRIS, ATSDR, OEHHA apod.). Ke stanovení referenčních dávek a vztahů je předními světovými
organizacemi využívána řada různých metodických přístupů, např. pokusy na laboratorních
zvířatech, na izolovaných orgánech, tkáních a buněčných systémech, epidemiologické studie
aj., které sami hodnotitelé dělat nemohou.
V dokumentu hodnocení vlivů na veřejné zdraví musí být převzaty výsledky rozptylové studie,
neboť ty jsou vlastní podstatou hodnocení expozice. Pro daný záměr je jedinou relevantní
expoziční cestou expozice inhalační. Odkaz na rozptylovou studii, coby hlavní podklad pro
hodnocení, je uveden hned v úvodu HIA. Charakterizace rizika z expozic olova je spolu s
ostatními specifickými škodlivinami ze sléváren a tavíren provedena v kapitole 4.8.
Žádný zpracovatel HIA nemá k dispozici podrobné údaje o populaci žijící v hodnocené lokalitě,
proto nezbývá než využívat veřejně dostupných dat např. Českého statistického úřadu, Ústavu
zdravotnických informací s statistiky ČR apod. Pokud by zpracovatel HIA potřeboval
podrobnější informace o exponované populaci, musel by např. provést vlastní anketní šetření.
Z praxe je však dobře známá neochota dotazovaných sdělovat informace o svých návycích,
pracovním zařazení, způsobu trávení volného času, zdravotního stavu apod. Takové anketní
šetření by v daném případě přesahovalo rámec screeningového hodnocení vlivů na veřejné
zdraví, neboť výsledky rozptylové studie již na první pohled neindikují riziko možného ovlivnění
veřejného zdraví. V rámci hodnocení byly nejvyšší vyčíslené hodnoty sledovaných škodlivin
ovzduší vztaženy na celou populaci Zvoleněvsi a hodnocení je tak provedeno na straně
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bezpečné. Skutečnost, že nejsou k dispozici podrobná demografická data, je pak správně
konstatována v kapitole Analýza nejistot.
Po přezkumu předložené dokumentace HIA s Autorizačním návodem AN 17/15 Státního
zdravotního ústavu: Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým
látkám ve venkovním ovzduší z 5. 10. 2015 lze konstatovat, že zpracované hodnocení vlivů na
veřejné zdraví ve vztahu k předmětnému záměru je v plném souladu s tímto autorizačním
návodem.
Na závěr je nutno zdůraznit, že KHS v pozici kompetentního odborného orgánu ochrany
veřejného zdraví nemá k předloženému záměru ani dokumentaci HIA žádné připomínky.
Ohledně aktuálnosti dat použitých jako podklad k Rozptylové studii uvádím, že k odhadu
stávajícího imisního pozadí byly použity přednostně hodnoty pětiletých průměrů za roky 2013
– 2017 (v době zpracování Rozptylové studie nebylo nic aktuálnějšího), dále měření na
monitorovacích stanicích za roky 2013 – 2017 (nyní je již k dispozici ročenka za rok 2018, ale
ta v době zpracování RS ještě nebyla publikována) a k výpočtu byla použita větrná růžice
vypracovaná ČHMÚ přímo pro danou lokalitu. Růžice byla vytvořena dne 28.3.2019 na základě
dlouhodobých dat za období 1.1. 2009 – 31.12.2018.
V Odborném posudku, zpracovaném Ing. Krayzlem (autorizovanou osobou dle zákona č.
201/2012 Sb., renomovaným odborníkem v oboru ochrany ovzduší a dlouholetým pracovníkem
ČIŽP odd. ochrany ovzduší) je konstatováno, že: „Zdroj je dle mého názoru dostatečně
vybaven odlučovači. Je nutno zejména udržovat ve správném chodu odlučovače, což vyplývá
již ze zákona. Při respektování požadavků zákona a podmínek provozu není důvod k
nadměrným emisím, rizika provozu považuji za akceptovatelná“.
V rámci odborného posudku zpracovaného podle § 11 odst., 8 zákona ě. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší číslo OP-22-2019 bych chtěla upozornit na: „Vyjádřeni k oznámení
záměru Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu
kovových odpadů, Zvoleněves v k.ú. Zvoleněves" vydané ve věci Ministerstvem životního
prostředí č. j. MZP/2019/780/103.
Požaduji, aby správní orgán přezkoumal, zda se žadatel vypořádal se všemi podněty,
návrhy, nedostatky a výtkami, na které MŽP ve svém vyjádření poukázalo. Tedy zda bylo
využito porovnání s dokumentem BREF „Zpracování neželezných kovů", zda a jakým
způsobem se žadatel vypořádal se vznikem pachových látek. Jak se bude pach
neutralizován, odvádět, filtrován apod. Dále požaduji důsledně a odborně přezkoumat
příspěvky záměru k imisním koncentracím olova, a zda byly využity při zpracování
rozptylové studie emisní limity stanovené v závěrech o BAT pro odvětví zpracování
neželezných kovů a zda jsou v mezích. Také navrhuji přezkum aktuálnosti dat použitých
pro všechny jednotlivé studie, tj. zda nejsou použita zastaralá data, o kterých hovoří
vyjádření MŽP. V neposlední řadě Vás žádám o prověření a vyjádření se ke skutečnosti,
zda již bylo doplněno porovnání dotčené technologie se závěry BAT pro odvětví
zpracování neželezných kovů, zda bude dotčený stacionární zdroj provozován v režimu
tepelného zpracování odpadu či nikoliv a jak bude řešena otázka snižování emisí
pachových látek (navržené měření emisí nezohledňuje emise VOC). Ještě jednou Vás
vyzývám ke zjištění a případně přezkumu vlivu záměru na imisní koncentrace olova!
Požaduji, aby všechny výše uvedené informace byly zjištěny, přezkoumány a aby o nich
bylo pojednáno a vyjádřeno výslovně tak, aby tato zjištění byla přezkoumatelná.
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K vyjádření lze sdělit následující:
Zařízení bylo porovnáno s dostupnými dokumenty BREF, včetně vydaných závěrů o BAT.
Porovnání bylo provedeno jako souhrnné pro všechny relevantní oblasti najednou. Porovnání
s BAT bylo provedeno také v rámci předloženého Odborného posudku. Níže jsou citovány
dokumenty použité k porovnání BAT:
• Rozhodnutí (2016/1032/EU), kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných
technikách pro odvětví neželezných kovů
• „Referenční materiál nejlepších dostupných technikách pro kovárny a slévárny“
z května 2005
• „Referenční materiál nejlepších dostupných technikách v oblasti zpracování
neželezných kovů“ z roku 2017.
• „Referenční materiál nejlepších dostupných technikách v oblasti energetická účinnost,
červen 2008.
• „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách při omezování emisí ze
skladování“, leden 2005
V rámci následného řízení o vydání integrovaného povolení se řeší podrobné porovnání s BAT
a BREF rozdělené pro jednotlivé složky ŽP (ovzduší, voda, odpady) dále suroviny, technologie,
procesy řízení, skladování, manipulaci apod. K zapracování BAT se vždy v procesu IPPC
vyjadřují kompetentní orgány.
Pachové látky jsou zmíněné v Odborném posudku, cituji: „Provozovna je v dostatečné
vzdálenosti od zástavby a při dodržování provozní kázně je předpoklad neobtěžování
zápachem. Pachové emise v tomto případě budou organického původu (z nečistot ve vsázce)
a organické emise budou snižovány pomocí aditivace sorbentem s aktivním uhlím“.
Povolovaný zdroj nebude v žádném případě provozován v režimu tepelného zpracování
odpadů, protože k tomu není uzpůsoben.
Navrhované emise jsou plně v souladu s českým i evropským právním řádem, jsou navrženy
odborně kompetentní osobou v odborném posudku (kapitola 4.5.3 Návrh emisních limitů a
dále).
Závěrem se chci vyjádřit k samotnému oznámení záměru ze dne 30. 5. 2019. V části
B.II.4. je uveden počet automobilů, které mají do areálu dopravovat a z areálu odvážet
materiály. Vzhledem k předpokládanému množství taveného materiálu denně,
neodpovídá množství dopravních prostředků potřebě dopravovaných surovin pro tavbu.
Údaje jsou tedy záměrně podhodnoceny.

K vyjádření lze sdělit následující:
Část týkající se dopravního zatížení již byla diskutována v předchozích vypořádání připomínek,
např. k připomínce 5 pana V.J. (strana 18 této Dokumentace).
V části B. II. 5 je hodnocena biologická rozmanitost, je uvedeno, že záměr nebude
zásadním způsobem snižovat biologickou rozmanitost území. S tímto tvrzením
nesouhlasím. V přilehlém okolí žije celá řada vzácných, jedinečných, chráněných či
raritních druhů živočichů či rostlin...namátkou bych mohla jmenovat sýčka obecného,
májku fialovou, ledňáčka říčního, roháče obecného apod. Ve vzdálenosti cca 5-6 km od
záměru se pak nachází evropsky významná lokalita „Zákolanský potok" a ještě blíže
Přírodní park Okolí Okoře a Budče, který se nachází necelý 1,5 km od záměru. V blízkém
i širokém okolí záměru je zemědělská krajina. V místě je kupříkladu pěstován mák setý
nejvyšší kvality a jakosti, pro farmaceutické účely.
V části D. I. 5. 3 je uvedeno, že posuzovaný areál nebude v kontaktu se žádným ze
skladebních prvků územního systému ekologické stability, a že lze vyloučit jakýkoliv vliv
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výstavby a následného provozu zařízení na přírodovědně hodnotná území. S tím nemohu
souhlasit. Jak je uvedeno výše, žadatel se nevypořádal s výskytem sýčka obecného
(veden jako silně ohrožený druh v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., a druh
vyhlášený jako pták roku 2018), ani s bezprostřední blízkostí přírodního parku Okolí
Okoře a Budče či EVP Zákolanský potok.

K vyjádření lze sdělit následující:
K záměru se vyjádřil KÚ Středočeského kraje. Ze stanoviska KÚ Středočeského kraje cituji:
„Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona sdělujeme, že
v souladu s ust. § 45i zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého projektu „Zařízení ke
sběru, výkupu a využívání kovových odpadů Zvoleněves“, kat. území Zvoleněves, samostatně
i ve spojení s jinými projekty, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí. Zdůvodnění stanoviska: V řešeném území
navrhovaného záměru ani v jeho okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani
ptačí oblast, která by mohla být navrhovaným záměrem dotčena“.
V zařízení nebude docházet ke kácení dřevin ani k terénním úpravám. Areál je stávající, v němž
je již mnoho let provozováno zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Celý areál je provozován
v souladu s územním plánem.
K části připomínky, týkající se chráněných živočišných a rostlinných druhů lze sdělit, že v rámci
předkládané dokumentace je součástí příloh dokument s názvem „Posouzení možného vlivu
zamýšleného záměru: „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a
výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ na živočichy a zájmy ochrany přírody“. Posouzení
zpracovala osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i, §67 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění a soudní znalec v oboru ochrana přírody.
Z uvedeného dokumentu vyplývá, že: „Zvláště chráněné či jinak významné druhy se vyskytují
v širším okolí záměru, kde nemohou být realizací záměru negativně ovlivněny. Jakkoli může
být řešený záměr zdrojem emisí a polutantů, pokud splní hygienické limity dané zákonnými
předpisy, lze fakticky vyloučit negativní ovlivnění rostlin a živočichů vyskytujících se
v bezprostředním i vzdálenějším okolí záměru. V kontextu dalších jevů v území, zejména
v podobě zemědělského využívání lokality, dopravy, dalších lokálních zdrojů znečištění ovzduší
apod. bude dodatečný i synergický a kumulativní vliv záměru na biotu zanedbatelný. Stěžejní
skutečností je to, že navržený záměr je situován do stávajícího zastavěného území, přírodní
lokality ani biotopy významných druhů živočichů nebudou záměrem nijak dotčeny. Nachází se
v dostatečné vzdálenosti od navrženého záměru. Celkově lze shrnout, že realizace záměru
v dané lokalitě je z hlediska bioty akceptovatelná“.
V části C. II. 4. je odkazováno na vyjádření KÚ Středočeského kraje, oddělení ochrany
přírody a krajiny. Toto vyjádření jsem napadla u ČIŽP viz přílohy. Požaduji, aby bylo s
další řízení přerušeno do doby, než bude o podnětu řádně a pravomocně rozhodnuto.

K vyjádření lze sdělit následující:
Dle komentáře KÚSK bylo na podnět odpovězeno dopisem č.j. 096332/2019/KUSK ze dne
17.7.2019. KÚSK tímto dopisem sdělil, že po přezkoumání dotčeného stanoviska neshledal, že
by toto trpělo vadami, či bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a neshledal důvod k
postupu dle § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Stanovisko KÚSK, vydané pod č.j.
pod č.j. 057989/2016/KUSK, dne 15.4.2016, dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., k záměru
„Zařízení ke sběru, výkupu a využívání kovových odpadů Zvoleněves“, kat. území Zvoleněves,
zůstává nadále v platnosti.
Stránka 30 z 154

Apeluji také na správní orgán, aby zvážil, zda je vhodné povoloval tento záměr v
souvislosti, s již existujícím zavedeným a bezpečným provozem Kovohutě Příbram, které
všechny uvedené činnosti již provozují s lety prověřenou praxí a kvalitou a již za tím
účelem vlastní veškerá povolení, oprávnění a certifikáty. Navíc, když by oba podniky měly
být umístěny na území jednoho kraje.
Ve vztahu ke všemu výše uvedenému a ke skutečnosti, že byl předložen návrh bez
dalších variant záměru, navrhuji, aby bylo vydáno nesouhlasné stanovisko s realizací
záměru.

K vyjádření lze sdělit následující:
Požadavek nepovolení nového zařízení z důvodu existence jiného obdobného zařízení v jiné
části Středočeského kraje je naprosto nerelevantní, odporující demokratickým principům
podnikání, pokud jsou splněny zákonné požadavky pro provoz tohoto typu zařízení.
Provozovatel zařízení ve Zvoleněvsi, kde je dosud provozováno naprosto bez problémů zařízení
ke sběru a výkupu odpadů chce celý velký areál (územním plánem povolený k nakládání
s odpady se souhlasem úřadu) využít k vytvoření celistvého zařízení ke komplexnímu nakládání
s odpady. Proto má v úmyslu stávající zařízení k využívání odpadů (tavírnu a slévárnu olova a
cínu) v Mirovicích přesunout do areálu ve Zvoleněvsi. Tím, že bude materiál/odpad v jednom
areálu shromažďován i využíván dojde minimálně k úspoře dopravy ve srovnání se stávajícím
stavem.
Zařízení „Tavírna a slévárna Pb a Sn v Mirovicích“ je dlouhá léta existující, kontrolovaný,
zavedený provoz s prověřenou praxí a kvalitou, vlastnící veškerá povolení a oprávnění (např.
integrované povolení od roku 2013). Stejně kvalitně bude tentýž provozovatel provozovat
zařízení stejného typu ve Zvoleněvsi. Mimochodem zařízení v Mirovicích je sice umístěno
v Jihočeském kraji, ale je mnohem blíže uváděnému zařízení v Příbrami než zařízení ve
Zvoleněvsi.

10.

SZU (podstata vyjádření)

Uvedl ve svém vyjádření následující:
Z dostupných dokumentů k hodnocení vlivů na ŽP a zdraví vyplývá, že plánovaný záměr
„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů,
Zvoleněves“ je přenesení stávajícího provozu tavírny včetně stávající montované haly z
provozu, který investor provozuje v Mirovicích. Pro ochranu zdraví a životního prostředí
z předložených podkladů jasně nevyplývá, zda tavírna olova může být umístěna do
navrhovaného objektu (nezateplená montovaná hala přenesena ze stávajícího provozu
v Mirovicích). V dokumentu není jasně stanovena shoda mezi uvedenou starou
technologií a podmínkami stanovenými v BAT. Z toho plyne, že není jasné, zda chystaný
záměr splní v plném rozsahu podmínky ochrany zdraví při práci a ochrany veřejného
zdraví při navrhované technologii (20 let staré pece).

K vyjádření lze sdělit následující:
Možnost umístit provoz posuzované tavírny do nezateplené montované haly byla prověřena již
při samém úvodním definování záměru tak, aby finanční prostředky na zpracování
dokumentace potřebné k povolovacímu procesu byly vynaloženy účelně.
Na žádost oznamovatele záměru byla montovaná hala a její další využití jako slévárny
posouzena HZS Středočeského kraje. K tomuto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. Vhodnost umístění slévárny do montované haly
byla hodnocena také v rámci Akustické studie, kdy bylo konstatováno, že splnění emisních
limitů pro hluk bude prokázáno měřením v rámci zkušebního provoz zařízení. Umístění záměru
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v montované nezateplené hale je zmíněno také v Rozptylové studii. Prostor nad všemi pecemi
bude před vypouštěním do ovzduší odsáván a účinně filtrován. Jiné vlivy vyplývající z realizace
slévárny v montované hale jsou zmiňovány v souvislosti se slévárnou samotnou v příslušné
kapitole Dokumentace a původně také v příslušné kapitole Oznámené záměru.
Technologie týkající se pecí na olovo (4ks) jsou zcela nové. Jedná se o nové pece, postavené
přímo na míru danému provozu, včetně vzduchotechniky a filtrace. Oznamovatel záměru se
rozhodl, že v plánovaném zařízení bude instalována pro tavbu cínu pec nová od stejného
dodavatele jako plánované pece na tavení olova. Cínový odpad bude taven v 1 ks elektrické
kelímkové tavící peci typu RLK 200 s příkonem 25 kW a maximálním obsahem kelímku pro
tavení reálně 400 kg. na jednu vsázku. Maximální kapacitní tavící výkon je stanoven na
1,2 t/den, tj. 3x 400 kg na pec. Všechny studie byly upraveny ve smyslu záměny pece vlastní
výroby za pec novou. Parametry tavení zůstávají stejné.
Zařízení ve Zvoleněvsi bude podléhat řízení o vydání integrovaného povolení a v rámci něj
budou úřadům všechny dostupné podklady týkající se dokumentace k pecím k dispozici.
Všechny potřebné dokumenty k pecím byly v tomto stádiu povolovacího řízení zohledněny
v Odborném posudku jeho zpracovatelem Ing. Krayzlem, držitelem osvědčení MŽP.
Co se ochrany zdraví při práci týká, je možné popsat zavedenou praxi v tavírně a slévárně
olova a cínu v Mirovicích. Stejná praxe bude fungovat i v zařízení ve Zvoleněvsi. Pracovníci
používají adekvátní osobní ochranné pracovní pomůcky, pravidelně 1x/za rok jezdí na speciální
pracoviště do Prahy na zdravotní prohlídky, včetně kontroly moči a krve, 1x/rok probíhá na
pracovišti měření pracovního prostředí a pracoviště je pravidelně za 1-2 roky kontrolováno KHS
oddělením hygieny práce.
Dokumentace nebere v úvahu plán odpadového hospodářství (POH) kraje. Zda toto
zařízení je pro splnění podmínek POH a záměrů oběhového hospodářství nutné, a to s
přihlédnutím na jiná krajská zařízení s nejlepší dostupnou technikou (např. Příbram)

K vyjádření lze sdělit následující:
Zpracovateli dokumentace není známo, že by se na území středočeského kraje nacházelo jiné
zařízení na využívání odpadů olova (kromě Kovohutí Příbram). Kovohutě Příbram jsou primárně
orientované na využívání nebezpečných odpadů s obsahy olova např. elektroodpad,
autobaterie apod. V zařízení předkládaném ve Zvoleněvsi se odpady autobaterií ani
elektroodpady využívat nebudou. Diskutované zařízení je uzpůsobeno pouze prosté přetavbě
materiálů bez přídavku tavících solí. Jedná se o zcela unikátní zařízení, které je schopné
v relativně malém měřítku „vyrábět“ slitiny tzv. „na míru“.
Provoz zařízení ve Zvoleněvsi bude kompenzován tím, že zanikne zařízení, které je již dlouho
provozováno v souladu s příslušnými právními předpisy v Mirovicích (Jihočeský kraj).
Provozovatel plánuje část provozu přesunout a využít tak plochu k nakládání s odpady
přizpůsobenou a dle územního plánu povolenou ve Zvoleněvsi. Obecným principem nakládání
s odpady musí být provozování zařízení na místech k tomu přípustných, což plocha ve
Zvoleněvsi dle územního plánu je.
Z pohledu oběhového hospodářství není možné konstatovat, že zařízení je v rozporu s jeho
principy. Pokud existují odpady, které mohou být materiálově využívané v nějakém zařízení,
které vyhovuje národním i evropským předpisům v dané oblasti, musí být v tomto zařízení
využívané.
V POH Středočeského kraje (kap. 2.11.2) je výslovně uvedeno, že celorepublikovým cílem (ale
i cílem krajským) je Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály
za účelem náhrady primárních surovin. Mezi zásady, uvedené v POH Středočeského kraje patří
také, cituji „Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady drahých kovů
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jako na strategické suroviny pro průmysl České republiky v souladu se Surovinovou politikou
České republiky.“
Materiálové využití odpadů patří na první místa v hierarchii nakládání s odpady, v souladu se
zákonem o odpadech.
Uváděné zařízení bude svou produkcí přesahovat hranice Středočeského kraje. Odběratelé
konečných výrobků se rekrutují z mnoha velkých firem z celé České republiky. Pro mnohé firmy
je zásadní, že uvedené zařízení je schopné připravit výrobek tzv. na míru jejich potřebám.
Výstupem ze zařízení budou různě nabohacené slitiny olova a cínu o přesně definovaných
složeních dle požadavků objednatelů. Díky tomu dochází k téměř dokonalému využití všech
vstupujících odpadů nebo materiálů. Struska, která při tavbě vzniká je odvážena k následnému
využití do Kovohutí Příbram, kde je ještě dále využita. Provoz k využívání kovových odpadů se
bude nacházet v jednom areálu se zařízením ke sběru a výkupu odpadů, což je z pohledu
například dopravních cest velmi šetrné pro životní prostředí.
Z předložených podkladů pro zjišťovací řízení není jasné proč zpracovatelé jednotlivých
kapitol nevzali v úvahu informace a data o stávajícím provozu, a to především v oblasti
emisí, hluku ale i vlivu na zdraví.

K vyjádření lze sdělit následující:
Informace a data o stávajícím provozu tavírny v Mirovicích byla v předložených studiích i
zpravování dokumentace zohledněna, nicméně záměr je umisťován do nové lokace, která se
liší imisním a akustickým pozadím, větrnou růžicí, rozmístěním zástavby apod., a proto bylo
nutné jej posuzovat jako záměr nový.
Navazující otázkou je přístup zpracované EIA k hodnocení aktuální imisní zátěže lokality,
resp. vlivů příspěvků nového zdroje. Na základě odhadu stávajícího imisního pozadí lze
totiž předpokládat, že v celé zájmové lokalitě, resp. oblasti pokryté sítí referenčních bodů
mohou být překročeny/ překračovány roční imisní limit BaP a kritérium 36 nejvyšší
24hodnoty PM10; což je ale také překročení ročního imisního limitu. V rozptylové studii,
která podle jejího zpracovatele vychází z maximálních možných emisí byly hodnoceny:
Oxid dusičitý – NO2, oxid uhelnatý – CO, suspendované částice PM10 a PM2,5, benzen,
benzo(a)pyren – BaP, chloridy – CL p, suma polycyklických aromatických uhlovodíků –
PAH, polychlorované bifenyly – PCB, polychlorované dibenzofurany – PCD/F, olovo – Pb,
cín – Sn, organický uhlík – TOC a oxid siřičitý – SO2.
(Zde je otázkou, proč byly hodnoceny pouze celkové emise TOC, což je ukazatel, který
nemusí reprezentovat zdravotní závažnost emitovaných organických sloučenin.)
Z výše uvedených podkladů, z rozptylové studie a z vyhodnocení výstupu rozptylové
studie v síti referenčních bodů vyplývá (citace str. 75 až 78 rozptylové studie):
Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě průměrných ročních koncentrací PM10
bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 2,14 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený
mimo areál provozovny ve výši 0,5003 µg.m-3 představuje 1,25 % imisního limitu 40
µg.m-3.
Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě průměrných ročních koncentrací PM2,5
bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 1,53 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený
mimo areál provozovny ve výši 0,2572 µg.m-3 představuje 1,03 % stávajícího imisního
limitu 25 µg.m-3 resp. 1,53 % imisního limitu 20 µg.m-3 platného do roku 2020.
Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě průměrných ročních koncentrací Pb
bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 93, 46 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený
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mimo areál provozovny ve výši 77,1114 ng.m-3 představuje 15,42 % imisního limitu 500
ng.m-3.
U ostatních hodnocených škodlivin buď není stanoven roční imisní limit, nebo je
rozptylovou studií odhadovaný podíl zdroje na imisním zatížení lokality menší jak 1 %
platného ročního imisního limitu. Přitom vyhláška MŽP č. 415 o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně Ovzduší, v části 9, KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ, § 27, Způsob uplatnění
kompenzačních opatření (k § 12 odst. 8 zákona) stanovuje:
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. Je tedy zvláštní, že se zpracovaná EIA tím dále
nezabývala a příspěvek hodnoceného zdroje je zde souhrnně hodnocen jako „málo
významný“. Ve všech třech případech se přitom jedná o aerosol/částice nebo
škodlivinu na částice vázanou (Pb), které se dostávají do životního prostředí, kde se
mohou kumulovat a dostávat do potravního řetězce.

K vyjádření lze sdělit následující:
K dané technologii byl zpracován Odborný posudek Ing. Zbyňkem Krayzlem a rozptylová studie
Ing. Vladimírem Závodským. Oba posuzovatelé jsou renomovanými odborníky ve svých
oblastech. Komentář Ing. Závodského k napadané Rozptylové studii je uveden ve Vypořádání
připomínek pana V.J (připomínka 1).
Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než
50 kg za den je činnost uvedená v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně
ovzduší, pod 4.10 a dle této přílohy nejsou pro tyto zdroje kompenzační opatření podle § 11
odst. 5 zákona vyžadována. Podrobně bude tato problematika řešena v rámci navazujícího
samostatného řízení o vydání závazného stanoviska k umístění a provozu stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší, resp. řízení o vydání integrovaného povolení, bez nichž nemůže být
předmětná tavírna uvedena do provozu.
Při hodnocení záměru zpracovatelé nevzali dostatečně v úvahu, zda navrhovaná
technologie i stavební řešení může splnit požadavky pro práci s olovem ve smyslu Díl 2,
§ 13–15, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci ve znění pozdějších předpisů.
Všechny naše připomínky vyplývají z toho, že olovo je ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady ES č. 1227/2008 ze dne 16 prosince 2008 o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
nařízení (ES) č.
1907/2006 (Nařízení CLP) závazně klasifikováno a to:
Olovo v celistvé formě (velikost částic vetší nebo rovná 1 mm) i v práškové
formě (velikost menší než 1 mm) jako Repr. 1A s H 360FD (Může poškodit
reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky a Lact. (Může poškodit
kojence prostřednictvím mateřského mléka.)
Olovo je také klasifikace oznamovatelů CLP (nezávazně označeno jako STOT RE
1, (Toxické pro cílové orgány – opakovaná expozice) Carc. 1A (karcinogenita 1.
kategorie), Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, (Nebezpečný pro vodní
prostředí) Acute Tox. 4 (akutně toxické kategorie 4).
Olovo je také dle Nařízení REACH na seznamu látek vzbuzující mimořádné obavy
podléhajících povolení.
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K vyjádření lze sdělit následující:
Pracovní expozice zaměstnanců oznamovatele jsou dobře známé ze současného provozu v
Mirovicích. V souladu s platnou legislativou jsou pracovní pozice kategorizovány z hlediska
pracovních rizik. Pracovníci každoročně dojíždějí na podrobné zdravotní prohlídky, jsou min.
1x ročně podrobování biologickému expozičnímu testu - plumbémii, stejně tak je min. 1x/rok
prováděno měření olova v pracovním ovzduší. Překračování přípustného expozičního limitu
nebylo ve stávající provozovně oznamovatele zaznamenáno, stejné předpoklady má i
posuzovaná tavírna ve Zvoleněvsi. Hodnocení pracovních expozic je v dikci odboru hygieny
práce, která v rámci preventivní činnosti bude vydávat závazné stanovisko k projektové
dokumentaci tavírny a v rámci zdravotního dozoru bude následně dozorovat její provoz. Tyto
aspekty přesahují rámec posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č.
100/2001 Sb.
K charakteru zpracovávaného materiálu OLOVA je třeba sdělit, že vstupním materiálem bude
kusové olovo ve formě cihel, mašlí, ingotů apod. (velikost v řádu jednotek, max. prvních
desítek centimetrů). Výsledným produktem bude také kusové olovo v podobě žádaných slitin.
V případě kusového olova nelze uvažovat o ingesci ani o inhalaci, samo od sebe se neuvolňuje.
Rozpustnost je: „Under the conditions of the TDp test, the dissolution of lead massive is 428.9
μg/L at 100 mg/L loading for the 7-day endpoint. A tenze par the study does not need to be
conducted because based on structure, surface activity is not expected or cannot be
predicted“ 2. CÍN není klasifikován dle CLP jako nebezpečný a omezení dle REACH žádná
nejsou.
Dokumentace velmi obecně, a to bez konkrétních návrhů řeší nakládání s vodami, a to
přes to, že bude nakládáno s odpadem, který je znečištěn různými nebezpečnými látkami
pro vodní prostředí. Je navrženo vsakování vod z manipulačních ploch, není uvedeno,
jak vypadá podniková kanalizace apod. Také je s podivem, že provoz, kde se nakládá s
nebezpečnými odpady nemá zavedenou pitnou vodu a není jasné, zda tak zvaná užitková
voda je použitelná pro mytí apod.

K vyjádření lze sdělit následující:
Podrobnější a více specifické detaily jsou uváděny v řízení o vydání integrovaného povolení,
ale zejména v provozních dokumentech typu provozních řádů a havarijního plánu, které jsou
povinnou součástí Žádosti o vydání integrovaného povolení. Vydání provozních dokumentů je
povoleno integrovaným povolením.
V areálu zařízení je realizovaná vlastní studna, nicméně obsahy minimálně dusičnanů
nedovolují její použití jako vody pitné. To, že je voda kvality užitkové může souviset
s dlouhodobě zemědělsky obdělávanými pozemky v okolí zařízení. Rozbory vody ze studny jsou
pro kontrolu realizované. Jako náhrada je zaměstnancům k dispozici balená pitná voda
v dostatečném množství.
V zařízení budou vznikat technologické odpadní vody. Jedná se o vody, které jsou součástí
uzavřeného okruhu chlazení kokil. Technologické odpadní vody budou shromažďovány v
plastové nádobě a budou používány výhradně k chlazení kokil (forem). Jedná se o uzavřený
okruh, který je opatřen čerpadlem, které vodu prohání přes chladič s ventilátorem zpět do
nádoby. Tyto vody nepřicházejí do styku s taveninou. Odpadními vodami jsou z toho důvodu,
2

https://echa.europa.eu/cs/registration-dossier/-/registered-dossier/16063
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že u nich dochází ke změně teploty. Voda v uzavřeném okruhu není obměňována, je pouze
doplňována. Jiné odpadní technologické vody v zařízení vznikat nebudou. Pro vsakování
přívalových srážkových vod ze střech stavebních objektů a zpevněné panelové plochy do
horninového prostředí bude část retenčního objemu akumulována v akumulační nádrži
(požární nádrž v areálu) – cca 80m3 a část bude akumulována ve štěrkovém podloží
zpevněných ploch (viz Hydrogeologický posudek, ze září 2016, příloha č. 9). Skladba
manipulační plochy je dle projektu 0 až -0,15 (panel), lože frakce 4-8, do hloubky -0,35 (štěrk
frakce 8-16), do -0,5 pak (ŠD 16/32). Stavba manipulační plochy není předmětem záměru je
již zkolaudovaná. Ve štěrkovém loži takto konstruované manipulační plochy bude akumulováno
celkem 245 m3 vody. Vody z akumulační nádrže budou využívány např. k zálivce. Do
akumulační nádrže budou vody svedeny nově vybudovanou a zkolaudovanou areálovou
kanalizací. Areálová kanalizace v okolí tavírny a slévárny byla nově vystavěna a zkolaudována
kolaudačním rozhodnutím z 26.3. 2018. Na volné zpevněné ploše nebudou shromažďovány
odpady ani materiály, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod v případě
déletrvajících dešťů. Všechny nebezpečné odpady, jsou a budou soustřeďovány
v nepropustných nádobách v uzavřených halách na zpevněných plochách. Úkapy na volných
plochách budou po zjištění sanovány sorbenty tak aby nemohlo dojít ke splachu. Podrobněji
bude situace diskutována v řízení o vydání integrovaného povolení.
V hlukové studii by bylo vhodné např., vycházet ze znalostí stávajícího provozu. Protože
uvedený provoz používá technická zařízení, jako jsou hydraulické nůžky, aligátorové
nůžky, paketovací lis, manipulace s kovovým odpadem včetně dopravy apod., které jsou
zdrojem vysoké hladiny hluku. Navržená opatření pro dodržení limitů se v některých
částech popírají. Také není jasné, zda montovaná hala a stávající starý sklad vyhoví
požadavkům neprůzvučnosti.

K vyjádření lze sdělit následující:
Akustickou studii zpracovala renomovaná společnost Greif – akustika, s.r.o. s dlouholetými
zkušenostmi se zpracováním Akustických studií i na obdobné provozy. Ve studii je celý areál
rozdělen na zóny. Jedná se o zónu 1 – prostor pro sběr a výkup odpadů (stávající zařízení),
zónu 2 – prostor budoucí administrativy a zónu 3 – prostor pro sklad, dílnu/tavírnu, šatny a
manipulační plochu. Akustická studie na straně 20 doporučuje, cituji „ V době zkušebního
provozu doporučujeme provést měření hluku u nejbližší chráněné obytné zástavby, které
prokáže splnění hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB v denní době“. Měření hluku bude
provedeno.
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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

Kříž Recycling s r.o.

IČ/DIČ
242 69 182/CZ24269182

Sídlo
Přílepská 1233, 252 63 Roztoky u Prahy

Jméno,
příjmení,
bydliště
oprávněného zástupce oznamovatele

a

telefon

Jana Křížová – jednatelka společnosti
Přílepská 1233,
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 606 912 860
e-mail: jana.krizova@rktrade.cz
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU
Základní údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“
Záměr naplňuje dikci:
• bodu 20 - Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů (kromě
vzácných kovů), včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných
kovů.
• bodu 56 - Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu 2500 t/rok.
• Bodu 113 - Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) od stanoveného limitu 1
tis. t.
kategorie II (zjišťovací řízení), přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění je Krajský
úřad středočeského kraje.

Kapacita (rozsah) záměru
Navrhovaným řešením jsou následující činnosti:
• Shromažďování železného a neželezného šrotu na manipulační ploše – p.č. st. 140,
st. 335, st. 336/1, st. 352, 290/7, 290/13, 290/14, 290/15, 290/16, 290/18, včetně
administrativního zázemí na pozemcích p.č. 290/20 a st. 292. Stávající kapacita je
15 000 t kovových odpadů/rok a 2 000 t kovových odpadů za den. Plánované
navýšení je o 10 000 t/rok a 500 t/den. Nová kapacita zařízení bude 25 000 t
kovových odpadů/rok, 2 500 t kovových odpadů/den.
• Tavírna a slévárna neželezných kovů (Pb) na pozemcích p.č. 290/16, st. 337, tj. 4 ks
elektrických kelímkových pecí, typu RKL 3500, s příkonem el. topení 38 kW a max.
hmotností Pb 3500 kg na jednu vsázku, maximální kapacitní tavící výkon je stanoven
ve výši 28 t/den, tj. 2*3500 kg na každou pec.
• Tavírna a slévárna neželezných kovů (Sn) na pozemcích p.č. 290/16, st. 337, tj. 1 ks
elektrické kelímkové tavící typu RLK 200 s příkonem 25 kW a maximálním obsahem
kelímku pro tavení reálně 400 kg. na jednu vsázku. Maximální kapacitní tavící výkon
je stanoven na 1,2 t/den, tj. 3x 400 kg na pec.
Kapacita tavení větší než 4 t/den u olova je určující pro zařazení zařízení dle zák. č. 76/2002
Sb. o integrované prevenci do průmyslových činností pod bodem 2,5 b.), na které musí být
vydáno integrované povolení, kterým se stanoví podmínky provozu zařízení. O integrované
povolení bude žádáno v následujícím procesu.
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Údaje o směnnosti provozu:
1.
Provozní doba tavírny a slévárny neželezných kovů je stanovena následovně:
Elektrické kelímkové tavící pece budou provozovány v cyklickém provozu po
jednotlivých tavbách. Doba tavby je různá, závislá na množství a druhu materiálu.
Provozní doba výroby je stanovena maximálně ve dvousměnném režimu, 7
dní v týdnu. Tavení bude prováděno nepravidelně v kampaních, podle množství
odpadu/materiálu a náběhu zakázek.
2.
Provozní doba zařízení ke sběru a výkupu kovových odpadů je stanovena: Po – Pá 6:00
– 21:00 s tím, že hlučnější práce budou vykonávané pouze od 7:00 do 19:00, So-Ne –
zavřeno

Umístění záměru
Celý areál, kde je budoucí záměr umístěn, leží v katastrálním území Zvoleněves, v jeho
jihovýchodní části, při hranici katastru.
Záměr je umístěn ve vztahu k územním jednotkám NUTS (Nomeclature des Unités Territoriales
Statistiques) dotčených stavbou v rámci sjednocených kódů s evropskou klasifikací NUTS takto:
NUTS 0 – stát:
NUTS 1 – území:
NUTS 2 – oblast:
NUTS 3 – kraj:
NUTS 4 – okres:
NUTS 5 – obec:
ORP, pověřená obec:
katastrální území:

Česká republika (CZ)
Česká republika (CZ0)
Střední Čechy (CZ02)
Středočeský (CZ020)
Kladno (CZ0203)
Zvoleněves (533122)
Slaný (86)
Zvoleněves (794104)

Obrázek 1: Umístění záměru

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map)
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Tabulka 1: Záměrem dotčené pozemky
Vlastník
Kříž Recycling, s r.o.
Křížová Jana
(provozováno
na
základě
smlouvy o nájmu, ze dne 17.9.
2012)

Číslo parcely – k.ú. Zvoleněves (794104)
st. 292, st. 337, st. 369, 290/16, 290/20
st. 140, st. 335, st. 336/1, st. 352, 290/5, 290/7, 290/11,
290/13, 290/14, 290/15, 290/17, 290/18.

Pozemky dotčených objektů jsou rovinaté a jejich druh je v katastru uveden jako zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha. Územní se nachází 270 m n. m.

Obrázek 2: Umístění záměru – ortofotomapa

Zdroj: (https://www.google.cz/maps)

Umístění záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
V souladu s územním plánem z května 2015 a také se stanoviskem MěÚ Slaný, ze dne 15.11.
2018 (viz příloha č. 1) je, jako podmíněně přípustné využití pro areál umístěný v izolované
poloze jihovýchodně od obce, využití související s nakládáním s odpady (i nebezpečnými) za
podmínek/udělení souhlasu příslušného úřadu podle množství odpadu. Dle stanoviska MěÚ
Slaný je záměr „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“
v souladu s ÚP Zvoleněves.
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Obrázek 3: Výřez územního plánu Zvoleněvsi s vyznačením zájmového území (A2-hlavní
výkres)

Legenda (vybrané položky):
Plochy dopravní infrastruktury:
Plochy zemědělské:
Plochy výroby a skladování:

DS
NZ
VL

silniční doprava
plochy zemědělské – orná půda
výroba a skladování - lehký průmysl

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr se nachází mimo zastavěné území obce Zvoleněves, v odloučené ploše výroby a
skladování. Areál je umístěn v jihovýchodní části katastrálního území Zvoleněves. Záměrem
dotčené budu pouze parcely nacházející se v tomto katastru, které jsou buď v majetku
společnosti KŘÍŽ RECYCLING, s.r.o. (oznamovatele záměru) nebo pronajaté na základě
smluvního vztahu od p. Jany Křížové.
Záměrem investora je rozšíření stávajícího sběru a výkupu kovových odpadů a vybudování
nového zařízení tavírny a slévárny neželezných kovů (Pb a Sn) na stávající manipulační ploše.
V době před realizací záměru jsou dotčené pozemky využívané jen zčásti.
Využíváním odpadů ve smyslu daného záměru se rozumí přetavení vyhovujících, olovem nebo
cínem, nabohacených odpadů/materiálů. Vhodnost odpadů/materiálů, využitelných k přetavbě
je hodnocena přenosným spektrometrem (Spectrotest CCD), umístěným v zázemí zařízení.
V zařízení bude využíván ještě jeden laboratorní spektrometr (SPECTROMAX). Přetavením
vhodných odpadů/materiálů se získává čisté olovo (Pb97,99) nebo jeho slitiny. Jedná se zejména
o slitiny následujících složení PbSb0,5, PbSb3-10, SnPb7Sb3, Sn97Ag3, dále pak klempířská pájka
o složení Sn60Pb40, Sn40Pb60, Sn70Pb30, Sn90Pb10, tyto produkty jsou pak dále expedovány
zákazníkům. Výše uvedené výrobky tvoří více než 90% výroby, zbývajících cca 10% tvoří slitiny
dle požadavků zákazníka. Vždy jsou však informace o požadovaných výrobcích uvedeny
v provozní knize nebo provozním deníku.
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Využitím olověných nebo cínových odpadů jako vstupní suroviny do procesu tavby odpadu se
nahrazuje dovoz surovin ze zahraničí, který je z ekonomických důvodů velmi nevýhodný pro
finální výrobce. Roční objem vyrobeného olova a jeho slitin získaný z olověných odpadů se
bude pohybovat v rozmezí 55-70% z celkem přijatých olověných odpadů. Využití je závislé na
kvalitě a jakosti přijatých odpadů určených k třídění, dále závisí na náběhu zakázek a cenových
relací odpadů. Z těchto důvodů je tavení prováděno nepravidelně v kampaních. Odpady
nevyužitelné v zařízení tavírny a slévárny neželezných kovů jsou dále obchodovány v rámci
směru a výkupu odpadů. Roční objem vyrobených pájek z cínových odpadů se bude pohybovat
v rozmezí 40-50 % přijatých cínových odpadů. Využití je, stejně jako v případě olova, závislé
na kvalitě a jakosti přijatých odpadů. Tavení bude prováděno nepravidelně v kampaních, podle
množství odpadu a náběhu zakázek.
V blízkosti areálu sběru, výkupu a využívání odpadů (tavení a slévání neželezných kovů) se
nenachází jiné než stávající zařízení provozované na základě souhlasu KÚ. Areál se nachází
mimo zastavěné území obce Zvoleněves, v odloučené ploše výroby a skladování. Vzhledem
k tomu, že provoz stávajícího zařízení ke sběru a výkupu odpadů byl doposud bezproblémový
a nově budovaná slévárna bude zdrojem pravděpodobně zanedbatelných emisí do ovzduší,
nebude docházet k významné kumulaci vlivů záměrů.
Zařízení bude provozováno v souladu s Integrovaným povolením, vydaným příslušným
správním orgánem. Všechny podmínky provozu budou uvedeny jednak v samotném
integrovaném povolení a jednak v jednotlivých provozních předpisech Integrovaným
povolením schválených (např. provozní řády, případně havarijní plán apod.). Po uvedení
zařízení do provozu bude provedeno jednorázové měření emisí dle §3 odst. 1 písm. a) vyhl. č.
415/2012 Sb., pro znečišťující látky TZL, NOx, TOC, HCl, PCDD/F, PAH a PCB a to do 3 měsíců
od uvedení zdroje do provozu nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu. Během zkušebního
provozu zařízení bude také provedeno autorizované měření hluku u nejbližší chráněné obytné
zástavby, které prokáže splnění hygienického limitu LAeq 8h = 50 dB v denní době.

Zdůvodnění umístění záměru, přehled zvažovaných
variant a důvody pro jejich výběr/odmítnutí
Záměrem oznamovatele (budoucího provozovatele) je vybudování uceleného areálu pro sběr,
výkup a využívání některých druhů odpadů.
Tím, že v areálu se již dlouhou dobu nachází zařízení ke sběru a výkupu odpadů, provozované
na základě souhlasu vydaného KÚ středočeského kraje, je vybudování zařízení k využívání
některých vykoupených odpadů (Pb a Sn) formou přetavení a slévání do cihel, prutů apod.,
logickým krokem k vytvoření fungujícího uceleného systému nakládání s vybranými druhy
odpadů. Odpady olova a cínu, převzaté do areálu, budou tvořit vstupní surovinu do procesu
tavení. Slévárna neželezných kovů, stejně jako zařízení ke sběru a výkupu odpadů, je situována
mimo obec Zvoleněves v odloučené ploše výroby a skladování.
Slévárenský průmysl je jedním z hlavních výrobních oborů při recyklaci kovů. Zařízení
k přetavbě olověných a cínových odpadů je v ČR velmi málo ale poptávka po kvalitních Pb a
Sn nabohacených materiálech do následných výrob je veliká.
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Možné negativní dopady na životní prostředí, které jsou spojené s činností sléváren obecně,
souvisejí v největší míře s přítomností tepelných procesů a s používáním minerálních přísad.
Dopady na životní prostředí jsou proto převážně spojeny s vývinem odpadních plynů a spalin,
s jejich opětovným používáním nebo s likvidací zbytků minerálů. V případě daného zařízení
však bude docházet k prosté přetavbě materiálů/odpadů v elektrických pecích, bez použití
tavících solí a struskotvorných přísad. V tomto případě lze říci, že se bude jednat o fyzikální
proces (úpravu materiálů/odpadů). Na stavební úpravy nejsou kladeny žádné zvláštní nároky,
tavírna bude situovaná v montovaném objektu sloužícím jako dílna. Pro dané zařízení
nevyplývá požadavek na odnětí ze ZPF.
Variantní řešení:
Záměr je předkládán v lokalitě s ohledem na přípustnost dle územního plánu a dopravní
dostupnost území. V rámci přípravy stavby byly podrobně zhodnoceny možnosti území a
stanovena nejpříznivější možnost umístění objektů v území. Pro variantní posouzení stavby by
mohly být zvažovány varianta předkládaná investorem a varianta nulová.
Varianta předkládaná oznamovatelem:
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a je možno ji
hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění doporučení a navrhovaných opatření. Záměr
tavírny a slévárny bude situovaný v areálu, jehož původní využití byl pravděpodobně sklad
(SO-01) a manipulační plocha pro zemědělské účely. Technologie tavení a slévání neželezných
kovů bude umístěna do nově postavené montované haly, viz v projektové dokumentaci
označení SO-02, za předpokladu respektování příslušných norem a předpisů z oblasti požární
ochrany, bezpečnosti práce a životního prostředí. Objekt SO-01 a vybudovaná manipulační
plocha budou sloužit také jako shromažďovací místa kovových odpadů, spolu se stávajícím
zařízením ke sběru a výkupu odpadů.
Nulová varianta:
Nulová varianta představuje stav, kdy by nedošlo k navrhované realizaci záměru (stavby
tavírny a slévárny Pb a Sn), areál by zůstal jen z části využit a to díky stávajícímu zařízení ke
sběru a výkupu odpadů. Část kde by měla být realizována tavírna a slévárna by bez vkladů
finančních prostředků oznamovatele chátrala, zejména pak dřevěná hala.
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Stručný popis technického a technologického řešení
záměru, včetně porovnání s BAT
Celý areál „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů,
Zvoleněves“ sousedí s pozemky ve vlastnictví několika majitelů, kterými jsou Ing. Milan
Procházka, Elinegero s r.o., p. Josef Sládek a obec Zvoleněves, viz obrázek č. 4.

Charakteristika stavby a stavebních úprav
Posuzovaný záměr (celý areál sběru, výkupu a využívání odpadů) je dopravně napojen na
účelovou komunikaci procházející podél jihozápadní hranice pozemku. Tato účelová
komunikace se napojuje na komunikaci III. třídy 10142, která vede do obce Zvoleněves, a dále
se napojuje na komunikaci 24024. Komunikace 10142 prochází v blízkosti stávající obytné
zástavby v obci Zvoleněves.

Shromažďování kovových odpadů:
V tomto případě se jedná o stávající zařízení ke sběru a výkupu odpadů, provozované na
základě souhlasu KÚ středočeského kraje a schváleného provozního řádu. V rámci
předkládaného záměru je uvažováno o navýšení kapacity zařízení z důvodu předpokládaného
provozování tavírny a slévárny. Zařízení je umístěno na pozemcích p.č. st. 140, st. 335, st.
336/1, st. 352, 290/7, 290/13, 290/14, 290/15, 290/16, 290/18. Zařízení je určeno ke
skladování odpadů kategorie ostatní i nebezpečný odpad.

Slévárna (tavírna a licí pole):
Objekt budoucí tavírny S0-02 se nachází ve stávajícím areálu sběru a výkupu odpadů,
povoleném KÚ středočeského kraje, mimo zastavěné území obce Zvoleněves, v odloučené
ploše výroby a skladování. Areál je umístěn v jihovýchodní části katastrálního území
Zvoleněves na p.č. 337 a 290/16. Navržená přístavba montované haly, ve které je
předpokládané umístění tavírny i celková koncepce areálu je plně v souladu s územním plánem
obce Zvoleněves.
Charakteristika stavby:
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:
• Dílna/budoucí tavírna, objekt (SO-02): Jedná se o jednoduchou nezateplenou
plechovou montovanou halu založenou na železobetonové desce s nepropustným
nátěrem a s obvodovým ztužujícím věncem. Z vnitřní strany bude hala opatřena po
obvodu 1m vysokou zdí. V podlaze budou umístěny dvě záchytné jímky o velikosti
0,5x0,5x0,3m. Hala bude uzamykatelná, opatřená na delší straně vraty. Základové
konstrukce budou provedeny nově, kompletní horní stavba bude investorem
přemístěna z původní lokality v k.ú. Mirovice.
• Sociální zázemí (SO-03): Jedná se o sestavu kancelářských a sanitárních kontejnerů.
• Manipulační plocha (SO – 04): Jedná se o zpevněnou panelovou plochu, která bude
sloužit pro manipulaci a shromažďování kovových odpadů. Zatížení komunikace je dáno
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•

dopravními prostředky. Předpokládá se pojezd manipulační techniky provozovatele a
kamionů s maximálním nápravovým tlakem 20 t.
Stávající objekt (SO-01): Jedná se o stávající skladovou jednopodlažní halu původně
pro zemědělské účely, která bude v novém zařízení využívána jako sklad výrobků a
shromaždiště kovových odpadů.

Obrázek 4: Celková situace dle projektu, objekt SO-02 – dílna/tavírna, SO-03 – sociální
zázemí,
SO-04
–
manipulační
plocha,
SO-01
–
stávající
sklad

Elektrorozvody, vodovodní přípojky:
V objektu budoucí tavírny bude proveden běžný rozvod elektroinstalace a hromosvodu.
Odkanalizovaní objektu bude do bezodtokové jímky (žumpy, která bude pravidelně vyvážena.
Manipulační plocha bude odvodněna povrchovým vsakem a dešťovou kanalizaci do stávající
kanalizace. Jiná technologická zařízení nejsou navrhována. V tavírně nebude potřeba
technologické vody, s výjimkou uzavřeného okruhu chladící vody kokil.
Zdrojem vody pro sociální zázemí je areálový vodovod, jehož zdrojem je individuální studna.
Kvalita vody odpovídá pro použití jako užitková voda. Voda bude využívána pouze pro osobni
hygienu. Voda pro pitné účely bude dodávána jako balená v dostatečném množství. Všichni
zaměstnanci budou o této skutečnosti obeznámeni a výtokové armatury budou označeny jako
„užitková voda“.
Napojení stávajícího objektu SO-01 na technickou infrastrukturu je stávající, ze stávajících
rozvodů.
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Vytápění:
Hala tavírny ani objekt SO-01 nebudou vytápěny. Vytápěn bude elektrickými přímotopy objekt
šaten SO-03. Jedná se sestavu kancelářských a sanitárních kontejnerů, zateplených na
požadované hodnoty koeficientu prostupu tepla.

Administrativa
Poslední část areálu tvoří objekt budoucího administrativního zázemí na pozemcích p.č. 290/20
a st. 292. V době zpracování oznámení záměru a následně samotné dokumentace EIA se
jednalo o jednopodlažní objekt k bydlení č.p. 129. Tento objekt byl odkoupen do vlastnictví
firmy Kříž Recycling s.r.o. U tohoto objektu dojde k přestavbě a poté ke změně užívání z funkce
pro bydlení na administrativu. U objektu je navrženo 5 parkovacích stání.

Obrázek 5: Situace navrhované změny užívání objektu č.p. 129 na objekt pro administrativu.
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Popis navrženého technologického zařízení, technická
data a stručný popis technologie výroby

Shromažďování kovových odpadů:
Posuzovaný záměr zahrnuje i navýšení kapacity stávajícího zařízení ke sběru a výkupu
kovových odpadů, povolené rozhodnutím KÚ středočeského kraje, ve kterém dochází ke
shromažďování železných a neželezných kovů/odpadů, kategorie O i N. Odpady jsou v zařízení
vykupovány od fyzických nebo právnických osob, následně jsou v zařízení tříděny a upravovány
(lisováním a stříháním). Po krátkodobém soustřeďování v zařízení jsou odpady dále předány
oprávněným osobám k využití nebo, není-li toto možné, k jejich odstranění. V budoucnu je
uvažováno s tím, že část přijatých odpadů (Pb a Sn) bude tvořit vhodnou vstupní surovinu do
nově vybudovaného zařízení tavírny a slévárny. Stávající objekt SO-01 bude sloužit také jako
sklad hotových výrobků – produktů ze slévárny. Svoz a přeprava odpadů je a bude
zabezpečena nákladními automobily (vlastními nebo dodavatelů). Záměr představuje
kombinaci kontejnerového řešení shromažďování odpadů a také shromažďování odpadů,
výhradně kategorie O, na volné zpevněné ploše. V případě směsi různých druhů a různých
katalogových čísel odpadů jsou odpady složeny na zpevněné ploše a roztříděny do příslušných
shromažďovacích prostředků, v závislosti na druhu kovového odpadu.
Shromažďovací prostředky využívané ve stávajícím zařízení ke sběru a výkupu odpadů (jedná
se o orientační popis):
• cca 700 ks kovových beden (otevřené i uzavřené) ke shromažďování všech kovových
odpadů.
• cca 25 ks plastových beden (otevřené) – pouze na vhodný materiál
• cca 24 ks kontejnerů na auto (otevřené i uzavřené)
•
Pohyb a množství shromažďovacích prostředků je závislé na prodeji a výkupu
materiálu/odpadů
Shromažďovací prostředky uvažované pro potřeby tavírny a slévárny (jedná se o orientační
popis):
• cca 1-2 velkoobjemové kontejnery (nosnost 30 m3) na venkovní ploše
• cca 6-10 velkoobjemových kontejnerů (nosnost 8 000 kg) na venkovní ploše a ve
stávající hale SO-01
• cca 20-30 ks velkých beden (nosnost 1 000 kg) v uzavřené stávající hale SO-01
• cca 20-30 ks malých beden (nosnost 700 kg) v uzavřené stávající hale SO-01
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Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů, uvedené v následující tabulce.
Kód odpadu
Název odpadu
Ostatní odpad
12
12
15
16
16
16

01
01
01
01
01
01

01
03
10
12
17
18

16 02 14
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19

04
04
04
04
04
04
04
04
12
12

01
02
03
04
05
06
07
11
02
03

Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Kovové obaly
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Železné kovy
Neželezné kovy
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02
13
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
Železo a ocel
Cín
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Železné kovy
Neželezné kovy
Nebezpečný odpad

12
12
10
10
16
16

01
01
04
04
06
06

01*
03*
01
05
01
02

17 04 10
20 01 33*

Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Strusky (z prvního a druhého tavení) - Pb
Jiný úlet a prach
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpečné látky
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01,
16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a
akumulátory obsahující tyto baterie

Pozn. odpady z elektrického a elektronického zařízení budou předmětem sběru a výkupu pouze za
předpokladu, že nebudou spadat pod působnost Dílu 8 zákona o odpadech. Jedná se např. o
zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti
tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení (např.
některé druhy elektromotorů apod.)

V rámci areálu bude vybraný neželezný odpad dále zpracováván/využíván
v zařízení k tomu určeném, viz dále.
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Slévárna (tavírna a licí pole):
Ve slévárně bude docházet k prosté přetavbě neželezných kovových materiálů/odpadů
v elektrických kelímkových pecích a jejich následné odlévání do připravených forem (licí pole).
V prostoru tavírny, budou umístěny 4 ks pecí na olovo a 1 ks pece na tavení cínu. Celý proces
tavby je řízen ručně či pomocí přístrojů ovládanou obsluhou.

1. Tavení cínového materiálu/odpadu
Tavení cínu bude probíhat v elektrické kelímkové peci typu RLK 200 s příkonem 25 kW a
maximálním obsahem kelímku pro tavení reálně 400 kg. na jednu vsázku. Provozní teplota se
pohybuje od 150 do 300 oC a je závislá na složení vstupní suroviny. Při tavení v peci dochází
k ohřevu (tavení) kovového materiálu/odpadu, při této technologii vzniká sálavé teplo a možné
výpary s obsahem TZL, případně NOx. Teplo a případné emise z prostoru nad tavícím
kelímkem budou od instalovaného zařízení odsávány pomocí vzduchotechniky. Vždy bude
použit odsávací kryt nad zařízením, do kterého budou výpary přecházet jak nasáváním, které
bude zabezpečovat ventilátor, tak vlastní termikou, která vede teplý vzduch vzhůru a dále
vedením společným s pecemi na tavení olova bez znečištění vně objektu. Záchyty budou
realizovány tak, aby max. překryly možné odpařovací pole tavícího kelímku a licího pole. Pro
odsávání bude sloužit ventilátor o vzduchovém výkonu Qv = 0,49 m3/s, tj. 1760 m3/hod.
Tavení bude probíhat jako prosté přetavení vstupních surovin bez přídavku tavících solí. Hlavní
činností při výrobě klempířské cínové pájky, je odlévání do příslušných tyčových, blokových
nebo prutových forem. Pro menší přilnavost a jednodušší uvolnění odlitku z formy se používá
separátor. Jedná se o mastek (Mg3Si4O10(OH)2), který se ředí vodou. Poté, co je do formy
nanesen separátor, je forma vyplněna tekutým kovem (slitinou), kde je ponechána volnému
chladnutí. Po vychladnutí je odlitek odstraněn z formy a připraven pro další využití.
V tavírně cínu se jako vstupní suroviny využívají materiály a odpady různě nabohacených slitin
cínu. Při tavbě vzniká oxidací na povrchu hladiny taveniny cínová struska, která je z hladiny
stahována a je s ní dále nakládáno jako s odpadem kategorie O (katalogové číslo 10 08 09).
V tavírně cínu se jako vstupní suroviny využívají materiály a odpady různě
nabohacených slitin cínu.
Jedná se zejména o slitiny následujících složení PbSb0,5, PbSb3-10, SnPb7Sb3,
Sn97Ag3.

2. Tavení olověného materiálu/odpadu bez znečištění
Ve slévárně je plánováno umístění 2 ks tavících elektrických kelímkových pecí na tavení
neznečištěného olova a slitin s obsahem olova. Bude se jednat o typ RKL 3500, s příkonem el.
topení 38 kW a max. hmotností Pb 3500 kg na jednu vsázku. Provozní teplota je výrobcem
testována na max. 500 oC. Každá pec bude vybavena automatickou regulací teploty. Topný
systém budou tvořit topné panely ELSKLO, materiál KANTHAL A1 demontovatelné bez nutnosti
vyjmutí kelímku z pece.
Při tavení v pecích dochází k ohřevu (tavení) kovového materiálu/odpadu, přičemž vzniká
sálavé teplo a možné výpary s obsahem TZL, případně NOx. Teplo a případné emise z prostoru
nad tavícím kelímkem budou od instalovaných zařízení odsávány pomocí vzduchotechniky.
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Odsávání od pecí a licího pole je provedeno speciálními zákryty nad jednotlivými pecemi.
Zákryty jsou provedeny tak, aby zabraňovaly výstupu par z taveniny do prostoru dílny. Pro
odsávání je použit ventilátor, umístěný vně haly. Filtrace vzduchu do venkovní atmosféry je
dvojstupňová. Prvním stupněm je záchytná komora před ventilátorem (zachycení některých
tuhých částic gravitačně), druhým stupněm je komora s umístěnou filtrační vložkou, která je
vyrobená ze dvou do sebe zasunutých rámů z ocelového pozinkovaného plechu a ocelového
drátu. Mezi rámy je prolamovaně upnut přířez polyesterové filtrační textilie (firon). Na vstupní
straně filtru je přilepeno pryžové a na boku molitanové těsnění, které zajišťuje těsné uložení
filtrační vložky ve filtru. Při provozu filtru dochází k postupnému zanášení filtrační textilie ve
složce a tím k růstu její tlakové ztráty. Po jejím nárůstu na 2 – 4 násobku proti čistému stavu
se filtrační textilie vymění za novou nebo vyčištěnou. Dle zkušeností provozovatele
z obdobného zařízení se frekvence výměny pohybuje ± každé 3 měsíce. Výrazný vliv na
frekvenci výměny má intenzita tavby. Filtrovaná vzdušnina, odpovídající emisním limitům, bude
do okolního ovzduší vypouštěna potrubím ve výšce 8 m n.t.
Tavení bude probíhat jako prosté přetavení vstupních surovin složených z olova a případně
jiných příměsí jako Ag, Sn nebo Sb, bez přídavku tavících solí nebo struskotvorných přísad.
Materiál/odpad vkládaný do pece bude nejprve změřen na spektrometru, aby bylo zjištěno
přesné složení materiálu/odpadu a poté zvážen.
Vkládání materiálu/odpadu do pece bude prováděno ručně. V případě, že materiál/odpad
kvalitativně nebude odpovídat požadavkům, bude shromažďován v příslušném kontejneru
apod. a následně předán oprávněné osobě.
Po roztavení materiálu/odpadu v peci, je tavenina opět změřena na SPEKTROMETRU a při
ideálním složení, je při teplotě cca 400 oC, pomocí vrtulového čerpadla na elektrický pohon
dopravena do žlabu, kterým vtéká do separátorem ošetřených trvalých odlévacích kovových
forem tzv „kokil“, umístěných v zařízení pro skládání Pb ingotů tzv. “skladač“. Olovo je po vlití
do forem zbaveno setřením stěrkou horní oxidace a po zachladnutí je ingot „vyražen“ z formy
a odvezen po 5 kusech automaticky na otočný skladač, kde po dovršení určeného počtu pater
ve stohu, je stoh zavázán a odvezen ke zvážení, označení kvalitativního složení, data a
odběratele výrobku.
Chlazení kokil je prováděno uzavřeným vodním okruhem s vnějším chlazením přes chladiče a
čerpadlem v nádrži chladicí kapaliny, která je v zimním období ošetřena v daném poměru
nemrznoucí kapalinou. Při tavbě vzniká oxidací na povrchu hladiny taveniny olověná struska,
která je z hladiny stahována a je s ní dále nakládáno jako s odpadem kategorie N (katalogové
číslo 10 04 04, 10 04 05).

3. Tavení olověného materiálu/odpadu se znečištění
Ve slévárně je plánováno také umístění 2 ks tavících elektrických kelímkových pecí na tavení
znečištěného olova a slitin, přičemž za znečištěný je považován materiál/odpad povrchově
ošetřený pro lepší adhesivitu např. směsí uhlovodíků, asfalty, případně změkčovadly plastů
apod. Pece budou typu RKL 3500, s příkonem elektrického topení 38 kW a max. hmotností Pb
3500 kg na jednu vsázku. Provozní teplota je výrobcem testována na max. 500 oC. Každá pec
bude vybavena automatickou regulací teploty. Topný systém budou tvořit topné panely
ELSKLO, materiál KANTHAL A1 demontovatelné bez nutnosti vyjmutí kelímku z pece.
Při tavení v pecích dochází k ohřevu (tavení) kovového materiálu/odpadu, přičemž vzniká
sálavé teplo a možné výpary s obsahem TZL, NOx a organických látek. Teplo a případné emise
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z prostoru nad tavícím kelímkem budou od instalovaných zařízení odsávány pomocí
vzduchotechniky. Zachytávání výparů bude řešeno pomocí digestoří zavěšených nad pecemi.
Digestoře nad tavícími pecemi budou s dostatečným akumulačním prostorem pro zachycení
výronu emisí při zahoření spalin nad pecí. Před každou z pecí bude potrubní rozvod osazen
regulační klapkou se servopohonem pro regulaci průtoku při různých procesech tavení. Při
zahoření spalin se očekává v potrubí výskyt jisker a tedy i možné riziko vznícení filtrační
jednotky. Z toho důvodu bude do potrubí instalování potrubní separátor jisker. Vzhledem
k nutnosti snížit emise škodlivých látek bude do potrubního rozvodu před filtr dávkována směs
aditiv mletého vápence a aktivního uhlí. Dávkování aditiva bude řešeno pomocí automatického
dávkovače s dopravním ventilátorem ze sila nebo big-bagu. Potrubní rozvod pro dopravu bude
zaústěn do sacího potrubí v místě před filtrem. Množství aditiva bude stanoveno na základě
technologického měření emisí a legislativních požadavků určujících limity pro jejich vypouštění
do ovzduší. Za místem dávkování aditiva bude v potrubí instalování potrubní reaktor zajišťující
dokonalé promíchání aditiva se spalinami. Hlavní část reakce plynu s aditivem proběhne na
tzv. filtračním koláči. Filtrační jednotka osazená textilními filtračními kapsami se speciální
povrchovou úpravou bude zajišťovat snížení emisí tuhých znečišťujících látek pod stanovenou
mez. Filtrační jednotka bude tepelně izolována a výsypka filtru bude vyhřívána v případě
snížení teploty pod rosný bod odsávaných plynů. Rosný bod bude též stanoven dle
technologického měření emisí zajištěného investorem při rozjezdu technologie. Odprašky
z filtru (směs zreagovaného vápence a aktivního uhlí společně se zachycenými dýmy z tavení)
budou přes rotační podavač vyprazdňovány do big-bagů. Předpokládané množství odprašků
se skládá z propalu 8g/m3 a z aditiva cca 5g/m3 (při dávkování 10 kg/h). Za jednosměnný
provoz bude vyprodukováno cca 1,6t odprašků, které budou jako nebezpečný odpad
katalogového čísla 100404 nebo 100405 předávány oprávněné osobě.
Potrubní rozvody budou zhotoveny z oceli tř. 11 nebo 17 dle agresivity kondenzujících plynů a
teplotního namáhání. Výfukové potrubí bude osazeno měřícími přírubami pro měření emisí.
Tavení bude probíhat jako prosté přetavení vstupních surovin bez přídavku tavících solí nebo
struskotvorných přísad. Po roztavení odpadu v peci, bude tavenina změřena na
SPEKTROMETRU a při ideálním složení, je při teplotě cca 400 oC, pomocí vrtulového čerpadla
na elektrický pohon dopravena do žlabu, kterým vtéká do separátorm ošetřených trvalých
odlévacích kovových forem tzv. „kokil“, umístěných v zařízení pro skládání Pb ingotů tzv.
“skladač“. Olovo je po vlití do forem zbaveno setřením stěrkou horní oxidace a po zachladnutí
je ingot „vyražen“ z formy trny a dle složení dále použit jako vstupní surovina do tavby na
pecích pro neznečištěné olovo. V případě, že bude kvalitativně složení taveniny odpovídající
požadavkům zákazníka, bude celá pec pomocí kolejí přemístěna k peci na tavení čistého olova
a do této bude tavenina přečerpána, další postup je popsaný v části „tavení olověného odpadu
bez znečištění“.
Chlazení kokil je prováděno uzavřeným vodním okruhem s vnějším chlazením přes chladiče a
čerpadlem v nádrži chladicí kapaliny, která je v zimním období ošetřena v daném poměru
nemrznoucí kapalinou. Při tavbě vzniká oxidací na povrchu hladiny taveniny olověná struska,
která je z hladiny stahována a je s ní dále nakládáno jako s odpadem kategorie N (katalogové
číslo 100404, 100405).
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Údaje o vzduchotechnice, popis zařízení ke snižování
emisí

Shromažďování kovových odpadů:
Nerelevantní

Slévárna (tavírna a licí pole):
•

Vzduchotechnika k pecím na neznečištěné olovo a cín:

•

Vzduchotechnika k pecím na znečištěné olovo

•

Filtrační jednotka

Potrubní rozvody vedoucí od digestoří nad jednotlivými pecemi jsou společné pro všechny 3
pece. Čištění spalin je dvojstupňové. Prvním stupněm je záchytná komora před ventilátorem
(zachycení některých tuhých částic gravitačně), druhým stupněm je komora s umístěnou
filtrační vložkou, která je vyrobená ze dvou do sebe zasunutých rámů z ocelového
pozinkovaného plechu a ocelového drátu. Mezi rámy je prolamovaně upnut přířez polyesterové
filtrační textilie (firon). Na vstupní straně filtru je přilepeno pryžové a na boku molitanové
těsnění, které zajišťuje těsné uložení filtrační vložky ve filtru.

Vzduchotechnika k těmto dvěma pecím bude vedena separátně a bude se skládat z dále
popsaných částí.

Pro filtraci bude použita filtrační jednotka s technologií plochých bagů. Technologie plochých
bagů se využívá zejména tam kde je vysoké zatížení filtračních materiálů. Proudění vzduchu
shora dolů umožňuje efektivnější regeneraci. Filtrační materiál plochých bagů je vyroben z
tkaniny povrchově upravené s odolnou vrstvou vůči olejům a kyselinám. Regenerační systém
funguje na principu zpětného profuku s offline efektem. Regeneraci je možné nastavit po
zvoleném časovém intervalu nebo po dosažení horní meze nastavené tlakové ztráty, kde
regenerace probíhá, dokud se systém nedostane pod dolní mez. Pro bezpečný servis je filtrační
jednotka osazena montážní plošinou. Filtrační jednotka bude tepelně izolována tloušťkou
izolace 60mm. Vytápění výsypky filtru bude spouštěno na základě informace z teplotního čidla
na vstupním potrubí do filtru.
Do potrubního rozvodu před filtr bude dávkována směs aditiv mletého vápence s aktivním
uhlím pro zachycení emisí škodlivých látek (TZL, PCDD, PCDF a PCB). Dávkování aditiva bude
řešeno pomocí automatického dávkovače s dopravním ventilátorem ze sila nebo big-bagu (viz
popis dále). Za místem dávkování aditiva bude v potrubí instalován potrubní reaktor zajišťující
dokonalé promíchání aditiva se spalinami. Hlavní část reakce plynu s aditivem proběhne na
tzv. „filtračním koláči“. Z hlediska emisí PM10 činí účinnosti uvedeného absorpčního filtru 100%
(částice PM10 jsou účinně zachycovány na filtračním koláči). Menší částice PM2,5 filtrem
prochází, nicméně účinnost jejich záchytu není přesně známa, výrobce technologie garantuje
dodržení celkové koncentrace TZL 10 mg/m3 na výstupu z filtru. Kyselé plyny budou
absorbovány na aerosolu mletého vápence, těkavé organické látky vznikající spalováním
organických nečistot budou absorbovány na povrchu aktivního uhlí.
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Znečištěný materiál, který filtrační vložka zachytí, bude z této automaticky setřesen do
připravených a nepropustných big-bagů, ve kterých bude odvážen k likvidaci.

•

Tahový ventilátor

•

Potrubní rozvody

•

Separátor jisker

•

Dávkovací zařízení

•

Silo aditiva

•

Rozvaděč a ŘS

Pro překonávání tlakových ztrát v potrubním rozvodu a na filtrační jednotce bude použit
středotlaký radiální ventilátor spouštěný frekvenčním měničem. Obsluha bude přepínat výkon
ve dvou režimech výkonu odsávání.

Potrubní rozvody budou v materiálovém provedení ocel tř. 11 nebo 17 sk. III.. Dvě příruby pro
měření emisí budou přístupné z plošiny filtru.

Použitá separační jednotka je vyrobena z ocelového plechu tlouštky 3mm. Speciálně navržená
konstrukce zajišťuje zachycení a rozbití velkých žhavých částic. Zachycené částice padají do
60l zásobníku. Separátor bude namontován do potrubního rozvodu před filtrem.

Dávkovací zařízení začíná dávkovacím turniketem, který slouží pro plnění vážené násypky
(váhy). Pod váhou je umístěn mikrodávkovač v materiálovém provedení (z důvodu působení
Ca(OH)2) polymer synter. Váha, o objemu cca 90l s mikrodávkovačem je uložena na třech
tenzometrech pro možnost vyhodnocování úbytku na váze. Ve spodní části rámu je potrubí
Ø80mm s injektorem, do kterého je materiál dávkován. Víko váhy je propojeno s dopravním
potrubím aditiva za ventilátorem, což zajišťuje tlakové vyrovnání nad mikrodávkovačem.
V tomto propojovacím potrubí je instalován elektricky ovládaný ventil, který se při plnění váhy
uzavře. Na výstupu z dávkovače je instalován hadicový ventil, který je při plnění váhy taktéž
uzavřen, což zabraňuje profukování ventilátorového vzduchu do dávkovače a váhy v době, kdy
dochází k jejímu vyprázdnění.
Vlastní distribuce aditiva do centrálního odsávacího potrubí bude provedena pneudopravou
s vysokotlakým ventilátorem o příkonu 4 kW. Dávkování aditiva je nastavitelné v rozsahu 5-25
l/h (při sypné hmotnosti 420kg/m3). Pro zajištění rovnoměrného promíchání aditiva bude
v potrubí před filtrem instalován potrubní mixer.

Jedná se o samonosnou svařovanou konstrukci sila s objemem 10m3. Silo je osazeno
provzdušňovacím systémem. Pro plnění je silo osazeno filtrem a vibračními hladinovými čidly.
Výpad filtru je ukončen ručním šoupátkem. Pro inspekce je silo opatřeno žebříkem
s ochranným košem. Plnící potrubí 4“ s elektrickou klapkou I/O.
Rozvaděč je osazen PLC s vyhodnocovací aparaturou. Na čelní stěně bude instalován ovládací
panel, na kterém se budou zobrazovat údaje z dávkovacího zařízení a filtrační jednotky.
Součástí rozvaděče je jištění všech pohonů.

Administrativa:
Nerelevantní
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Porovnání s BAT – technologie tavení a slévárny
Kapacita tavení větší než 4 t/den u olova je určující pro zařazení zařízení dle přílohy č. 1, zák.
č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci do průmyslových činností pod bodem 2,5 b.
zpracování neželezných kovů - tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů,
včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě
tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních
kovů.
Posuzované zařízení bylo porovnáno s Referenčními dokumenty a závěry o BAT (Best Available
Techniques). Jedná se o následující dokumenty:
• Rozhodnutí (2016/1032/EU), kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných
technikách pro odvětví neželezných kovů
• „Referenční materiál nejlepších dostupných technikách pro kovárny a slévárny“
z května 2005
• „Referenční materiál nejlepších dostupných technikách v oblasti zpracování
neželezných kovů“ z roku 2017.
• „Referenční materiál nejlepších dostupných technikách v oblasti energetická účinnost,
červen 2008.
V tabulce jsou vysloveně hodnoceny BAT z dokumentu BREF „Referenční materiál nejlepších
dostupných technik pro kovárny a slévárny“, „Referenční materiál nejlepších dostupných
technikách v oblasti energetická účinnost“ a závěry o nejlepších dostupných technikách pro
odvětví neželezných kovů v souladu s prováděcím rozhodnutím 2016/1032/EU.
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Tabulka 2: Porovnání zařízení s BAT
Předmět
porovnání

Technické nebo
technologické řešení v
zařízení

Skladování
a
manipulace
se
surovinami

Skladování vstupních
materiálů/ odpadů
(kovového šrotu) bude
situováno v uzamykatelné
hale se zpevněnou
podlahou. Vzhledem
k tomu, že bude vhodný
vsázkový materiál
shromažďován v zastřešené
uzamykatelné hale, dochází
k minimalizaci možného
znečištění půdy, vody, resp.
zabránění emisím prachu,
hluku a vymývání dešťovou
vodou. Na manipulační
ploše budou v provozu
mechanizmy pro manipulaci
s kovovým odpadem –
vysokozdvižný vozík,
nakladač Fuchs 320 apod.

Řízení toků
materiálu
(obecně
použitelné
BAT)

V zařízení bude realizována
technologie vkládání
materiálu/ odpadu
s obsahem olova do kelímku
pece, tzn. neúplné
vyčerpání pece, kdy se nový
materiál bude vkládat do
zbytku taveniny. Tím, že
bude docházet ke vkládání
materiálu do části
ponechané taveniny, dojde
výrazně ke zkrácení doby
tavení a tím také snížení
energetických nákladů na
tavící proces.

Nejlepší dostupná
technika

Skladovat suroviny a
polotovary v uzavřených
skladech s nepropustnou
podlahou. Taveniny a
suroviny skladovat dle
pokynů dodavatele
v uzavřených skladech,
kapaliny se sběrem
rozlitých kapalin. Pevné
látky skladovat samostatně
v sudech, pytlích, kójích
nebo boxech, apod.
K manipulaci používat
skladač.
Používat sklady tak, že
kovová vsázka má vhodnou
kvalitu pro vsázku do tavicí
pece.

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílu
řešení

BAT je
realizována
Odkaz: kap.
5.1., resp.
4.1.2
dokumentu
BREF
(kovárny a
slévárny)

BAT je
realizována
Používat řídicí a provozní
postupy ke zlepšení
výtěžnosti kovu a k
optimalizaci toků materiálu

Odkaz: kap.
5.1., resp.
4.4.1
dokumentu
BREF
(kovárny a
slévárny)
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Předmět
porovnání

Technické nebo
technologické řešení v
zařízení

Snížení
uniklých emisí
(obecně
použitelné
BAT

Pece pro tavení olova budou při
probíhajícím procesu tavení
uzavřeny víkem, zároveň budou
zabezpečeny tak, aby odvod
horké vzdušniny plynule
přecházel do instalované
vzduchotechniky a před
vypuštěním do ovzduší byla
vzdušnina předčištěna. Také
vzdušnina z prostoru chladnutí
olověných housek bude
odváděna vzduchotechnikou.
Pec pro tavení cínu bude, při
probíhajícím procesu tavení,
uzavřena poklopem a zajištěna
tak, aby tavící proces probíhal při
optimálních podmínkách a také
aby nedocházelo k úniku horké
vzdušniny do okolního prostředí.
Pec pro tavení Sn je ze 3 stran
zakrytována, což napomáhá
tomu, aby vzdušnina byla
usměrňována a vedena přes
filtry ve vzduchotechnice a
teprve poté byla vypouštěna do
volného ovzduší. Odsávání je
realizováno nad tavícím
kelímkem a nad slévacím
zařízením. Vždy je použit
odsávací kryt nad zařízením, do
kterého výpary přicházejí jak
vlastním nasáváním, které
zajišťuje ventilátor pro odsávání,
jednak vlastní termikou, která
vede vzduch vzhůru. Záchyty
jsou realizovány tak, aby max.
překryly možné odpařovací pole
tavícího kelímku a slévacího
zařízení

Nejlepší dostupná
technika

Zakrytování a
odvádění dýmu,
který vzniká z
horkého kovu při
zavážení vsázky do
pece, odstraňování
strusky při odpichu
Používat uzavření
pecí pro zabránění
úniku dýmu do
atmosféry

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílu
řešení

BAT je
realizována
Odkaz: kap.
5.1. a 5.3.
dokumentu
BREF
(kovárny a
slévárny
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Předmět
porovnání

Technické nebo
technologické řešení v
zařízení

Snížení hluku

Tavírna a slévárna neželezných
kovů bude umístěná
v uzamykatelné hale. Elektrické
kelímkové tavící pece budou
provozovány v cyklickém
provozu po jednotlivých tavbách.
Doba tavby je různá, závislá na
množství a druhu materiálu.
Provozní doba výroby je
stanovena maximálně ve
dvousměnném režimu, 7 dní
v týdnu. Tavení bude prováděno
nepravidelně v kampaních, podle
množství odpadu/materiálu a
náběhu zakázek.
V nočních hodinách nebude
slévárna provozována, proto
emise hluku nebudou. V době,
kdy bude slévárna v provozu
bude snaha minimalizovat hluk

Odlévání do
trvalých
forem

Odlévání do trvalých forem
zahrnuje nalití roztaveného kovu
do kovové formy, setření
povrchu a po utuhnutí olověných
housek následuje vyjmutí
pomocí manipulačního ramene
pro dokončení. Formy jsou na
spodní straně opatřené šrouby,
které slouží k vytlačení
kompaktní olověné housky
z formy. Do forem se pro menší
přilnavost a jednodušší uvolnění
odlitku (housky) používá jako
separátor mastek (klouzek)
smísený s vodou, chlazení forem
je prováděno díky uzavřenému
okruhu vedení vody, olověné
housky tuhnou volně.
Pro výrobu cínové klempířské
pájky se využívají formy vhodné
na vytváření prutů

Nejlepší dostupná
technika

Použít dodatečná
opatření, jak je
popsáno v sekci
4.10, v souladu s
místními
podmínkami, tj.
uzavření všech dveří
(a pokud možno
nechat je zavřené),
zvláště v noci

Minimalizace
spotřeby
uvolňovacího
prostředku - odlévání
do trvalých forem

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílu
řešení

BAT je
realizována
Odkaz: kap.
5.1.,
dokumentu
BREF
(kovárny a
slévárny)
kap. 1.1.10
rozhodnutí
216/1032/EU

BAT je
realizována
Odkaz: kap.
5.3.,
dokumentu
BREF
(kovárny a
slévárny)
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Předmět
porovnání
Využívání
surovin

Odpadní
voda
(technolog.)

Technické nebo
technologické řešení v
zařízení

Nejlepší dostupná
technika

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílu
řešení

V tavírně jsou využívány
k přetavení odpady Pb a Sn,
které jsou dodávány ze zařízení
ke sběru a výkupu odpadů.

Podpora zhodnocování
a recyklace látek.

BAT je
realizována

Technologické odpadní vody
budou shromažďovány v
plastové nádobě a budou
používány výhradně k chlazení
kokil (forem). Jedná se o
uzavřený okruh, který je opatřen
čerpadlem, které vodu prohání
přes chladič s ventilátorem zpět
do nádoby.

Udržovat odpadní vody
odděleně podle jejich
složení a zatížení
znečišťujícími látkami.
Maximalizovat interní
recyklaci výrobní vody
a zvýšit využití
upravené odpadní
vody – např.
opakované použití
technologické vody.

Elektrická a
elektronická
zařízení

Pravidelné provádění prohlídek,
kontrol a revizí všech
elektrických a elektronických
zařízení a to především
odbornými firmami.

Tavení
neželezných
kovů

Provozovatel má vhodně
dimenzované zařízení,
pravidelně dochází k vylaďování
a opravám zařízení, pokud jsou
zjištěny neodstranitelné
nedostatky dojde k obnově
zařízení

BAT je
realizována
Odkaz: kap.
4.6.1
dokumentu
BREF
(kovárny a
slévárny)
BAT je
realizována

Údržba

Odkaz: kap.
4.2.5.
dokumentu
BREF
(energetická
účinnost)
BAT je
realizována

Subsystémy poháněné
elektromotory,
optimalizace
elektromotorů

Odkaz: kap.
4.3.6.
dokumentu
BREF
(energetická
účinnost)
BAT je
realizována

Celý areál

Provozovatel v areálu používá
úsporných osvětlovacích těles.

Optimalizace systémů
umělého osvětlení

Odkaz: kap.
4.3.10.
dokumentu
BREF
(energetická
účinnost)
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Předmět
porovnání

Technické nebo
technologické řešení v
zařízení
Navrhované emisní limity na
základě odborného posudku
č. OP-22-2019 (jednotky
(mg/m3), pokud není
uvedeno jinak):

Emise do
ovzduší monitoring

TZL: 4
TOC: 40
Cl- (HCl): 10
SO2: 50
NOx: 100
CO: 100
Pb: 1
Sn: 1
Monitoring 1x ročně,
vztažné podmínky A
PCDD/PCDF: 0,1 ng/m3
PCB: 0,2
PAH: 0,2
Jednorázové měření po
uvedení do provozu, vztažné
podmínky B

Zápach

Provozovna je v dostatečné
vzdálenosti od zástavby a při
dodržování provozní kázně
je předpoklad neobtěžování
zápachem. Pachové emise v
tomto případě budou
organického původu (z
nečištot ve vsázce) a
organické emise budou
snižovány pomocí aditivace
sorbentem s aktivním uhlím.
Vstupní materiály/odpady,
které mohou potenciálně
zapáchat budou
shromažďovány tak, aby
bylo účinně zápachu
bráněno (zákryty, uzavřená
hala apod.)

Nejlepší dostupná
technika

Emise do ovzduší
spojené s BAT z tavení a
zpracování
neželezných kovů,
jednotky (mg/m3),
pokud není uvedeno
jinak:
TZL: 2-4
TOC: 10-40
Cl- (HCl): SO2: 50-350
NOx: CO: Pb: 1
Be,Tl,Cd,Hg:
As,Co,Ni,Se,Te,Cr: Pb,Sn,Mn,Cu,V,Zn: PCDD/PCDF: (0,1 ng/m3)
PCB: PAH: -

Vhodné skladování a
manipulace zapáchajících
materiálů.
Pečlivá konstrukce,
provoz a údržba všech
zařízení, která by mohla
být zdrojem emisí
zápachu.

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílu řešení

BAT je
realizována
Odkaz: závěry
o BAT dle
rozhodnutí
216/1032/EU
(kap. 1.1. a
1.4)

BAT je
realizována
Odkaz: závěry
o BAT dle
rozhodnutí
216/1032/EU
(kap. 1.1. a
1.4)
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Předmět
porovnání

Rozptýlené
emise do
ovzduší

Emise
prachu a
kovů

Technické nebo
technologické řešení v
zařízení

Nejlepší dostupná
technika

Všechna opatření daného
zařízení jsou popsána
v předchozích porovnáních s
BAT

Uzavřené dopravníky nebo
pneumatické dopravní
systémy pro prašný
materiál.
Záchytné odsavače v
místech vsázky a odpichu.
Systém odsávání vzduchu
pro oblast vsázky a
odpichu spojený s
filtračním systémem.
Celkové zakrytí příklopem
se systémem odsávání
vzduchu.
Uzavřená budova.

Pece na neznečištěné Pb
a Sn:
Čištění spalin je
dvojstupňové. Prvním
stupněm je záchytná
komora před ventilátorem,
druhým stupněm je komora
s umístěnou filtrační vložkou
(přířez polyesterové filtrační
textilie - firon).
Pece na znečištěné Pb:
Pro filtraci bude použita
filtrační jednotka
s technologií plochých bagů.
Filtrační materiál plochých
bagů je vyroben z tkaniny
povrchově upravené
s odolnou vrstvou vůči
olejům a kyselinám.

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílu
řešení

BAT je
realizována
Odkaz:
závěry o BAT
dle
rozhodnutí
216/1032/EU
(kap. 1.4,
BAT 90, 91)

BAT je
realizována

Použití tkaninového filtru

Odkaz:
závěry o BAT
dle
rozhodnutí
216/1032/EU
(kap. 1.4,
BAT 94, 96)
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Předmět
porovnání

Technické nebo
technologické řešení v
zařízení

Nejlepší dostupná
technika

Emise
organických
sloučenín

V případě, že bude použita
vsázka znečištěného Pb.
Bude tavení probíhat
pouze v peci, která je
k tomu uzpůsobená,
zejména separátně
vedenou
vzduchotechnikou, kdy do
potrubního rozvodu před
filtr (vyrobený z tkaniny
povrchově upravené
s odolnou vrstvou vůči
olejům a kyselinám) bude
dávkována směs aditiv
mletého vápence s
aktivním uhlím pro
zachycení emisí škodlivých
látek (TZL, PCDD, PCDF a
PCB).

Výběr a vsázka surovin
podle použitého typu pece
a technik snižování emisí.
Optimalizace podmínek
spalování pro omezení
emisí organických
sloučenin.
Vpravení adsorpční látky v
kombinaci s účinným
systémem zachycování
prachu.
Použití účinného systému
zachycování prachu.

Emise oxidu
siřičitého

Do potrubního rozvodu u
vzduchotechniky k peci na
znečištěné olovo bude do
potrubního rozvodu před
filtr dávkována směs aditiv
mletého vápence s
aktivním uhlím.

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílu
řešení

BAT je
realizována
Odkaz:
závěry o BAT
dle
rozhodnutí
216/1032/EU
(kap. 1.4,
BAT 98 a 99)

BAT je
realizována
Suchý nebo polosuchý
odlučovač plynů

Odkaz:
závěry o BAT
dle
rozhodnutí
216/1032/EU
(kap. 1.4,
BAT 100)
BAT je
realizována

Odpady

Odpadní struska z tavby je
předávána společnosti
Kovohutě Příbram
k dalšímu využití.

Zpracování zbytků a
odpadů, aby byly
použitelné pro jiné účely.

Odkaz:
závěry o BAT
dle
rozhodnutí
216/1032/EU
(kap. 1.4,
BAT 107)
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Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, příp. kompenzaci
významných nepříznivých vlivů
Následující opatření jsou součástí vlastního záměru, byla projednána s oznamovatelem a
investor je srozuměn s tím, že je bude plnit. Všechna opatření jsou uvedená v kapitole
D., v této části jsou uvedená jen ta klíčová, ve vztahu k posuzovanému záměru.

V etapě výstavby
Opatření na ochranu ovzduší a veřejné zdraví
✓ zpracovat provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění,
✓ v průběhu provádění stavebních prací provádět důsledný oplach aut před výjezdem na
komunikace, pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti
staveniště, v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění zpevněných a
prašných ploch,
✓ všechny mechanismy a nákladní automobily na staveništi udržovat v řádném
technickém stavu a v čistotě.

Opatření na ochranu proti hluku
✓ minimalizovat dobu trvání výstavby zařízení a celý proces výstavby zajišťovat
organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučit
provádění stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu,
✓ hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní.

Opatření na ochranu vod
✓ v průběhu výstavby vybavit staveniště havarijní soupravou, důsledně a bezprostředně
odstraňovat všechny případné úkapy ze stavebních mechanismů,
✓ podlahu v hale tavírny realizovat jako nepropustnou.

Opatření pro nakládání s odpady
✓ dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu
nakládání s nimi bude vedena evidence,

V etapě provozu (včetně zkušebního)
Opatření na ochranu ovzduší a veřejné zdraví
✓ pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných
předpisů,
✓ po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší
stanovené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění.,
✓ tavení znečištěného olova (za znečištěný je považován materiál/odpad povrchově
ošetřený pro lepší adhesivitu např. směsí uhlovodíků, asfalty, případně změkčovadly
plastů apod.) bude prováděno pouze na pecích, u kterých je odsávání s filtrem a
zaprašováním aditiva,
✓ znečištění olova (např. směsí uhlovodíků, asfalty, případně změkčovadly plastů apod.)
nesmí přesáhnout 2 %hm,
✓ ve vsázce nebudou celé auto baterie či elektronický odpad,
✓ odpad bude před tavením tříděn tak, aby docházelo k co nejmenšímu znečištění vsázky
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✓ na základě doporučení vyplývajících z odborného posudku bude provedeno
jednorázové měření emisí dle §3 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 415/2012 Sb., pro znečišťující
látky PCDD/F, PAH a PCB a to do 4 měsíců od vydání povolení nebo ve lhůtě stanovené
v povolení provozu,
✓ provádět jednorázová periodická měření emisí dle §3 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 415/2012
Sb., pro znečišťující látky TZL, NOx, Pb, Sn, SO2, CO, org. C, sloučeniny Cl jako HCl a
to 1x za kalendářní rok.

Opatření na ochranu proti hluku
✓ Pro splnění hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB v denní době u nejbližší chráněné
zástavby je nutné, aby hladina hluku emitovaná fasádním pláštěm a střechou z provozu
objektu SO 02 nepřesáhla hladinu hluku LAeq,8h ≤ 68 dB v 1 m od fasády. Tomuto
požadavku odpovídá vážená neprůzvučnost fasádního a střešního pláště Rw ≥ 31 dB,
✓ při hlučných činnostech budou zavřená vrata.
✓ vyústění VZT potrubí nad střechu objektu je nutné zatlumit na hladinu hluku LAeq,8h
≤ 65 dB/ 1 m od vyústění, stejně jako zdroje hluku, které budou umístěny mimo objekt
SO-02, tj. technologická zařízení spojená s provozem tavení (LAeq, 8h ≤ 65 dB/ 1 m
od zařízení),
✓ během zkušebního provozu provést autorizované měření hluku u nejbližší chráněné
obytné zástavby, které prokáže splnění hygienického limitu LAeq 8h = 50 dB v denní
době.

Opatření na ochranu vod
✓ splaškové vody pravidelně odvážet na ČOV,
✓ doplňování provozních kapalin do mechanismů obsluhujících zařízení provádět v síti
veřejných čerpacích stanic PHM nebo v servisu,
✓ veškeré prostory, kde se v rámci zařízení bude nakládat s látkami závadnými vodám,
vybavit dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků,
✓ rizika plynoucí z havárií a nestandardních stavů minimalizovat dodržováním provozních
řádů, technologických předpisů, předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci apod.

Opatření pro nakládání s odpady
✓ dodržovat všechny povinnosti původců odpadů ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znění, tzn. usilovat o předcházení vzniku odpadů,
vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat podle jednotlivých druhů a kategorií,
zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd.,
✓ specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci provozu farmy, tyto
odpady ukládat ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadového hospodářství,
✓ smluvně zajišťovat odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Předpokládané zahájení stavby:
Předpokládané dokončení stavby:

leden 2021
červenec 2021
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Výčet dotčených územně samosprávných celků
Navrhovaný záměr leží na pozemcích v katastrálním území Zvoleněves.
Dotčené územní samosprávné celky:
Zvoleněves
• Sídlo Obecního úřadu: Zvoleněves č.p. 274, 273 25 Zvoleněves
Slaný (obec s rozšířenou působností)
• sídlo Městského úřadu: Velvarská 136, 274 01 Slaný
Středočeský kraj
• sídlo Krajského úřadu: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
•
•

Stanovisko stavebního úřadu ke změně užívání stavby (Městský úřad Slaný)
Vydání integrovaného povolení (Krajský úřad středočeského kraje)

Údaje o vstupech
Půda
Posuzovaný záměr je umístěný na pozemcích:
• Shromažďování železného a neželezného šrotu na manipulační ploše (stávající) –
p.č. st. 140, st. 335, st. 336/1, st. 352, 290/7, 290/13, 290/14, 290/15, 290/16,
290/18.
• Tavírna a slévárna neželezných kovů (Pb, Sn) na pozemcích p.č. 290/16, st. 337.
• Administrativního zázemí na pozemcích p.č. 290/20 a st. 292.
Vše katastrální území Zvoleněves. Uvedené pozemky jsou bez stanoveni ochrany
zemědělského půdního fondu. V souvislosti s realizací záměru tedy nedojde k žádnému záboru
pozemků zemědělského půdního fondu. Realizací záměru nebudou ani dotčeny žádné pozemky
určené k plnění funkcí lesa.

Voda
V areálu zařízení je k dispozici voda z vlastní studny. Tato voda je kvalitou pouze užitková
z důvodu nadlimitních obsahů min. dusičnanů. Rozbory vody ze studny jsou pro kontrolu
realizované. Voda je využívána pouze pro osobni hygienu. Všichni zaměstnanci budou o této
skutečnosti obeznámeni a výtokové armatury budou označeny jako „užitková voda“. Pro pitné
účely je zaměstnancům k dispozici balená pitná voda v dostatečném množství. Ve slévárně ani
na manipulačních plochách pro nakládání s odpady nevzniká potřeba technologické vody,
s výjimkou technologické vody, která je součástí uzavřeného okruhu chlazení kokil. Jedná se
o uzavřený okruh, který je opatřen čerpadlem, které vodu prohání přes chladič s ventilátorem
zpět do nádoby. Tyto vody nepřicházejí do styku s taveninou. Voda v uzavřeném okruhu není
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obměňována, je pouze doplňována. Dešťové vody jako splachy ze střech a zpevněných ploch
budou částečně zasakovány a částečně svedeny do areálové kanalizace zaústěné do
akumulační jímky, sloužící jako požární nádrž (podrobněji viz Hydrogeologický posudek ze září
2020, příloha č. 9). Areálová kanalizace v okolí tavírny a slévárny byla nově vystavěna a
zkolaudována kolaudačním rozhodnutím z 26.3. 2018.
Potřeba pitné/užitkové vody:
Maximální hodinová potřeba:
Maximální denní potřeba:
Roční potřeba:

Qmaxh = 50 l/hod
Qmaxd = 450 l/den
Qr = 165 m3/rok

Produkované množství splaškových vod:
Maximální hodinová produkce:
Qmaxh = 50 l/hod
Roční produkce splaškových vod:
Qr = 165 m3/rok
Vyvážení žumpy:
1x za 15 pracovnch dnů 1x za tři týdny
Produkce dešťových vod:
Maximální odtok:
Qmax = 82,25 l/s
(při návrhovém dešti t = 15min, n = 1, q = 126 l/s/ha)
Roční odtok:
Qmax= 3472 m3/rok
(při předpokládaných srážkách 532 mm/rok)

Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové)
Etapa výstavby
Surovinové zdroje
V rámci provádění stavebních úprav budou spotřebovávané běžné stavební materiály jako
kamenivo, cement, betonové směsi, apod. Množství potřebných stavebních hmot bude
vyčísleno v dalším stupni projektové dokumentace, jejich dodávka jde pak na vrub zhotovitele
stavby.
Množství spotřebovávaných pohonných hmot a mazadel ve stavebních mechanismech není v
současné době specifikováno, bude závislé na délce a typu nasazení konkrétních stavebních
strojů. Na staveništi nebude instalována mobilní čerpací stanice pohonných hmot, provozní
kapaliny budou do stavebních strojů doplňovány zhotovitelem stavby.
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Etapa provozu
Surovinové zdroje
V tavírně budou spotřebovávány následující suroviny a odpady:
•

Olověný odpad (katalogové číslo 17 04 03)
Zdrojem tohoto druhu odpadů jsou zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo výkup
k využití od přímých dodavatelů. Odpad může být i znečištěný ropnými uhlovodíky,
oleji, změkčovadly, asfaltem, PVC apod. Znečištěný odpad se vkládá do pecí, které
mají vzduchotechniku uzpůsobenou k zachytávání emisí mimo jiných i organických
látek. K využití se používají odpady ve tvaru trubek, drátu, plechu, slitků, odlitků apod.

•

Cínový odpad (katalogové číslo 17 04 06)
Cínový odpad určený k dalšímu využití musí být zvlášť pečlivě vytříděn. Způsob a
zásady třídění jsou obdobné jako u Pb odpadu. Pro využití však cínový odpad nesmí
být znečištěn a to ani zeminou, povrch musí být lesklý, nezoxidovaný. K využití lze
použít odpad stejných tvarů jako u olověných, ale do max. hmotnosti 20 kg.

•

Ostatní suroviny
Jako vstupní surovina, při nedostatku kvalitních olověných nebo cínových odpadů,
jsou nakupovány materiály odpovídající kvality, vhodné pro tavení. V tomto případě
se může jednat o materiály s podružným obsahem i jiných kovů než Pb a Sn, např.
Ag a Sb.
V případě materiálů s obsahem olova, vhodných k přetavbě, bez
nežádoucích příměsí se jedná o housky a ingoty různých tvarů, které jsou zakoupeny
jako výrobek a přidávají se k taveným odpadům. Ne všechny nakoupené Pb výrobky
jsou použity v daném roce v procesu tavení. Antimon je nakupován z kovohutí
Příbram. Některé jsou bez přetavení prodávány odběratelům.

•

Mastek (talek, steatit, klouzek), chemický vzorec Mg3 Si4O10 (OH)2.
Mastek (klouzek) je látka, která se po naředění vodou používá jako separátor do forem
pro menší přilnavost a jednodušší uvolnění odlitku (housky) z formy. Mastek (klouzek)
bude skladován v prostoru tavírny v papírovém pytli, umístěném v kovovém soudku
a uzavřeném víkem. Skladované množství je do 10 kg.

•

Mletý vápenec a aktivní uhlí

Technologický postup přetavování odpadů nevyžaduje použití dalších nebezpečných ani jiných
chemických látek. V tomto případě dochází k prosté přetavbě.

Energetické zdroje (např. druh, zdroj, spotřeba)
Elektrická energie
Objekty areálu slévárny i administrativy budou napojeny na stávající rozvody elektro v areálu.
V místě je distribuce elektrické energie zabezpečena dodavatelsky z veřejné distribuční sítě.
Ve slévárně budou instalovány následující spotřebiče: 4 ks elektrické kelímkové pece, typu RKL
3500, s příkonem 38 kW, 1 ks elektrické kelímkové pece typu RLK 200 s příkonem 25 kW a
maximálním obsahem kelímku pro tavení reálně 400 kg. na jednu vsázku, vzduchotechnika
(parametry popsány dříve), zářivková resp. žárovková osvětlení. V administrativě bude
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vytápění řešeno elektrickým kotlem, dosud však není stanoven výrobce ani potřebný příkon.
Dále budou instalována zářivková, resp. žárovková osvětlení.
Další energetické zdroje
Jedná se o pohonné hmoty (benzín, nafta) – primární energetickou surovinou je ropa. Spotřebu
pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, strojů a mechanizmů,
osobních automobilů apod. lze odhadnout ve výši cca 900 tis.

Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) je definována v článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti
z roku 1992. Dle tohoto článku je nutno pojem chápat jako variabilitu všech žijících organismů
včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů,
jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu
uvnitř a mezi nimi (zdroj: Metodický výklad MŽP k aplikaci vybraných nových pojmů a
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., (10/2017)). V České republice představuje základní
koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity
na území ČR dokument „Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období
2016 – 2025“.
Záměr nebude svým zaměřením ani svou existencí zásadním způsobem snižovat biologickou
rozmanitost území. S daným záměrem nejsou spojeny žádné nároky na vstupy biologické
rozmanitosti. Vlastní stavba se nedotkne žádných ucelených porostů se stromovou nebo
keřovou vegetací, které by mohly být základem biologického přínosu pro předmětné území.
Nedojde ani k zásahu do zemědělského půdního fondu, nedojde ke snížení druhové
rozmanitosti širšího území, narušení migračních cest, vzniku trvalých cizorodých biotopů,
poškození zvláště chráněných druhů flóry nebo fauny nebo jinému významnému negativnímu
vlivu na tuto oblast. Záměr bude realizován v průmyslové oblasti (uvnitř stávajícího areálu pro
sběr a výkup odpadů) v málo atraktivním prostředí.
Na základě připomínek vznesených k Oznámení záměru byl zpracován dokument s názvem Posouzení možného vlivu zamýšleného záměru: „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně
navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ na živočichy a zájmy ochrany
přírody. Posouzení zpracovala osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i, §67
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a soudní znalec v oboru ochrana přírody.
Provedenými průzkumy v rámci zpracované studie bylo zjištěno, že téměř celá lokalita záměru
je pokryta stavbami a zpevněnými plochami. Jediná přírodní část se nachází
v severovýchodním okraji areálu. Nachází se na ní porost ruderální a segetální vegetace a
několik náletových dřevin, které zůstanou i po realizaci záměru zachovány. Manipulační plocha
z betonových panelů již byla realizována. V okolí záměru se vyskytují pouze antropogenní typy
biotopů – intenzivně obhospodařovaná pole, porosty ruderální vegetace a náletových dřevin.
Přímo v zájmovém území navrženého záměru byly zjištěny pouze běžné druhy živočichů. Žádný
z aktuálně zjištěných druhů vázaných přímo na prostor záměru není legislativně chráněný (dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění). Při budoucí realizaci záměru tedy není nutné žádat
o výjimku z ochranných podmínek dle §56 ZOPK, v platném znění. Zvláště chráněné či jinak
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významné druhy se vyskytují v širším okolí záměru, kde nemohou být realizací záměru
negativně ovlivněny.
Jakkoli může být řešený záměr zdrojem emisí a polutantů, pokud splní hygienické limity dané
zákonnými předpisy, lze fakticky vyloučit negativní ovlivnění rostlin a živočichů vyskytujících se
v bezprostředním i vzdálenějším okolí záměru. V kontextu dalších jevů v území, zejména
v podobě zemědělského využívání lokality, dopravy, dalších lokálních zdrojů znečištění ovzduší
apod. bude dodatečný i synergický a kumulativní vliv záměru na biotu zanedbatelný. Stěžejní
skutečností je to, že navržený záměr je situován do stávajícího zastavěného území, přírodní
lokality ani biotopy významných druhů živočichů nebudou záměrem nijak dotčeny. Nachází se
v dostatečné vzdálenosti od navrženého záměru.
Celkově lze shrnout, že realizace záměru v dané lokalitě je z hlediska bioty akceptovatelná.
Dokument je součástí příloh k dokumentaci.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaný záměr, včetně stávajícího sběru a výkupu odpadů, je dopravně napojen na
účelovou komunikaci procházející podél jižní hranice pozemků. Tato účelová komunikace se
napojuje na komunikaci III. třídy 10142, která vede do obce Zvoleněves, a dále se napojuje
na komunikaci 24024. Komunikace 10142 prochází v blízkosti stávající obytné zástavby v obci
Zvoleněves.
Doprava do areálu bude řešena přes stávající areálovou infrastrukturu. Využívána bude
příjezdová komunikace přes bránu areálu. Odpady i vstupní suroviny budou naváženy
nákladními automobily dodavatelů i provozovatele stejně, jako hotové výrobky ze slévárny.
Stávající zařízení ke sběru a výkupu odpadů vykazuje na vnitroareálové komunikaci provoz cca
2 nákladních a 5 osobních vozidel denně, tj. 4 pohyby nákladních a 10 pohybů osobních vozidel
za den S ohledem na navrhované nové zařízení (slévárna neželezných kovů) se očekává nárůst
dopravy v lokalitě o max. 5 nákladních a 5 osobních vozů denně, tj. 10 a 10 pohybů denně.
V rámci provozu celého areálu dojde také k mírnému navýšení vnitroareálové dopravy
s ohledem na provoz vysokozdvižného vozíku (max. 8 hod/den) a nakladače Fuchs (max. 8
hod/den).

Údaje o výstupech
Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (např.
přehled zdrojů znečišťování, druh a množství
emitovaných znečišťujících látek, způsoby a účinnost
zachycování znečišťujících látek Ovzduší
Znečištění ovzduší
Etapa výstavby
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště
(plošný zdroj), kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů
a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů, při nakládání se sypkými
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materiály. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší budou pohyby nákladních aut (liniové zdroje)
obsluhujících stavbu po okolních komunikacích. Vyvolaná doprava bude představovat dopravu
materiálů, odpadů a osob na/ze staveniště. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu (cca
7 měsíců) působit na nejbližší okolí areálu.
Pro uvedené plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší není s ohledem na jejich charakter
možné spolehlivě stanovit množství emitujících škodlivin. Vzhledem k tomu, že stavební práce
nebudou nijak rozsáhlé a s ohledem na umístění areálu mimo souvislou obytnou zástavbu,
nebyla etapa provádění stavebních prací zahrnuta do rozptylové studie. Výčet použitých
stavebních mechanismů v současné době není k dispozici, bude zpracován k dalším stupňům
povolovacího procesu.
Intenzita vyvolané staveništní dopravy ani její přesné trasování nejsou v současné době známy
a budou záviset na výběru zhotovitele stavby a jeho potřeb či polohy smluvních dodavatelů.
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat organizačně-technická vedoucí ke snižování
úniku znečišťujících látek (zejména prachu) do ovzduší. Tato opatření jsou rozvedena
v kapitole D. IV.

Etapa provozu
Bodový zdroj znečišťování ovzduší – „tavírna a slévárna“
Zařízení bude představovat tavírnu a slévárnu neželezných kovů olova a cínu, kdy přetavbou
odpadového materiálu (bez přídavku tavících solí) dojde k vytavení olověných cihel a cínových
prutů k dalšímu použití.
V prostoru tavírny budou umístěny 4 ks pecí na olovo a 1 ks pec na tavení cínu. Předpokládané
maximální množství taveniny bude činit pro olovo 20 t/den a pro cín 1 t/den. Provoz tavby
bude nepravidelný a kampaňovitý. Tavírna bude vybudována v plechové montované hale o
rozměrech 15 x 12 m. Podlaha bude betonová s nepropustným nátěrem, z vnitřní strany
opatřena po obvodu 1 m vysokou zdí, kde v podlaze budou dvě záchytné jímky o velikosti 0,5
x 0,5 x 0,3 m. Jedná se uzamykatelný prostor, opatřený vraty a to vždy na delší straně haly.
Podrobněji viz kapitola B.I.7.2.
Na posuzované technologii nebylo realizováno autorizované měření emisí, jedná se o nový
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Pro výpočet ročních emisních toků na tavící peci cínu a
tavících pecí neznečištěného olova byly použity výsledky z autorizovaného měření emisí na
referenční technologii provozovatele Kříž Recycling, s.r.o., provozovna Mirovice. Jednorázové
autorizované měření emisí plynných a tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu za
technologiemi tavící pece olova a cínu instalované v areálu společnosti Kříž Recycling, s.r.o.,
Zámostí 214, 398 06 Mirovice, bylo realizováno dne 7.6.2016 autorizovanou měřicí skupinou
TESO Praha a.s. – Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek, akreditovaná ČIA pod č.
1461, Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6. O tomto měření byl vydán Protokol o autorizovaném
měření emisí a o akreditované zkoušce č. T/2764/16/00.
Pro výpočet ročních emisních toků na tavících pecí znečištěného olova byly z důvodu absence
výsledků referenční technologie použity specifické emisní limity stanovené v Integrovaném
povolení zařízení „Tavírna a slévárna Pb a Sn – Mirovice“ č. j. KUJCK 9323/2013/ OZZL ze dne
6.3.2013, ve znění pozdějších změn, provozovatele Kříž Recycling, s.r.o. Ve skutečnosti lze
očekávat, že roční emisní toky budou nižší. Podrobnější informace k vypočteným
hodnotám ročního emisního toku jsou uvedené v Odborném posudku č. OP-222019, ze dne 10.3.2019, zpracovaném Ing. Zbyňkem Krayzlem, nebo v Rozptylové
studii č. 1904/003, z dubna 2019, jejímž zpracovatelem je Ing. Vladimír Závodský.
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Výpočet emisí - stacionární zdroje
❖ Výpočet emisí dle měření v Mirovicích na stávající jednotce provozovatele
VÝPOČET DLE HMOTNOSTNÍHO TOKU

Tabulka 3: Výpočet ročních emisí – tavení cínu
Znečišťující látka

Hmotnostní tok
M [kg/hod]

Roční provozní
hod. [h/rok]

Roční emisní tok
[kg/rok]

TZL

0,00004

4250

0,17

NOx

0,001

4250

1,25

Tabulka 4: Výpočet ročních emisí – tavení neznečištěného olova
Znečišťující látka

Hmotnostní tok
M [kg/hod]

Roční provozní
hod. [h/rok]

Roční emisní tok
[kg/rok]

TZL

0,00056

4250

2,38

NOx

0,0084

4250

35,7

Tabulka 5: Výpočet ročních emisí – tavení cínu a neznečištěného olova
Znečišťující látka

Hmotnostní tok
M [kg/hod]

Roční provozní
hod. [h/rok]

Roční emisní tok
[kg/rok]

TZL

0,0006

4250

2,55

NOx

0,0094

4250

39,95

VÝPOČET DLE MĚRNÉ VÝROBNÍ EMISE – DLE ZPRACOVATELE ODBORNÉHO POSUDKU
SPRÁVNĚJŠÍ

Tabulka 6: Výpočet ročních emisí – tavení cínu
Znečišťující látka

Měrná výrobní
emise [kg/t]

Množství
výroby [t/rok]

Množství škodlivin
[kg/rok]

TZL

0,001

438

0,438

NOx

0,013

438

5,694

Tabulka 7: Výpočet ročních emisí – tavení neznečištěného olova
Znečišťující látka

Měrná výrobní
emise [kg/t]

Množství
výroby [t/rok]

Množství škodlivin
[kg/rok]

TZL

0,0003

5110

1,533

NOx

0,003

5110

15,33
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Tabulka 8: Výpočet ročních emisí – tavení cínu a neznečištěného olova
Znečišťující látka

Množství škodlivin
[kg/rok]

TZL

1,971

NOx

21,024

❖ Výpočet emisí dle návrhu emisních limitů

Tabulka 9: Výpočet ročních emisí – tavení cínu a neznečištěného olova – dle navrhovaných
emisních limitů
Znečišťující
látka

Emisní
limit
[mg/m3]

Objem
vzduchu
[m3/hod]

Roční provozní
hod. [h/rok]

Roční emisní tok
[kg/rok]

TZL

4

7760

4250

131,92

NOx

100

7760

4250

3298

Pb

1

7760

4250

32,98

Sn

1

7760

4250

32,98

SO2

50

7760

4250

1649

CO

100

7760

4250

3298

Org. C

40

7760

4250

1319,2

Slouč. Cl
jako HCl

10

7760

4250

329,8

PCDD/F

0,1

7760

4250

0,000003298

PCB

0,2

7760

4250

6,596

PAH

0,2

7760

4250

6,596
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Tabulka 10: Výpočet ročních emisí – tavení znečištěného olova – dle navrhovaných emisních
limitů
Znečišťující
látka

Emisní
limit
[mg/m3]

Objem
vzduchu
[m3/hod]

Roční provozní
hod. [h/rok]

Roční emisní tok
[kg/rok]

TZL

4

10000

4250

170

NOx

100

10000

4250

4250

Pb

1

10000

4250

42,5

Sn

1

10000

4250

42,5

SO2

50

10000

4250

2125

CO

100

10000

4250

4250

Org. C

40

10000

4250

1700

Slouč. Cl
jako HCl

10

10000

4250

425

PCDD/F

0,1

10000

4250

0,00000425

PCB

0,2

10000

4250

8,5

4250

8,5

PAH
0,2
10000
Zdroj: Odborný posudek Ing. Zbyněk Krayzel. (2019)

Liniové zdroje
Liniovými zdroji emisí je osobní a nákladní automobilová doprava vyvolaná v souvislosti s
provozem výkupny kovových odpadů a tavírny a slévárny neželezných kovů.
Posuzovaný záměr (celý areál sběru, výkupu a využívání odpadů) je dopravně napojen na
účelovou komunikaci procházející podél jihozápadní hranice pozemku. Tato účelová
komunikace se napojuje na komunikaci III/10142, na kterou se severně od areálu napojuje
komunikace III/24024, která vede směrem na Kamenný Most a dále na „velvarskou“ silnici
II/16, zatím co komunikace III/10142 pokračuje do Zvoleněvsi. Komunikace III/10142 od
napojení účelové komunikace vede jižním směrem na Třebusice a dále na Kladno nebo přes
Stehelčeves na dálnici D7.
Stávající zařízení ke sběru a výkupu odpadů vykazuje na vnitroareálové komunikaci provoz cca
2 nákladních a 5 osobních vozidel denně, tj. 4 pohyby nákladních a 10 pohybů osobních vozidel
za den. S ohledem na navrhované nové zařízení (slévárna neželezných kovů) se očekává nárůst
dopravy v lokalitě o max. 5 nákladních a 5 osobních vozů denně, tj. 10 a 10 pohybů denně.
Celkové zatížení veřejných komunikací po realizaci záměru se předpokládá 7 nákladních aut
(14 pojezdů) denně a 10 osobních automobilů (20 pojezdů) za den Dle dosavadních zkušeností
s provozem výkupny kovů jsou nejvíce využívány trasy severně od areálu směrem na Kamenný
Most a dále na „velvarskou“ silnici, nebo od jihu od dálnice D7 přes Stehelčeves, Brandýsek a
Třebušice do areálu. Přes obec Zvoleněves se v současné době jezdí minimálně, nepřejí si to
obyvatelé a ani v budoucnu není v plánu tuto trasu více využívat.
Provozní doba vyvolané dopravy se předpokládá v průměru 266 dnů/rok v době od 6:00 do
22:00 (16 hodin denně), tj. celkem 4 250 hod/rok.
Pro výpočet emisí jednotlivých znečišťujících látek z dopravy byly použity emisní faktory
vypočtené programem MEFA 13, přičemž byla respektována skladba a stáří vozového parku.
Dále byla při výpočtu emisí PM10 a PM2,5 zohledněna sekundární prašnost (reemise
prachových částic usazených na povrchu komunikace způsobená průjezdem vozidla), která se
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značnou měrou podílí na celkových emisích PM10 a PM2,5 z dopravy. Vypočtené emisní faktory
z jednotlivých úseků komunikací jsou uvedeny v tabulce č. 6, lokalizace úseků je uvedena na
obrázku č. 6.

Obrázek 6: Trasy vyvolané dopravy po veřejných komunikacích zahrnuté do výpočtu

Zdroj: Rozptylová studie Ing. Vladimír Závodský (2019)
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Tabulka 11: Emisní faktory motorových vozidel
Sekundární
prašnost(1)

Výpočtová rychlost [km/h]

Emisní faktory pro nákladní automobily
[g/km/vozidlo], BaP
[µg/km/vozidlo]

Komunikace

Emisní faktory pro osobní automobily
[g/km/vozidlo], BaP
[µg/km/vozidlo]

K1
K2

40
40

0,3636 0,3755 0,0411 0,0278
0,3636 0,3755 0,0411 0,0278

0,0037
0,0037

4,0039
4,0039

2,4551
2,4551

2,5072 0,2710
2,5072 0,2710

0,2109 0,0141 9,2662
0,2109 0,0141 9,2662

2,8618
2,8618

0,6924
0,6924

K3
K4
K5

40
40
40

0,3636 0,3755 0,0411 0,0278
0,3636 0,3755 0,0411 0,0278
0,3636 0,3755 0,0411 0,0278

0,0037
0,0037
0,0037

4,0039
4,0039
4,0039

2,4551
2,4551
2,4551

2,5072 0,2710
2,5072 0,2710
2,5072 0,2710

0,2109 0,0141 9,2662
0,2109 0,0141 9,2662
0,2109 0,0141 9,2662

2,8569
2,8569
2,8555

0,6912
0,6912
0,6908

K6
K7
K8

40
20
5

0,3636 0,3755 0,0411 0,0278
0,4726 0,7448 0,0434 0,0298
0,6541 1,6369 0,0804 0,0607

0,0037
0,0062
0,0135

4,0039
4,2145
4,3257

2,4551
3,3599
3,7852

2,5072 0,2710
4,0000 0,4323
5,1411 0,5672

0,2109 0,0141 9,2662
0,3459 0,0217 9,7866
0,4587 0,0295 10,0309

2,8569
1,9120
3,9940

0,6912
0,4626
0,9663

K9

5

0,6541 1,6369 0,0804 0,0607

0,0135

4,3257

3,7852

5,1411 0,5672

0,4587 0,0295 10,0309

0,3423

0,0828

NOx

PM10

CO

PM2,5

Benzen

BaP

NOx

CO

PM10

PM2,5

Benzen

[g/km/vozidlo]

BaP

PM10

PM2,5

Pozn.: (1) – Emisní faktory pro sekundární prašnost jsou definovány pro celkovou intenzitu dopravy a
průměrnou váženou hmotnost všech projíždějících vozidel
Zdroj: Rozptylová studie Ing. Vladimír Závodský. (2019)

Výpočet emisí – liniové zdroje
Z vyvolané dopravy připadají v úvahu emise tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidů dusíku
(NOx), oxidu uhelnatého (CO), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP).

Y2

Intenzita dopravy [NA za den]

1990

790

2221

6

4250 40

2

1,4

0,000072

0,000074

0,000177

0,000047

0,000001

0,000364

2221

1109

1874

6

4250 40

2

1,4

0,000072

0,000074

0,000177

0,000047

0,000001

0,000364

K3 2603

1661

1109

1874 5,5

4250 40

9

6,3

0,000325

0,000333

0,000795

0,000211

0,000002

0,001639

K4 2604

3000

2603

1661 6,5

4250 40

9

6,3

0,000325

0,000333

0,000795

0,000211

0,000002

0,001639

K5 1236

1628

1109

1874

4250 40

11

7,7

0,000398

0,000407

0,000971

0,000258

0,000003

0,002003

0

1236

1628 6,5

4250 40

9

6,3

0,000325

0,000333

0,000795

0,000211

0,000002

0,001639

K7 1236

1628

1317

1567

4250 20

20

14

0,000981

0,001231

0,001249

0,000367

0,000007

0,003842

K8 1317

1567

1517

1483 10

4250

5

0

14

0,000920

0,001250

0,001109

0,000346

0,000007

0,002438

K9 1317

1567

1440

1515

4250

5

20

0

0,000227

0,000568

0,000147

0,000050

0,000005

0,001502

X1

Y1

K1

0

K2

790

K6

980

Konec

6
7
5

-1
FPD [h.r ]

Začátek

Šířka [m]

Komunikace číslo

Souřadnice [m]

Výpočtová rychlost [km.h-1]

X2

Intenzita dopravy [OA za den]

Tabulka 12: Přehled liniových zdrojů emisí,
Emise [g.km-1.s-1], BaP [µg.km-1.s-1]

NOx

CO

PM10

PM2,5

Benzen

BaP

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny celé úseky hodnocených komunikací, ale z důvodu přesnosti a
stability výpočtu bylo nutné komunikace rozdělit na několik dílčích úseků v délce cca 50 m. Celkem byly
komunikace rozděleny na 142 úseků.
Zdroj: Rozptylová studie Ing. Vladimír Závodský. (2019).

Podrobnější informace jsou uvedené v Rozptylové studii, která je přílohou
Dokumentace.
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Znečištění vody
Etapa výstavby
V etapě výstavby budou vznikat pouze splaškové vody a odváděny budou též vody dešťové.
Pracovníci stavby budou k hygienickým účelům využívat stávající sociální zázemí, umístěné
v areálu. Splašková voda bude odváděna do zemní jímky, odkud bude dle potřeby vyvážená
na ČOV. Produkci odpadních vod ve fázi výstavby nelze v současné době kvantifikovat, bude
záviset na počtu nasazených pracovníků zhotovitele stavby, který bude zvolen ve výběrovém
řízení v dalších fázích realizace záměru.
Dešťové vody spadlé do prostoru stavby v etapě výstavby budou na nezpevněných plochách
volně zasakovat do terénu, případně se budou odpařovat. Srážkové vody ze zpevněných ploch
staveniště budou odváděny odvodňovacím systémem přípojek vpustí, odvodňovacích kanálků
atd. do stávající vnitroareálové dešťové kanalizace.
Pro omezení prašnosti bude v případě extrémního sucha prováděno skrápění skládek sypkých
materiálů a ploch na stavbě. Pravidelně budou rovněž čištěny stavební komunikace a výjezd
ze stavby na veřejné komunikace. Voda po kropení bude volně zasakovat, částečně se
odpařovat a ze zpevněných ploch stékat a následně rovněž zasakovat. Průmyslové odpadní
vody tedy v této etapě realizace posuzovaného záměrem produkovány nebudou.

Etapa provozu
Provoz jako takový neovlivní kvalitu povrchových ani podzemních vod.

Znečištění půdy a půdního podloží
Etapa výstavby
Prováděny budou pouze stavební a rekonstrukční práce na povrchu. Do terénu (půdy a půdního
podloží) zasahováno nebude. Během této činnosti nelze zcela vyloučit možnost znečištění půdy
a půdního podloží úkapem ropných aj. látek ze stavebních mechanismů. Toto riziko lze
minimalizovat zajištěním dobrého technického stavu používaných dopravních prostředků,
dodržováním platných právních předpisů a technologické kázně.

Etapa provozu
Vlastní provoz záměru nebude způsobovat žádnou kontaminaci půdy, popř. půdního podloží.
Mechanismy a dopravní prostředky se budou pohybovat po zpevněných plochách.

Odpadní vody
Technologické vody:
Ve slévárně a tavírně nebudou vznikat technologické vody, s výjimkou technologické vody,
která je součástí uzavřeného okruhu chlazení kokil. Technologické odpadní vody budou
shromažďovány v plastové nádobě a budou používány výhradně k chlazení kokil (forem).
Odpadními vodami jsou z toho důvodu, že u nich dochází ke změně teploty. Voda v uzavřeném
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okruhu není obměňována, je pouze doplňována. Jiné odpadní technologické vody v zařízení
vznikat nebudou.

Splaškové odpadní vody:
Odpadní splaškové vody budou ze sociálních zázemí odváděny do nepropustné zemní jímky,
odkud budou na základě smlouvy předávány na ČOV. Realizací záměru dojde, vzhledem
k mírnému navýšení počtu pracovníků, i k navýšení objemů těchto odpadních vod.
Při plánovaném navýšení počtu zaměstnanců o 3 a uvažovaném objemu 120
l/zaměstnance/den bude denně vyprodukováno 360 l splaškových odpadních vod navíc, oproti
stávajícímu stavu, tedy 132 m3 ročně.

Odpady
Etapa výstavby
Při výstavbě budou dočasně vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů,
kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické
odpady podobné komunálním odpadům. Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které
mohou vznikat během realizace stavby, je uveden v tabulce 8.
Dodavatel stavby musí mít v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
jeho prováděcích právních předpisu, vše v platných zněních, zajištěno odstranění všech
vznikajících odpadů. Původce má povinnost zařazovat vznikající odpady podle druhů a
kategorií, odpady (O i N) předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, shromažďovat
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, vést průběžnou evidenci vznikajících
odpadů a v neposlední řadě také ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů. Doklady
o oprávněnosti osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání
bude zaznamenáno v průběžné evidenci. V případě nebezpečných odpadů se při přepravě
nebezpečných odpadů vyplňuje Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů (OLPNO),
přeprava NO se eviduje elektronicky prostřednictvím modulu SEPNO k ISPOP, tj. systému
evidence přepravy nebezpečných odpadů. Zemina a stavební odpad vznikající v etapě výstavby
bude nákladními automobily odvážena na blízké skládky odpadu v okolí záměru, vytříděný a
dále využitelný odpad bude předáván oprávněným osobám k dalšímu využití. V rámci
odpadového hospodářství bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady:
maximálně předcházet vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace
odpadů, jiné např. energetické využití a až nakonec bude uvažováno o odstranění odpadů.
Přednostně bude tedy zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním. Zajištění odstranění
odpadů ze strany investora bude podchyceno ve smluvně s dodavatelskou firmou, která se při
provádění stavebních prací bude řídit Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (leden 2008). Povinností
původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace
stavby. Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o způsobu odstranění jednotlivých druhů
odpadů vzniklých během realizace stavby.
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Tabulka 13: Předpokládané druhy odpadů produkované během výstavby
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

08 01 11**

N

08
08
15
15
15
15
15
15

O
O
O
O
O
O
O
O

01
02
01
01
01
01
01
01

12
01
01
02
03
04
05
06

15 01 10*

N

15 02 02*

N

15 02 03

O

17 01 01
17 01 02
17 01 03

O
O
O

17 01 06*

N

17 01 07

O

17 02 01
17 02 02
17 02 03

O
O
O

17 02 04*

N

17
17
17
17
17

O
O
N
O
N

04
04
06
06
06

05
11
01*
04
05*

17 09 04

O

Název druhu odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní práškové nátěrové barvy
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Izolační materiál s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály obsahující azbest
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

17 09 03*

N

20
20
20
20
20
20

O
O
O
O
O
O

02
02
03
03
03
03

01
02
01
03
04
07

Název druhu odpadu
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump
Objemný odpad

Zhotovitel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů
a ostatních látek závadných vodám včetně průběžně skladovaných množství. Tyto odpady
budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách a shromažďovacích
prostředcích, v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového
hospodářství.

Etapa provozu - odpady vznikající při vlastním provozu celého areálu
Při vlastním provozu stávajícího zařízení ke sběru a výkupu odpadů i při provozu nového
zařízení k využívání odpadů – tavírna a slévárna neželezných kovů Pb, Sn, lze identifikovat
vznik dále uvedených odpadů.
Motory strojního zařízení i vzduchotechnické zařízení vyžadují pravidelnou údržbu a servis
odbornou firmou, která je i dodavatelem těchto zařízení. V rámci servisu této firmy budou
prováděny i výměny náplní filtrů, výměny oleje, apod. Použitý olej a filtry budou odvezeny
servisním pracovníkem k recyklaci. Běžný odpad a obalový materiál bude po roztřídění začleněn
do odpadového hospodářství společnosti. Vzniklé strusky jako odpady z tavení jsou částečně
kategorizovány jako nebezpečné odpady (z tavby olova). Ke každé peci na tavení olova bude
připevněn nerezový žlab, po kterém bude stažená struska dopravena do nerezové,
nepropustné, uzavíratelné nádoby. Nádoba bude označena v souladu s požadavky zákona o
odpadech a bude umístěna pod odsáváním, tím bude zajištěno odsátí a zachycení zbytkových
prachů. Nádoba bude pověřeným pracovníkem průběžně kontrolována a při dostatečném
naplnění, bude zvážena a uložena na místo v shromaždišti nebezpečných odpadů a odtud
oprávněnou osobou odvezena k využití/odstranění (strusky jsou předávány do Kovohutí
Příbram). Dále budou vznikat strusy z tavení cínů, zde se bude jednat o odpady kategorie O.
Budou shromažďovány obdobně jako strusky olověné. Dalšímy nebezpečnými odpady bude
prach z čištění spalin. Který bude shromažďován v tzv. Big bagu nebo jiném uzavíratelném
prostředku ve shromaždišti nebezpečných odpadů a předáván oprávněné osobě
k využití/odstranění.
Množství vyprodukovaných odpadů při budoucím provozu zařízení nelze v současné době
objektivně predikovat. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy produkovaných
odpadů z posuzovaného provozu. Podrobné informace o nakládání s odpady budou uvedeny
v provozním řádu dle zákona o odpadech, který je nedílnou součástí žádosti o vydání
integrovaného povolení v dalším stupni povolování zařízení.
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Tabulka 14: Přehled odpadů vznikajících při provozu zařízení ke sběru, výkupu a využívání
odpadů
Kód
odpadu

Kategorie
odpadu

08 01 11*

N

08 04 09*

N

10
10
10
10
15
15
15
15
15
15

01
04
05
09
01
02
03
04
06
07

N
N
N
O
O
O
O
O
O
O

15 01 10*

N

15 02 02*

N

16
16
20
20

01*
04
02
21*

N
O
O
N

20 01 35*

N

20 02 01
20 03 01
20 03 03

O
O
O

04
04
04
08
01
01
01
01
01
01

06
06
01
01

Název druhu odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Jiné strusky
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
Sklo
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly
20 01 21 a 20 01 23
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Obecná ustanovení k nakládání s odpady
Uvedené odpady, jejichž výčet je proveden v předcházejících tabulkách, podléhají působnosti
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a bude s nimi nakládáno v souladu
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcími právními předpisy (zařazování, označování,
evidence, ohlašování). Vyprodukované odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů,
kategorií a jejich skutečných vlastností. Přednostně budou odpady předány k recyklaci a
následnému využití.
Na část uvedených produkovaných odpadů se podle § 38 zákona o odpadech bude vztahovat
povinnost zpětného odběru. Pokud je využit systém zpětného odběru, jsou tyto komodity do
místa zpětného odběru předávány jako použité výrobky a nevztahují se na ně další povinnosti
podle zákona o odpadech. Oznamovatel proto bude preferovat dodavatele výrobků a služeb,
kteří zajistí zpětný odběr. Tím bude minimalizováno celkové množství odpadů i produkce
odpadů, zejména nebezpečných.
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Odpady vznikající při běžném provozu budou odděleně shromažďovány v přiměřených
označených nádobách a následně předávány oprávněným osobám. Nebezpečné odpady budou
tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovány v uzavřených nádobách označených
v souladu s dikcí zákona o odpadech (označení názvem odpadu, katalogovým číslem, kódem
a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým
symbolem). V dosahu shromažďovacího místa pak bude umístěn identifikační list
nebezpečného odpadu.
Na původce odpadů se vzhledem k předpokládané produkci odpadů nebude vztahovat
povinnost ustanovit odpadového hospodáře, bude vedena průběžná evidence o odpadech a
každoročně bude prostřednictvím ISPOP podáváno hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Samozřejmostí je předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných
vlastností.

Etapa provozu - odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv a
mazadel z dopravních, strojních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích.
V případě vzniku požáru v areálu by největší objem odpadů představovala stavební suť a
demoliční odpady.

Tabulka 15: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

15 02 02*

N

17 05 03*
17 09 01*

N
N

17 09 03*

N

17 09 04

O

19 13 01*

N

Název druhu odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
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Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace,
záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství
emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk
Realizací záměru vzniknou nové zdroje hluku v území. Zdroje hluku lze z hlediska typové
skladby rozdělit na mobilní (liniové, dopravní) a stacionární (bodové, plošné) zdroje.
V důsledku provozu těchto zdrojů hluku bude docházet k ovlivnění stavu akustické situace ve
venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby v zájmové lokalitě a jejím širším okolí.
S ohledem na plánovaný novy provoz slévárny byla zpracována hluková studie pro celý areál,
zpracovaná Mgr. Kateřinou Karlovou ze společnosti, Greif – akustika, s r.o., ze dne 11.5. 2018
(viz. příloha č. 4).

Etapa výstavby
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů a obslužné staveništní dopravy. 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 či demoliční technika, např. nakladače, dozery
kompresory, pneumatická kladiva, apod. Výčet použitých stavebních mechanismů v současné
době není k dispozici, bude zpracován k dalším stupňům povolovacího procesu. Pro realizaci
stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje – jedná
se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících dopravních a
stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech
mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během
výstavby, která je časově omezena a bude realizována především ve dne a v pracovních dnech.
Vzhledem k malému rozsahu stavebních úprav (tzn. úpravy vnitřních dispozic a instalace
nových technologií) a k relativně krátkému termínu výstavby (cca 7 měsíců) nebude plánovaná
stavební činnost významným zdrojem hluku vůči nejbližším chráněným objektům.
Rovněž intenzita a trasování obslužné staveništní dopravy nejsou v současné době známy budou záviset na výběru zhotovitele stavby a jeho potřeb či polohy smluvních dodavatelů.

Etapa provozu
Pro fázi provozu byla zpracována Akustická studie, která rozdělila celý areál do 3 zón. Jedná
se o 1. zónu – prostor pro sběr a výkup odpadů – stávající, 2. zónu – prostor pro budoucí
objekt administrativy a 3. zónu – prostor pro sklad, dílnu/tavírnu, šatny a manipulační plochu.
V rámci celého areálu je zdrojem hluku v 1. zóně provoz strojů pro sběr a výkup odpadu, ve
2. zóně provoz a parkování osobních vozidel v parkovacích zálivech podél vnitroareálové
komunikace, a ve 3. zóně provoz manipulační plochy a provoz tavírny.
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Obrázek 7: Umístění kontrolních bodů a zdrojů hluku (detail) v modelové situaci, včetně

vnitroareálových komunikací (značeny zeleně)

Zdroj: akustická studie

V 1. zóně je umístěna plocha pro sběr a výkup odpadů. Hlučná zařízení, která jsou v provozu
v 1. zóně jsou uvedena v tabulce 11. Jedná se o provoz hydraulických nůžek, aligátorových
nůžek, paketovacího lisu a manipulace s kovovým odpadem.
Tabulka 16: Hladiny hluku typových zdrojů hluku v 1. zóně, zdroj archiv Greif-akustika, s.r.o.
Hladina akustického
Doba
Název zdroje
tlaku LpA [dB]
nasazení
Vysokozdvižný vozík (Yale)
60 dB/ 10 m
8h
Nakladač Fuchs
75 dB/ 10 m
8h
Manipulace s železným odpadem
65 dB/ 10 m
8h
Hydraulické nůžky CNS 400 K
80 dB/ 10 m
8h
Aligátorové nůžky Kajman typ 300L/450L
80 dB/ 10 m
8h
Paketovací lis EKOP S-265
80 dB/ 10 m
8h
Ve 3. zóně na manipulační ploše je zdrojem hluku provoz vysokozdvižného vozíku (Yale) a
nakladače Fuchs, dále hluk z provozu objektu SO-02 dílna/ tavírna – přenos hluku z objektu
přes obvodový plášť a vstupní vrata, vyústění VZT potrubí a další technologická zařízení
spojená s provozem tavení (separátor jisker, dávkovací zařízení, manipulace se struskou
apod.), viz následující tabulka.
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Tabulka 17: Hladiny hluku typových zdrojů hluku v 3. zóně, zdroj archiv Greif-akustika, s.r.o.
Hladina akustického
Doba
Název zdroje
tlaku LpA [dB]
nasazení
Vysokozdvižný vozík (Yale)
60 dB/ 10 m
8h
Nakladač Fuchs
75 dB/ 10 m
8h
Manipulace s železným odpadem
65 dB/ 10 m
8h
Objekt SO-02 – obvodový plášť
68 dB/ 1 m
8h
Objekt SO-02 – střecha
68 dB/ 1 m
8h
Objekt SO-02 – vyúztění VZT potrubí nad
65 dB/ 1 m
8h
střechu objektu
Obrázek 8: Situace s vyznačenými nejbližšími chráněnými venkovními prostory staveb

Zdroj: akustická studie

Výpočet byl proveden pouze pro denní dobu. Modelové výpočty byly provedeny pro 8
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin pro hluk z provozu stacionárních zdrojů
a z dopravy v areálu.
Rozložení pásem ekvivalentních hladin akustického tlaku A je patrné z hlukových map
uvedených v externích přílohách akustické studie, která je přílohou.
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Tabulka 18: Vypočítané hladiny hluku v kontrolních bodech z provozu stacionárních zdrojů a

na účelové komunikaci (hluk dopadající bez odražené složky)
Kontrolní Výška nad
body
terénem
[m]
KB1
KB2
KB3
KB4
KB5
KB6

3
3
5
3
3
3
3

Hladina hluku LAeq 8h [dB] v denní
Doprava v
Stacionární
době
Celkem
areálu
zdroje
Chráněné venkovní prostory
19,0
48,6
48,6
16,4
47,3
47,3
17,1
47,1
47,1
Administrativní budova
35,8
62,7
62,7
42,2
59,1
59,2
42,0
64,0
64,0
36,7
66,6
66,6

Hygienický
limit LAeq,8h
[dB]
50
50
50
-

V kontrolních bodech KB1 a KB2 umístěných v chráněných venkovních prostorech staveb před
fasádami nejbližší obytné zástavby je hygienický limit pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB hluk z
provozu stacionárních zdrojů a z dopravy v areálu splněn.
Pro splnění hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB na pracovišti v objektu pro administrativu
situovaného ve 2. zóně je nutné instalovat okna s váženou stavební neprůzvučností R’w ≥ 30
dB. Stejný požadavek je i pro váženou stavební neprůzvučnost celého obvodového pláště
včetně střechy. Aby nedošlo k překročení hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB z provozu
stacionárních zdrojů v denní době je nutné, aby provoz lučných strojů pohybujících se v rámci
celého areálu (1., 2. i 3. zóna) na venkovních plochách včetně vnitroareálové dopravy
nepřesáhl 8 h během celé pracovní doby.
Při provozu dílny ve 3. zóně, kde je uvažována návrhová hladina hluku LAeq,8h = 100 dB, je
nutné, aby byla při hlučných činnostech zavřená vrata. Pro tuto hlučnost je obvodový plášť
nutné realizovat z materiálu, u něhož výrobce deklaruje váženou neprůzvučnost alespoň Rw ≥
31 dB. Vyústění VZT potrubí nad střechu objektu je nutné zatlumit na hladinu hluku LAeq,8h
≤ 65 dB/ 1 m od vyústění.
Ostatní zdroje hluku spojené s provozem dílny, které budou umístěny mimo objekt SO-02, tj.
technologická zařízení spojená s provozem tavení (separátor jisker, dávkovací zařízení,
manipulace se struskou apod.) je nutné zatlumit na hladinu hluku LAeq, 8h ≤ 65 dB/ 1 m od
zařízení.Obslužná doprava bude přijíždět, resp. odjíždět po silnici III. třídy 10142 a účelové
komunikaci. Posouzení hluku z vyvolané dopravy bylo provedeno v kontrolních bodech KB1 a
KB2, které jsou umístěny v chráněných venkovních prostorech staveb stávajících objektů pro
bydlení č.p. 267 a 135, které se nachází v blízkosti silnice III/10142 na okraji obce Zvoleněves.
Stávající intenzita dopravy není známa, proto byl proveden výpočet pouze pro obslužnou
dopravu posuzovaného záměru. Intenzita dopravy uvažovaná ve výpočtu je uvedena v
následující tabulce.
Tabulka 19: Intenzita vyvolané dopravy na komunikaci III/10142 a účelové komunikaci
Denní doba (06:00 – 22:00 h)
Osobní vozidla / Nákladní vozidla
III/10142 + účelová komunikace
10
/ 20
7
/ 14
pohyby
pohyby

/

Výpočtová rychlost vozidel je uvažována 50 km/h.
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Obrázek 9: Příjezdová/odjezdová trasa vyvolané dopravy na pozemních komunikacích,

umístění kontrolních bodů a uvažovaný rozpad dopravy

Zdroj: akustická studie (2018).

V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané hladiny hluku od vyvolané dopravy na
pozemních komunikacích v kontrolních bodech KB1 a KB2.
Tabulka 20: Vypočtené hladiny hluku v kontrolních bodech z provozu vyvolané dopravy na

pozemních komunikacích
Kontrolní
body
KB1
KB2

Výška nad
terénem
[m]
3
3
5

Hladina hluku LAeq,16h [dB] v denní době
Pozemní komunikace
42,9
46,0
45,9

Hygienický limit
LAeq,16h [dB]
55
55
55

Ve všech kontrolních bodech je hygienický limit pro denní dobu LAeq,16h = 55 dB pro hluk z
vyvolané dopravy na pozemních komunikacích splněn. Je zde i dostatečná rezerva pro ostatní
dopravu na silnici III/10142.

Vibrace
V souvislosti s prováděním stavebních prací budou dočasně emitovány běžné vibrace
z mechanizačních prostředků a z provádění stavební činnosti. Vibrace spojené s provozem
mechanizačních prostředků budou nevýznamné, budou působit pouze na obsluhu pracovních
strojů a budou řešeny společně s ostatními negativními vlivy, tj. hlavně hlukem, používáním
ochranných pracovních pomůcek v rámci dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
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Při běžném provozu budou emitovány pouze vibrace způsobené dopravou. Velikost dopravních
otřesů je určena vahou vozidla, kvalitou jeho odpružení, rychlostí jízdy a zrychlením, kvalitou
povrchu a druhem konstrukce vozovky. Na šíření dopravních vibrací má pak vliv geologické
podloží dané lokality. Dopravní vibrace se obecně šíří do vzdálenosti max. několik málo desítek
metrů od komunikace.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro ozáření
osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 18/1997 Sb.
(atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů, a to vyhláška Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č. 307/2002 Sb., v jejíž příloze č. 10 v tabulce č. 2 jsou stanoveny Směrné hodnoty
obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu.
Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází podle
mapového portálu České geologické služby v území se střední kategorií radonového indexu
geologického podloží. V souvislosti s výstavbou zařízení nebudou provozovány žádné umělé
zdroje radioaktivního, ionizujícího, rentgenového ani jiného záření. Zdrojem
elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče, intenzita záření těchto zdrojů je
jen velmi malá a nemůže být zdrojem ovlivnění pracovního či životního prostředí. Záření
ultrafialové může být generováno při svařování obloukem. Toto záření může mít vliv pouze na
pracovníky stavby a jeho projevy budou eliminovány používáním ochranných pracovních
pomůcek.
Při realizaci záměru ani při běžném provozu zařízení se nepředpokládá provozování otevřených
generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí.
Není proto nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty
stanovené uvedeným nařízením vlády.

Zápach a jiné výstupy
Výstavba a provoz předkládaného záměru nebudou, při dodržení technologické kázně, zdrojem
zápachu. Žádné jiné výstupy nejsou v průběhu výstavby a provozu zařízení známy.

Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a
zásahy do krajiny)
Posuzovaný záměr nepředstavuje významné zásahy do terénu. Zpevněná manipulační plocha
v areálu je již zkolaudovaná. Základová konstrukce pro stavbu montované haly je připravená.
Jiné významné terénní úpravy, nebo zásahy do krajiny realizované nebudou.
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C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném
území
Přehled nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území

Environmentální charakteristiky dotčeného území popisují údaje např. o struktuře a rázu
krajiny, její geomorfologii a hydrologii, tj. charakteristiky podmiňující zároveň i složení
určujících složek flóry a fauny v dotčené krajině. K dalším environmentálním charakteristikám
patří zejména údaje o dotčených částech území a druzích chráněných podle zákona č.
114/1992 Sb. (např. významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny,
zvláště chráněná území, přírodní parky, lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněné
druhy), o ložiscích nerostů, údaje o území historického, kulturního nebo archeologického
významu. Environmentální charakteristiku zájmové oblasti popisují i údaje o tom, zda se jedná
o území hustě zalidněné, je-li území zatěžováno nad míru únosného zatížení, vyskytují-li se v
dotčené oblasti staré ekologické zátěže, popř. některé extrémní poměry, apod.
Zájmové území se nachází jihovýchodně od obce Zvoleněves ve stejnojmenném katastrálním
území ve Středočeském kraji. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 270 m n. m.
V platném územním plánu obce Zvoleněves jsou dotčené pozemky vedeny jako plochy VL –
výroba a skladování – lehký průmysl. Dle stanoviska MěÚ Slaný je záměr „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ v souladu s ÚP Zvoleněves.
Téměř celá lokalita záměru je pokryta stavbami a zpevněnými plochami. Jediná přírodní část
se nachází v severovýchodním okraji areálu. Nachází se na ní porost ruderální vegetace a
několik náletových dřevin, které zůstanou i po realizaci záměru zachovány.
Podrobnější přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území je
uveden v následujících podkapitolách.

Geomorfologická charakteristika
Z geomorfologického hlediska náleží zájmové území do:
• Provincie – Česká vysočina
• Subprovincie (V) – Poberounská soustava
• Oblast (VA) – Brdská oblast
• Celek (VA-2) – Pražská plošina
• Podcelek (VA-2B) – Kladenská tabule
• Okrsek (VA-2B-b) – Slánská tabule.
Kladenská tabule plošiny zaujímá plochu 556 km2. Má střední výšku 310,1 m n.m. a střední
sklon 2o54°. Na horninách proterozoika, méně staršího paleozoika a jejich pokryvu
permokarbonu (většinou mimo území mapy) a svrchní křídy vznikla členitá pahorkatina se
dvěma úrovněmi zarovnaného povrchu - vyšší ve výškách 350-400 m n.m. a nižší ve 250-320
m n.m. Na odolných buližnících a bazaltech se vytvořily místy suky a strukturní hřbety (Ládví
k. 359 m, Kozí hřbety k. 304 m, aj.). Území je rozčleněno hlubokými údolími Vltavy (pod
Prahou) a přítoků. Podle rázu reliéfu se Kladenská tabule člení na čtyři geomorfologické okrsky
- Hostivickou a Slánskou tabuli, Turskou a Zdibskou plošinu. Slánská tabule se svažitě sklání
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od západu a jihozápadu k severovýchodu. Ve stejném směru je protkána potoky, jež pramení
převážně na západě Slánska ve výšce kolem 400 m n. m. a vlévají se do Vltavy (164 m n. m.).
Horní toky těchto potoků se zařezávají poměrně hluboko do sevřených údolí, která se směrem
k východu rozevírají a přecházejí do mírně zvlněné roviny. Slánská tabule je typická
exhumovaným karbonským podložím svrchnokřídových souvrství (arkózové pískovce,
slepence, lupky, jílovce) s členitějším reliéfem meziúdolních plošin a hřbetů a široce
rozevřených údolí Zákolanského potoka. Zájmové území z hlediska fytogeografického členění
spadá do Českého termofytika. (zdroj mapy.nature.cz).

Geologická a hydrogeologická charakteristika
Zájmová lokalita je z hlediska regionálně - geologické příslušnosti ke skalnímu podkladu
součástí pokryvných útvarů a postvariských magmatitů Českého masívu, konkrétně
středočeského a západočeského mladšího paleozoika. Předkvarterní podklad je budován
sedimentárními horninami paleozoika, konkrétně horninami svrchního karbonu stupně stephan
B, stratigraficky řazenými do slánského souvrství. Z litologického hlediska je Slánské souvrství
označováno jako svrchní šedé uhlonosné, tvořené jílovci, aleuropelity a pískovci až arkózami,
lokálně s uhelnými slojkami. Slánské souvrství lze téměř v celé oblasti dělit do 3 litologicky
odlišných členů. Bazálním členem jednotky jsou vrstvy jelenické, významné výskytem slojek a
až 2m mocné dobyvatelné sloje v mšenecké pánvi (tzv. mělnické souslojí). Nejvyšší vrstvy
otrubské obsahují naspodu výrazné říční pískovce ledeckého obzoru a výše fluviolakustrinní
sedimenty s méně významnými slojemi a slojkami kounovského souslojí. Svrchno-karbonské
horniny jsou v zájmovém území překryty mladšími uloženinami, zejména kvartérními
sedimenty.
Záměr se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 5140 – Kladenská pánev. Svrchnokarbonské
horniny vytvářejí relativně komplikovaný pánevní hydrogeologický systém většího počtu
nepravidelně se střídajících průlinovo-puklinových vrstvových kolektorů a izolátorů. Vzájemné
rozložení kolektorů a izolátorů je díky cyklickému sedimentárnímu vývoji svrchního karbonu
značně chaotické, kdy zvláště aleuropelity a jílovce vytvářejí nepravidelná čočkovitá tělesa.
Infiltrace srážkové vody do pánevní struktury je přímá na výchozech kolektorů, i nepřímá,
zprostředkovaná křídovými, popřípadě kvartérními kolektory. Sestupné proudění infiltrační
vody je ztíženo vertikální a plošnou faciální proměnlivostí hornin a poklesem propustnosti
kolektorů s hloubkou uložení. Průměrný koeficient transmisivity permokarbonských kolektorů
se pohybuje v řádech 10-5 - 10-4 m2/s (střední až nízká transmisivita). Hladina podzemní vody
je konformní s reliéfem a je drénována menšími vodotečemi k regionální erozní bázi k řece
Vltavě. Piezometrická hladina podzemní vody napjatých zvodní má sklon k ose regionální
drenáže. Proudění podzemní vody v kolektorech kladenské pánve je narušeno důlní činností.
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Obrázek 10: Výřez geologické mapy, zájmová lokalita označena křížkem

Zdroj: (http://mapy.geology.cz)
LEGENDA:
KENOZOIKUM 6 – nivní sediment

-

Kvartér (holocén)

Kvartér (pleistocén)

16 – spraše a sprašové hlíny
PALEOZOIKUM (mladší p. – svrchní karbon, stephanB)
421 – slánské souvrství - jílovce, aleuropelity, pískovce, arkózové pískovce až arkózy, lokálně uhelné slojky (kounické
souvrství)

Hydrologická charakteristika
Povrchová voda

Dle hydrologického členění patří zájmové území do povodí řeky Labe, Dolní Vltava, Vltava od
Rokytky po ústí (1-12-02). Posuzovaný záměr se nachází v dílčím povodí 4. řádu: Knovízský
potok (ČHP 1-12-02-0430).
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Obrázek 11: Hydrologické pořadí

Knovízský potok
VN -OTROK
zájmová oblast

Slatina

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Nejblíže záměru se nachází ve vzdálenosti cca 600m S směrem Knovízský potok (ID vodního
toku 138230000100), č.h.p. 1-12-02-043/0, dále je to cca 800m J směrem vodní tok Slatina
(ID vodního toku 138260000100), č.h.p. 1-12-02-044/0. Ve vzdálenosti cca 1 km SZ od zařízení
se nachází menší vodní nádrž OTROK, jejíž voda nebude předmětným zařízením dotčena.

Obrázek 12: Výřez základní vodohospodářské mapy

Zdroj: http://heis.vuv.cz/
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Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle § 28 zákona č. 254/2001Sb., vodní zákon v
platném znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod. Oblasti vyhlašuje vláda nařízením jako Chráněné oblasti přirozené akumulace
vod.
V chráněné oblasti akumulace vod je mj. zakázáno:
• zmenšovat rozsah lesních pozemků;
• odvodňovat lesní pozemky;
• odvodňovat zemědělské pozemky;
• těžit rašelinu;
• těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k
odkrytí souvislé hladiny podzemních vod.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod dle § 28a vodního zákona, jsou plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami vymezit
v Politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná pro
akumulaci povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby
a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí
využití pro akumulaci povrchových vod.

Posuzovaný nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, slouží k ochraně vydatnosti, jakosti
a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo
využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok
a stanoví je vodoprávní úřad. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit
ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní
úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit,
popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Rozdělení ochranných pásem vodních zdrojů:
• ochranná pásma 1. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním
okolí jímacího nebo odběrného zařízení,
• ochranná pásma 2. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích
stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti,
jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
V evidenci jsou i ochranná pásma vodních zdrojů vymezená dřívější legislativou (pásma
hygienické ochrany PHO). Pokud nebylo vyhlášeno OPVZ podle citovaných nových předpisů
nebo zrušeno či změněno původní PHO, zůstává v platnosti toto PHO stanovené na základě
předchozích legislativních norem.
V evidenci jsou ochranná pásma vodních zdrojů rozlišena na:
• OPVZ I. stupně
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•
•
•
•

OPVZ II. stupně
PHO 2a - dřívější dělení 2. ochranného pásma
PHO 2b - dřívější dělení 2. ochranného pásma
nerozlišený stupeň

Zájmová oblast se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Nejbližší ochranné pásmo
je od zájmové lokality vzdálené cca 2 km Z směrem. Jedná se o vyhlášené ochranné pásmo 2
vrtů, vodních zdrojů kasáren Slaný, ze dne 28.1.1985, č.j.: 3/1985 Vod.235. Ochranné pásmo
nebude předmětným zařízením dotčeno.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné lázně a
lázeňská místa prohlášená podle dříve platných právních předpisů se považují za přírodní léčivé
zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa osvědčené
nebo stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb., v platném znění – lázeňský zákon (§ 44 odst.1).
• Ochranné pásmo I. stupně se stanoví pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu
zdroje.
• Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě
infiltračního území zřídelní struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního území
zdroje nebo jeho části. Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu se stanoví
zejména k ochraně hydraulických poměrů zdroje. V rámci ochranného pásma II. stupně
se podle stupně ochrany vymezuje dílčí ochranné pásmo II A a II B.
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za
ochranná pásma podle zákona č. 164/2001 Sb. v platném znění, s tím, že ochranná pásma
zdroje II. a III. stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 odst. 2 (§ 44
odst. 2).

Posuzovaný záměr neprochází přes žádné přírodní léčivé zdroje či jejich ochranná pásma, ani
zdroje přírodních minerálních vod.

Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti dle směrnice 91/676/EHS
Zranitelné oblasti jsou dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a o změně
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:
• povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné
vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosáhnout;
• povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění,
a jsou územně vymezeny katastrálními územími. Toto nařízení vlády zapracovává příslušné
předpisy Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním
dusičnany ze zemědělských zdrojů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1882/2003).

Posuzovaný záměr se nachází ve zranitelné oblasti.
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Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) definovány jako vodní útvary povrchových vod:
• v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace
živin k nežádoucímu stavu jakosti vod;
• které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l;
• u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění
odpadních vod.
Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Toto nařízení v souladu s právem Evropské unie mj. vymezuje citlivé oblasti. Podle § 15 odst.
1 se všechny útvary povrchových vod na území České republiky vymezují jako citlivé oblasti.
Celý posuzovaný záměr se tedy nachází v citlivé oblasti.

Posuzovaný záměr se nachází v citlivé oblasti.

Charakteristika území z hlediska zájmů chráněných
zákonem o ochraně přírody a krajiny
Územní systém ekologické stability
Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém
ekologické stability (ÚSES) definován jako soubor vzájemně propojených, přirozených či
antropogenně pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu (tzv. ekologickou stabilitu). Skladebné součásti ÚSES tvoří biocentra (BC),
biokoridory (BK), případně interakční prvky (IP), které se vymezují na základě rozmanitosti
potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů,
prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů. Podle biogeografického významu se
skladebné součásti ÚSES rozdělují na místní (lokální), regionální a nadregionální.
ÚP Zvoleněves závazně vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
lokální úrovni - biocentra, biokoridory a interakční prvky. Nadmístní systém, tzn. nadregionální
a regionální prvky ÚSES do katastrálního území Zvoleněves nezasahují.

Zájmová lokalita ani její část neleží ve skladebném prvku ÚSES. Nejblíže se nachází LBC 27
(cca 600 m V směrem). Z důvodu značné vzdálenosti prvků ÚSES od zájmového území je
vyloučeno jejich eventuální ovlivnění realizací záměru. Záměr nebude emitovat negativní vlivy,
které by měly měřitelně ovlivňovat funkčnost prvků ÚSES. Nejbližšími prvky ÚSES jsou:
LBC 27 – lokalita „Na Babím dole“
Katastrální území: Zvoleněves, poblíž hranice k.ú Slatina
Stav: nefunkční, navržené k založení na orné půdě ve výměře 2,84 ha.
Základ biocentra tvoří neširoká mez s řídkým porostem ovocných stromů. Uzemí bude
zatravněno a osázeno dřevinami typickými pro habrové doubravy.
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LBK 26-27
K. ú.: Zvoleněves, vede V směrem k hranici k.ú., kde odbočuje na J směrem k LBC 27
Stav: nefunkční, nevržený k založení na orné půdě v délce 1284 m, tj. 1,32 ha.
Charakteristika a popis: Cílové společenstvo – habrová doubrava.

Obrázek 13: Ochrana přírody – ÚSES, EVL, MZCHÚ, památné stromy
rezervace,
Skupina památných stromů

MZCHÚ – Přírodní

Zdroj: http://mapy.nature.cz/

Zvláště chráněná a jiná chráněná území
Podle zákona č.114/1992 Sb. jsou stanoveny kategorie zvláště chráněných území:
(1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště
chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.
(2) Kategorie zvláště chráněných území jsou
a) národní parky,
b) chráněné krajinné oblasti,
c) národní přírodní rezervace,
d) přírodní rezervace,
e) národní přírodní památky,
f) přírodní památky.

Předkládaný záměr se nenachází v žádném (velkoplošném ani maloplošném) zvláště
chráněném území. Nejbližším maloplošným chráněným územím je přírodní památka
Podlešínská jehla. Eventuální vliv záměru na zvláště chráněná území je možné vzhledem
k absenci prostorové či funkční kolize záměru se ZCHÚ a jejich dostatečné vzdálenosti od
řešeného záměru vyloučit.
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Přírodní památka Podlešínská skalní jehla
PP se nachází cca 2 km JZ od zájmového území.
K.ú.: Podlešín
Rozloha: 0,03 ha
Důvodem ochrany je výrazná izolovaná pískovcová skalní věž, vzdáleně připomínající přírodní
výtvory známé z východočeských skalních měst. Z hlediska botanického či zoologického není
lokalita ničím pozoruhodná. Bizardně zvětralý útvar o výšce 8 metrů je tvořený ledeckou
arkózou svrchnokarbonského stáří.

Územní soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní
stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území EU.
Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou:
• Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků (zkr.
směrnice o ptácích).
• Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích).
• Národní seznam evropsky významných lokalit vyšel ve Sbírce zák. pod číslem 132/2005
Sb.

Zájmové území neleží v žádné evropsky významné ani ptačí oblasti. Nejbližší součástí soustavy
Natura 2000 je EVL Zákolanský potok (kód CZ0213016, vzdálenost 6 km), jejímž předmětem
ochrany je rak kamenáč. Vzhledem ke vzdálenosti a poloze provozovny v jiném povodí nelze
očekávat negativní vliv záměru na uvedenou lokalitu, ani na jiné součásti soustavy Natura
2000. Z důvodu značné vzdálenosti ostatních lokalit soustavy Natura 2000 od zájmového území
je také vyloučeno jejich eventuální ovlivnění realizací záměru. Vliv záměru na lokality soustavy
Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem KÚ Středočeského kraje (č.j. 096371/2019/KUSK ze
dne 16.6.2019).

Významné krajinné prvky
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, se za významný
krajinný prvek považuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou podle citovaného zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

Záměr nezasahuje do VKP dle §3 zákona č. 114/1992 Sb. Ani do registrovaných VKP dle §6
zákona č. 114/1992 Sb.

Krajinný ráz
Ochrana krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je
významnou možností orgánů ochrany přírody regulovat či ovlivňovat výstavbu a využití území
nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině.
Citace dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. “Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a

historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování
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staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků,
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit
obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území,
které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.“
Zájmové území lze, na základě krajinného typu dle reliéfu, popsat jako krajinu plošin a
pahorkatin, bez výskytu chráněných území v okolí 500 m.

PUPFL, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné pozemky PUPFL ani dřeviny rostoucí mimo les.
Nejbližší památné stromy se nacházejí cca 2,5 km JZ u obcí Podlešín (Dub letní) a Želenice
(Lípa malolistá), viz Obrázek 13.

Přírodní zdroje - ložiska
V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž
ochranou a evidencí je pověřena Česká geologická služba. Rovněž se zde nenacházejí žádná
území s předpokládaným výskytem ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly
povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady. Lokalita se nenachází v oblasti
chráněného ložiskového území ani výhradního ložiskového území.
K záměru bylo vydáno stanovisko ČGS, ze dne 10.2.2016, zn. CGS630/16/03621/II-119
(příloha č. 10)
Obrázek 14: Ochrana nerostných surovin

hranice k. ú.,

výhradní ložisko,

chráněné ložiskové území

Zdroj: http://mapy.geology.cz
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Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
Zájmové území se nachází na pozemcích určených jako plochy výroby a skladování,
s přípustným využitím souvisejícím s nakládáním s odpady, na okraji k.ú. Zvoleněves, v lokalitě
zvané „Na babím dole“. Lokalita je od kompaktního města vzdálena cca 700 m.

V areálu, v němž je umístěn záměr, ani v jeho okolí nejsou evidovány žádné nemovité kulturní
památky. V bezprostředním okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné
architektonické ani historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být
přestavbou či provozem areálu a jeho vlivy dotčeny. Areál se nachází mimo zastavěné území.

Území hustě zalidněná
Zájmová lokalita se nachází na okraji katastrálního území, mimo zastavěnou oblast. Nejedná
se o území hustě zalidněné. Nejbližší obytná zástavba je situována SZ od posuzovaného areálu,
ve vzdálenosti cca 500m.

Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru
únosného zatížení
V zájmovém areálu ani v jeho nejbližším okolí není evidována žádná lokalita se starou
ekologickou zátěží ani v současné době nadměrně zatěžované území.

Extrémní poměry v dotčeném území
Poddolovaná území
Lokalita se nachází v poddolovaném území č. 2033 (Kamenný Most – Zvoleněves) pro
surovinu černé uhlí, stáří před rokem 1945. Předkládaný záměr nebude mít na poddolované
území žádný vliv.

Sesuvy

V zájmovém území ani v širším okolí se nenachází území aktivních sesuvů.

Seismicita

Zájmové území se nachází v seismicky stabilní oblasti se seismicitou menší než 5º M.C.S.

Radon

Radonové riziko z geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v určité geologické jednotce. Hlavním zdrojem
radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Z hlediska radonového rizika
lze očekávat střední radonové riziko, jak je zřejmé z následujícího obrázku
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Obrázek 15: Výřez mapy radonového rizika

Zdroj: http://mapy.geology.cz
LEGENDA:
radonový index nízký

, střední
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Charakteristika současného stavu životního
prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho
složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem
ovlivněny
Charakteristika je chápána zejména z pohledu ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např.
hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např.
podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení
a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické
rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např.
dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu),
obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů.
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis
jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, jsou uvedeny v
následujících kapitolách.

Ovzduší a klima
Zájmové území se nachází v nadmořské výšce 270 m n. m. Z klimatologického hlediska leží
dotčené území v klimatické oblasti teplé W2 (zdroj: Quittova klasifikace, Atlas podnebí Česka,
2007). Pro klimatickou oblast W2 je charakteristické teplé a suché léto, poměrně krátký
přechod z mírně teplého jara do léta, rovněž jako v případě přechodu léta do teplého až mírně
teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi krátkým obdobím trvání souvislé
sněhové pokrývky. Převládající směr větrů je, na rozdíl od většiny oblastí v České kotlině, V-Z
a Z-V. Dále klimatickou oblast charakterizují tyto průměrné údaje.

Tabulka 21: Charakteristiky klimatické oblasti W2 (zdroj Atlas podnebí Česka)
Klimatická oblast
Průměrný počet letních dnů v roce
Průměrný počet dnů s teplotou > 10°C
Průměrný počet mrazových dnů
Průměrný počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu v °C
Průměrná teplota v červenci v °C
Průměrná teplota v dubnu v °C
Průměrná teplota v říjnu v °C
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet dnů zamračených, oblačnost > 0,8
Počet dnů jasných, oblačnost < 0,2

W2
50 - 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
-2 - -3
18 - 19
8-9
7-9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50
120 - 140
40 - 50
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Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s
třídními rychlostmi 1,7 m.s-1 pro interval 0 až 2,5 m.s-1, 5 m.s-1 pro rozmezí 2,5 až 7,5 m.s-1 a
11 m.s-1 pro rychlosti vyšší než 7,5 m.s-1.
Odborný odhad větrné růžice použitelný pro tuto lokalitu vypracovaný ČHMÚ Praha je uveden
viz Tabulka 22. Grafické vyjádření větrné růžice, viz Rozptylová studie, která je součástí
Dokumentace.

Tabulka 22: Větrná růžice

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Zvoleněves
Platný ve výšce 10 m nad zemí v %

I. třída stability - velmi stabilní
Třídní
Rychlost
S
SV
V
1,7
0,65
0,72
2,52
5,0
0,00
0,00
0,00
11,0
0,00
0,00
0,00
Suma
0,65
0,72
2,52
II. třída stability – stabilní
Třídní
Rychlost
S
SV
V
1,7
0,26
0,25
0,67
5,0
0,23
0,04
0,48
11,0
0,00
0,00
0,00
Suma
0,49
0,29
1,15
III. třída stability – izotermní
Třídní
Rychlost
S
SV
V
1,7
0,65
0,53
1,37
5,0
0,22
0,05
0,54
11,0
0,00
0,00
0,00
Suma
0,87
0,58
1,91
IV. třída stability – normální
Třídní
Rychlost
S
SV
V
1,7
0,11
0,06
0,24
5,0
0,03
0,01
0,09
11,0
0,00
0,00
0,00
Suma
0,14
0,07
0,33
V. třída stability – konvektivní
Třídní
Rychlost
S
SV
V
1,7
3,48
3,08
5,36
5,0
1,53
0,37
2,95
11,0
0,00
0,00
0,00
Suma
5,01
3,45
8,31
Celková růžice
Třídní
Rychlost
S
SV
V
1,7
5,15
4,64
10,16
5,0
2,01
0,47
4,06
11,0
0,00
0,00
0,00
Suma
7,16
5,11
14,22

Směr větru
JV
J
2,96
4,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2,96
4,18

JZ
Z
5,46
0,00
0,00
5,46

Směr větru
JV
J
0,57
0,70
0,49
0,59
0,00
0,00
1,06
1,29

JZ
Z
1,50
1,37
0,00
2,87

Směr větru
JV
J
0,98
1,12
0,37
0,35
0,00
0,01
1,35
1,48

JZ
Z
2,27
1,04
0,05
3,36

Směr větru
JV
J
0,19
0,14
0,07
0,05
0,02
0,01
0,28
0,20

JZ
Z
0,35
0,17
0,09
0,61

Směr větru
JV
J
3,17
2,57
1,27
0,60
0,00
0,00
4,44
3,17

JZ
Z
4,75
2,58
0,00
7,33

Směr větru
JV
J
7,87
8,71
2,20
1,59
0,02
0,02
10,09
10,32

JZ
Z
14,33
5,16
0,14
19,63

3,15
0,00
0,00
3,15

SZ
CALM
1,30
1,93
0,00
0,00
1,30
1,93

1,22
0,84
0,00
2,06

SZ
CALM
0,54
0,26
0,52
0,00
1,06
0,26

2,01
0,84
0,05
2,90

SZ
CALM
1,06
0,43
0,55
0,01
1,62
0,43

0,28
0,12
0,12
0,52

SZ
CALM
0,12
0,06
0,06
0,07
0,25
0,06

5,37
3,06
0,00
8,43

SZ
CALM
4,62
1,05
3,83
0,00
8,45
1,05

12,03
4,86
0,17
17,06

SZ
CALM
7,64
3,73
4,96
0,08
12,68
3,73

Suma
22,87
0,00
0,00
22,87
Suma
5,97
4,56
0,00
10,53
Suma
10,42
3,96
0,12
14,50
Suma
1,55
0,60
0,31
2,46
Suma
33,45
16,19
0,00
49,64
Suma
74,26
25,31
0,43
100,00

Zdroj: Rozptylová studie Ing. Vladimír Závodský. (2019).
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Podrobným rozborem větrné růžice zjistíme následující:
•
největší četnost výskytu v uvažované lokalitě 19,63 %, tj. 1720 h/r má jihozápadní vítr,
•
druhou největší četnost výskytu, 17,06 %, tj. 1 494 h/r má západní vítr,
•
třetí v pořadí je východní vítr s četností výskytu, 14,22 %, tj. 1 246 h/r,
•
větry vanoucí z jiných směrů mají četnost výskytu ≤ 12,68 %,
•
vítr do rychlosti 2,5 m.s-1 lze očekávat v 74,26 %, tj. 6 505 h/r,
•
větry v rozmezí rychlostí 2,5 až 7,5 m.s-1 se předpokládají v 25,31 %, tj. 2 217 h/r,
•
vítr o rychlosti větší jak 7,5 m.s-1 se vyskytuje v 0,43 %, tj. 38 h/r,
•
špatné rozptylové podmínky včetně inverzí, tzn. I. a II. třída stability se odhadují celkově
v 33,40 %, tj. 2 926 h/r,
•
dobré rozptylové podmínky, neboli III. a IV. třída stability se předpokládají v 16,96 %,
tj. 1 486 h/r,
•
četnost výskytu V. třídy stability, ve které jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v
důsledku silné vertikální turbulence se mohou v malých vzdálenostech od zdroje
nárazově vyskytovat vysoké koncentrace se předpokládá v 49,64 %, tj. 4 348 h/r.
Z uvedeného vyplývá, že posuzovaná lokalita je poměrně dobře provětrávána především ze
směrů jihozápad - západ - severozápad. Výrazně převládá rychlost proudění do 2,5 m.s-1.
Přibližně třetinu roku jsou očekávány špatné rozptylové podmínky doprovázené inverzními
stavy.
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě lze v prvé řadě využít mapy
úrovní znečištění konstruované v síti 1 x 1 km. Tyto mapy jsou zveřejněny na internetových
stránkách ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za
předchozích 5 kalendářních let pro všechny znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit
pro ochranu zdraví s dobou průměrování 1 kalendářní rok (podle zákona o ochraně ovzduší,
§11, odst. 5 a 6). V době vypracování této studie (duben 2019) jsou k dispozici mapy s průměry
za roky 2013 až 2017. Nad rámec požadavků zákona jsou k dispozici i pětileté průměry 36.
nejvyšší denní koncentrace PM10 a 4. nejvyšší denní koncentrace SO2.
Dále je možné využít údaje z měření imisních koncentrací monitorovacími stanicemi zařazenými
do imisního informačního systému IIS-ISKO nebo odborné odhady vypracované ČHMÚ ve
formě imisních map. Jak údaje z měření tak i imisní mapy jsou každoročně uváděny na
internetových stránkách ČHMÚ v podobě tabelární a grafické ročenky.
Odhad stávajícího imisního pozadí v zájmové lokalitě (Zdroj: Rozptylová studie) byl dle
§ 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. a Přílohy č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. proveden
především z map úrovní znečištění a dále z kombinace údajů z měření na monitorovacích
stanicích a údajů z grafických ročenek uvedených výše. Odhad stávajícího imisního pozadí pro
hodnocené znečišťující látky byl proveden na základě průměrných hodnot za léta 2013 až
2017.
V zájmové lokalitě lze tedy s jistou mírou pravděpodobnosti očekávat:
•
maximální denní koncentraci PM10 na úrovni 125,9 μg.m-3 (průměr z maxim
naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15
km od záměru),
•
36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v rozmezí 42,4 μg.m-3 až 56,5 μg.m-3,
průměr 44,5 μg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017
pokrývajících zájmovou lokalitu),
•
průměrný počet překročení limitní koncentrace 50 μg.m-3 denními
koncentracemi PM10 na úrovni 39 případů za rok, (průměrný počet překročení
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

zjištěný v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15 km
od záměru),
průměrnou roční koncentraci PM10 v rozmezí 22,6 μg.m-3 až 30,4 μg.m-3,
průměr 23,7 μg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017
pokrývajících zájmovou lokalitu),
maximální hodinovou koncentraci NO2 na úrovni 88,4 μg.m-3 (průměr z maxim
naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15
km od záměru),
19. nejvyšší hodinovou koncentraci NO2 na úrovni 71,4 μg.m-3, (průměr z maxim
naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15
km od záměru),
průměrnou roční koncentraci NO2 v rozmezí 12,1 μg.m-3 až 13,0 μg.m-3,
průměr 12,5 μg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017
pokrývajících zájmovou lokalitu),
maximální osmihodinovou koncentraci CO na úrovni 1 668,7 μg.m-3 (průměr z
maxim naměřených v letech 2013 až 2017 na monitorovací stanici ALEG Praha 2 –
Legerova, nejbližší stanici, kde se tato znečišťující látka měří),
průměrnou roční koncentraci benzenu v rozmezí 1,1 μg.m-3 až 1,2 μg.m-3,
průměr 1,1 μg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017
pokrývajících zájmovou lokalitu),
průměrnou roční koncentraci BaP v rozmezí 0,8 ng.m-3 až 1,9 ng.m-3, průměr
1,0 ng.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017 pokrývajících
zájmovou lokalitu),
průměrnou roční koncentraci PM2,5 v rozmezí 16,3 μg.m-3 až 21,0 μg.m-3,
průměr 17,0 μg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017
pokrývajících zájmovou lokalitu),
průměrnou roční koncentraci Pb v rozmezí 5,1 ng.m-3 až 6,3 ng.m-3, průměr
5,5 ng.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017 pokrývajících
zájmovou lokalitu),
maximální hodinovou koncentraci SO2 na úrovni 75,6 μg.m-3 (průměr z maxim
naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15
km od záměru),
25. nejvyšší hodinovou koncentraci SO2 na úrovni 38,7 μg.m-3, (průměr z maxim
naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15
km od záměru),
maximální denní koncentraci SO2 na úrovni 31,3 μg.m-3 (průměr z maxim
naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15
km od záměru),
4. nejvyšší denní koncentrace SO2 v rozmezí 16,8 μg.m-3 až 17,4 μg.m-3,
průměr 17,0 μg.m-3, (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017
pokrývajících zájmovou lokalitu),
průměrnou roční koncentraci SO2 na úrovni 5,5 μg.m-3 (průměr z hodnot
naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v okruhu 15
km od záměru).
stávající imisní pozadí dalších hodnoceních znečišťujících látek (Sn, TOC, Cl-, PCDD/F,
PCB, PAH) není v zájmové lokalitě známo.

Na základě odhadu stávajícího imisního pozadí lze předpokládat, že v celé zájmové lokalitě,
resp. oblasti pokryté sítí referenčních bodů, nejsou dlouhodobě překračovány imisní limity
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hodnocených znečišťujících látek. Výjimku tvoří roční koncentrace BaP a denní koncentrace
PM10.
Podrobněji viz Rozptylová studie, která je přílohou Dokumentace záměru.

Vody
Viz také kapitola C. I. 3 - Hydrologická charakteristika.

Záplavová území
Předkládaný záměr se nenachází v záplavovém území.

Půda
V zájmovém území se vyskytují karbonátové černozemě modální na spraších. Jedná se o půdy
středně těžké, bez skeletu, s vyšším až vysokým obsahem kvalitního humusu, neutrální reakcí
a velmi dobrými sorpčními vlastnostmi. Pro půdní profil je charakteristický nápadně mocný,
tmavě zbarvený humusový horizont, který se vyznačuje vodostálou strukturou a hojným
edafonem. Pro spraše je příznačná přítomnost vápnitých žilek a povlaků. Hlavním půdotvorným
procesem při vzniku černozemí byla intenzivní humifikace, která probíhala pod stepní vegetací.

Obrázek 16: Výřez půdní mapy

Zdroj: https://geoportal.gov.cz
LEGENDA:
CEm05 - černozem modální, substrát spraše
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Flóra, fauna
Z hlediska biogeografického členění se zájmové území nachází v Řípském bioregionu 1.2
(Culek, 1996). Řípský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech,
zabírá převážnou část Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny, má protáhlý tvar
ve směru SZ-JV a plochu 1585 km2.
Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového
vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního
stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových
elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. Je zde
zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i české endemity flóry a hmyzu. Netypickými
částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu
(1.7) a neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickou
zónou jsou i přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále Pražská kotlina, tvořící přechod
k bioregionům Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20). V současnosti v bioregionu
dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí. Lesy jsou
menší, převážně kulturní bory, ale se zbytky dubohabřin a doubrav.
Přirozenou vegetaci na daném území tvoří především dubohabrové háje (Carpinion - betuli).
Typické stromy v oblasti dubohabrových hájů jsou dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), lípa srdčitá (Tilia
cordata), lípa velkolistá (Tlila platyphyllos), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer
pseu-doplatanus), jilm horský (Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), divoká hrušeň
(Pyrus communis), jedle bělokorá (Abies alba). Z keřů převažují: zimolez pýřitý (Lonicera
xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), líska obecná (Corylus avellana).
Současný stav bioregionu je odrazem historicky starého osídlení území (od neolitu). Bioregion
byl postupně odlesněn na většině území již v prehistorických dobách, rozloha lesů je dnes
velmi omezena na malé plochy. Přirozené lesní porosty byly nahrazeny akátinami, na píscích
kulturními bory. Na většině území převládají agrikultury, louky jsou ojedinělé. Ve flóře je
zastoupena řada exklávních prvků. Na dlouhodobě odlesněné plošině je flóra velmi
jednotvárná, pestrá je zejména v oblasti dolního Povltaví, Poohří a na Podřipsku.
Fauna bioregionu je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem (ježek západní,
ropucha kratkonohá). V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step,
charakterizovanou např. koloniemi havrana polního nebo výskytem dytíka úhomího. Do ní
místy pronikly (např. vřetenuška pozdní) nebo přežívají (stepník rudý) charakterističtí zástupci
středočeské suchomilné fauny, včetně forem atlantsko-mediteránního původu (travařka
Nickerlova). Zejména severně od Prahy jsou zachovalá unikátní torza vyhraněně teplomilných
hmyzích společenstev, se středočeskými endemity a subendemity (krasec trójský, nesytka
česká, makadlovka Mesophleps trinotellus, z měkkýšů např. páskovka žíhaná). Hlavní řeky Labe, Vltava a Ohře - patří v zásadě do cejnového pásma, na Vltavě ještě doznívá vliv Vltavské
kaskády a tak má řeka částečně charakter sekundárního pstruhového pásma. Ostatní potoky
a říčky náleží do parmového až cejnového pásma. V nivách toků jsou významná odříznutá
ramena s typickou faunou nížinných stojatých vod. V bioregionu je jedno z mála nalezišť
vodního plže Ferrissia wauteri.
Vzhledem k tomu, že se záměr bude dotýkat území již dotčeného výstavbou, nepředpokládá
se, že se záměr dotkne výrazněji výskytu rostlinných a živočišných společenstev. V dotčeném
území se nenacházejí žádné chráněné druhy rostlin a živočichů.
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Pro předkládaný záměr bylo provedeno „Posouzení možného vlivu zamýšleného záměru:

„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových
odpadů, Zvoleněves“ na živočichy a zájmy ochrany přírody“. Zpracovatelem byl RNDr. Marek
Banaš, PhD osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i, §67 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění, soudní znalec v oboru ochrana přírody a Mgr. Radim
Kočvara osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění. V dokumentu je popsáno, že téměř celá lokalita záměru je pokryta stavbami
a zpevněnými plochami. Jediná přírodní část se nachází v severovýchodním okraji areálu.
Nachází se na ní porost ruderální a segetální vegetace a několik náletových dřevin.
Bezobratlí
V území převažují druhy polních agrocenóz, dle zjištěného stavu biotopů na lokalitě lze vyloučit
výskyt význačnějších druhů ve vazbě na dotčenou budovu a bezprostřední okolí. Potenciálně
atraktivnější jsou až travnaté a ruderální lemy při okrajích areálu a zejména v rámci okraje
polní cesty, včetně aleje starších ovocných dřevin s dominantní hrušní a jabloní. Na základě
průzkumů širšího okolí lze v území očekávat následující druhy:

Motýli Lepidoptera
Fauna motýlů je v území převážně chudá, význačnější taxony lze předpokládat až v nivě
Knovízského potoka. Z běžných druhů byla v okolí pozorována babočka admirál (Vanessa
atalanta), babočka paví oko (Inachis io), babočka bodláková (Vanessa cardui), babočka bílé C
(Polygonia c-album), bělásek řepkový (Pieris napi), bělásek řepový (Pieris rapae), bělásek zelný
(Pieris brassicae), jetelovka hnědá (Euclidia glyphica), kovolesklec gama (Autographa gamma),
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), okáč luční (Maniola jurtina), okáč prosíčkový
(Aphantopus hyperanthus), okáč pýrový (Pararge aegeria), šedice jívová (Colobochyla salicalis)
a žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni).

Záměr je situován do prostoru stávajícího areálu a zpevněných ploch. Potenciálně zajímavé
lepidopterologické biotopy v širším okolí záměru nebudou nijak dotčeny.
Brouci Coleoptera
Z brouků byly v širším okolí zaznamenány zejména běžné druhy jako střevlíček měděný
(Poecilus cupreus), střevlíček Pterostichus strenuus, střevlíček ošlejchový (Anchomenus
dorsalis), čtvercoštítník černý (Abax parallelepipedus), čtvercoštítník rovnoběžný (Abax
parallelus), kvapník toulavý (Amara communis), kvapník Amara plebeja, mrchožrout černý
(Phosphuga atrata), mrchožrout rudoprsý (Oiceoptoma thoracicum), střevlíček Pterostichus
melanarius, střevlíček Pterostichus oblongopunctatus, nestejnočlenec dvojjamký
(Anisodactylus binotatus), šídlatec zářivý (Metallina lampros), z větších druhů střevlík hajní
(Carabus nemoralis), střevlík fialový (Carabus violaceus), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata).

Přímo v lokalitě záměru se nenachází vhodný biotop pro tyto druhy – vyskytují se v okolí
záměru na ruderální a polní vegetaci a porostech náletových dřevin.
Obratlovci
Dále je uveden přehled obratlovců zjištěných v prostoru zájmového území a jeho blízkém okolí.
Posouzení je zaměřeno zejména na ohrožené, případně zvláště chráněné anebo regionálně
významné druhy. Uváděny jsou pouze druhy, které mají pro lokalitu jako takovou význam z
pohledu jejího posuzování, případně by bylo možné uvažovat o nějaké formě jejich dotčení ze
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strany záměru. Platí to zejména pro některé druhy bahňáků s vazbou na nivu Třebízského
potoka, jejichž výskyt v prostoru záměru i dotčení lze jednoznačně vyloučit.

Žáby Anura
V případě žab (a obojživelníků obecně) je možné konstatovat, že se v rámci plochy záměru a
nejbližšího okolí nevyskytují. Lze předpokládat pouze zcela ojedinělou migraci některých
běžnějších druhů, bez předpokladu negativního dotčení. Nejbližší výskyty jsou soustředěny
výhradně do niv toků (v území nejblíže Knovízský potok) a vodních ploch (v území rybník
Otrok).

Šupinatí Squamata
V případě plazů není výskyt žádného z druhů v řešeném území znám. V rámci lemů D7 u
Slaného se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) – SO, VU, IV (potvrzena 2017 a 2018),
u které lze předpokládat výskyt na řadě ruderálních biotopů v širším okolí. V řešeném území

(úkryty pod kameny, kmeny) ale nebyla potvrzena a její výskyt zde je nepravděpodobný.
Negativní dotčení záměrem lze vyloučit, záměrem nebude zasahováno do biotopu druhu.
Ptáci Aves
K druhům, které nejsou blíže řešeny, typicky patří vzácnější migrující druhy, ke kterým náleží
často i zvláště chráněné druhy, jako např. bahňáci, dravci apod., kteří k území nemají
bezprostřední vztah. Pokud není některý ze známých či dříve pozorovaných druhů v rámci
lokality uváděn, je jeho dotčení považováno za zcela zanedbatelné a není tudíž blíže řešen.

Z druhů synantropních, tj. těch, které by mohly být vázány přímo na objekty budov v rámci
areálu, zde nehnízdí žádný druh. Je to dáno především konstrukcí budovy bez vhodných otvorů
a spár pro umístění hnízd.
Lze tak vyloučit dotčení druhů jako je rorýs obecný (Apus apus) – O, vlaštovka obecná (Hirundo
rustica) – O, NT a jiřička obecná (Delichon urbica) – NT. Tyto druhy hnízdí jednotlivě
na budovách v rámci okolních sídel, bez vazby na dotčené území, lze pouze předpokládat
ojedinělé přelety a lov v širším okolí lokality v rámci atraktivnějších biotopů mimo polní
monokultury.
Totéž platí pro další synantropní druhy, které však již do okolí záměru zaletují nebo mohou
zaletovat za potravou – především do ruderálního lemu polní cesty. Vazbu na areál jako takový
lze s ohledem na jeho charakter vyloučit. Týká se to druhů jako rehek domácí (Phoenicurus
ochruros), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), vrabec domácí (Passer domesticus) a
vrabec polní (Passer montanus).
Z dalších druhů je velmi pravděpodobný migrační výskyt či zálety za potravou do okraje polních
monokultur v okolí záměru v případě druhů hnízdících na okraji obce Zvoleněves nebo v nivě
Knovízského potoka. Jedná se o druhy jako bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč
(Columba palumbus), konipas bílý (Motacilla alba), červenka obecná (Erithacus rubecula),
drozd kvíčala (Turdus pilaris), drozd zpěvný (Turdus philomelos), rákosník zpěvný
(Acrocephalus palustris), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice pokřovní (Sylvia
curruca), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), sýkora
modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), špaček obecný (Sturnus vulgaris),
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), stehlík obecný
(Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis cannabina), sojka obecná (Garrulus
glandarius) a straka obecná (Pica pica).
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Ve vazbě na dřevinné porosty s křovinami v lemu polní cesty v okolí areálu pravděpodobně
hnízdí hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - nález starého hnízda, kos černý (Turdus
merula) - nález starého hnízda, pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) - nález starého hnízda,
zvonek zelený (Carduelis chloris) - nález starého hnízda a strnad obecný (Emberiza citrinella)
- nález starého hnízda.
V bezprostředním okolí se na polních monokulturách aktuálně pravděpodobně vyskytují pouze
dva druhy, a to hnízdící skřivan polní (Alauda arvensis) a na přeletu a při sběru potravy holub
domácí zdivočelý (Columba livia f. domestica), který v rámci území běžně přelétá, pozorován
byl také na polích v okolí. Z dravců v okolí záměru běžně přelétá a loví potravu káně lesní
(Buteo buteo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), oba druhy v širším okolí záměru hnízdí.

Výše uvedené druhy nebudou záměrem negativně ovlivněny, záměr nezasahuje do jejich
biotopu.
Savci Mammalia
Byly pozorovány pouze běžné druhy, v území to je zejména hraboš polní (Microtus arvalis).
Z dalších taxonů se v širším okolí vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus) – NT, ze
sudokopytníků Cetartiodactyla prase divoké (Sus scrofa) a srnec (Capreolus capreolus). Tyto

druhy nebudou záměrem ovlivněny, nebude zasahováno do biotopu druhu.
Významné ovlivnění dalších druhů obratlovců či jiných živočichů, jež byli zjištěni v zájmovém
území či v jeho okolí, se nepředpokládá.
Součástí příloh je také vyjádření KÚ Středočeského kraje, oddělení ochrany přírody a krajiny,
viz příloha č. 2. a Biologické posouzení, viz příloha č. 8

Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve vztahu k posuzovanému záměru bylo zpracováno hodnocení vlivu na veřejné zdraví.
Hodnocení zpracovala Ing. Monika Zemancová, držitelka osvědčení odborné způsobilosti
pro posuzování vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM-3001.6.05/19411, pořadové číslo osvědčení 4/2010 (viz příloha č. 7).

Souhrnně lze konstatovat, že posuzovaný záměr je i s ohledem na nejistoty z pohledu možného
ovlivnění veřejného zdraví přijatelný, neboť pravděpodobně neúnosně nezhorší zátěž dotčené
populace šířením nadlimitních imisí hodnocených polutantů ovzduší ve srovnání se situací
současnou. V závěru hodnocení vlivů na veřejné zdraví je uvedeno, že na základě shrnutí všech
uvedených poznatků lze konstatovat, že realizace záměru s názvem „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových dopadů, Zvoleněves“
přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím klasických i specifických polutantů
ovzduší a tudíž lze při jeho realizaci očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného
zdraví v daném území nezmění.
S ohledem na plánovaný novy provoz slévárny byla zpracována hluková studie pro celý areál,
zpracovaná Mgr. Kateřinou Karlovou ze společnosti, Greif – akustika, s r.o., ze dne 11.5.
2018 (viz. příloha č. 4).

V závěrech akustické studie je uvedeno, že při splnění (v akustické studii) uvedených
předpokladů a dodržení navržených akustických opatření nebude hluk při provozu areálu
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firmy Kříž Recycling s.r.o. v k.ú. Zvoleněves a hluk z vyvolané dopravy posuzovaného areálu
překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a
na pracovišti hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v
dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a
předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a
vědeckých poznatků posoudit
Záměr představuje vybudování uceleného areálu pro sběr, výkup a využívání některých druhů
odpadů (neželezné kovy Pb a Sn). Hlavní údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

jsou popsány v předchozích kapitolách.
V souvislosti s realizací záměru nedojde k žádnému záboru pozemků zemědělského půdního
fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Dotčené pozemky jsou
v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěné plochy a nádvoří nebo ostatní plochy.
Záměr je situován do prostoru stávajících zpevněných ploch. Porost dřevin v severovýchodním
okraji areálu bude zachován. V souvislosti s realizací záměru nedojde ke kácení dřevin ani
odstranění stávající vegetace a půdním skrývkám – rozsáhlá manipulační plocha již byla
realizována.
Širší území záměru je převážně zemědělského charakteru s převažujícím zastoupením
intenzivně obdělávaných zemědělských kultur. Kvalita území je dána kvalitou přítomných
složek životního prostředí (biota, ovzduší, voda, půda). Všechny tyto složky významně
ovlivňuje intenzita využití krajiny a existence a kvalita přírodě blízkých území, v krajině
přítomných. Přímo v zájmovém území navrženého záměru byly zjištěny pouze běžné druhy
živočichů. Žádný z aktuálně zjištěných druhů vázaných přímo na prostor záměru není
legislativně chráněný (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění). Při budoucí realizaci
záměru tedy není nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek dle §56 ZOPK, v platném
znění. Zvláště chráněné či jinak významné druhy se vyskytují v širším okolí záměru, kde
nemohou být realizací záměru negativně ovlivněny.
Záměr nebude mít žádný vliv ani na stav vodních útvarů.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí je podstatná skutečnost, že záměr se
nachází mimo zastavěná území.
Pravděpodobný vývoj stavu životního prostředí v případě neprovedení záměru lze předpokládat
podobný, jako v případě realizace záměru.
Záměr vzhledem ke svému charakteru a vzhledem k umístění mimo nejcennější části přírody
představuje únosné zatížení životního prostředí, což vyplývá ze všech realizovaných odborných
studií.
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D.

Komplexní charakteristika a hodnocení
možných významných vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Charakteristika a hodnocení velikosti a
významnosti předpokládaných přímých nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých,
dlouhodobých,
trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru

Uvažované vlivy se posuzují včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci
záměru, dále s ohledem na použité technologie a látky, emise znečišťujících látek a nakládání
s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k
aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání
přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků
jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí.
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících v důsledku
realizace záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy záměru jsou hodnoceny pro fázi
provozu tavírny a slévárny, neboť vlivy spojené s touto fází jsou trvalé a nevratné či alespoň
dlouhodobé. Možné vlivy spojené s etapou výstavby, která je pouze dočasnou fází (realizace
je projektována na cca 7 měsíců), jsou komentovány zvlášť pouze v opodstatněných
případech. Významnost jednotlivých vlivů byla hodnocena na základě následujících kritérií:
velikost, časový rozsah, reverzibilita, citlivost území, mezinárodní dosah, postoj veřejnosti,
nejistoty a možnosti ochrany.

Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na veřejné zdraví
Hodnocení vlivu na veřejné zdraví ve vztahu k posuzovanému investičnímu záměru
s názvem „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu
kovových odpadů, Zvoleněves“ je zpracováno jako samostatná příloha k Dokumentaci
EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších změn. V této kapitole je uvedeno pouze stručné shrnutí nejzásadnějších poznatků.
Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných pro
oxid dusičitý NO2, CO, polyaromáty, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, PCB, oxid siřičitý
SO2, ani specifických škodlivin emitovaných z tavíren a spaloven (HCL, Pb a PCDD/F). Imisní
příspěvky z provozu posuzované tavírny a slévárny neželezných kovů Zvoleněves jsou velmi
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nízké a téměř neovlivní výsledné hodnoty koncentrací sledovaných znečišťujících látek
v ovzduší v dané lokalitě.
Charakterizace rizika pro klasické polutanty ovzduší byla provedena metodou výpočtu
relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů
u exponované a neexponované populace. Na základě provedeného kvantitativního výpočtu
rizika vyčísleným imisím NO2 pomocí srovnání s AQG WHO bylo zjištěno, že nárůst rizika
spojený s příspěvky z provozu záměru je zanedbatelný.
Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci (ILCR)
při celoživotní expozici hodnoceným škodlivinám benzenu, benzo(a)pyrenu a PCB.
Z provedeného výpočtu vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního
rizika z expozic benzenu, benzo(a)pyrenu a PCB, není v hodnocené lokalitě překračována a
realizací posuzovaného záměru se tato situace nijak nezmění. Po zahájení provozu tavírny a
slévárny Zvoleněves nedojde na základě vyčíslených příspěvků imisí průměrných ročních
koncentrací karcinogenních látek oproti stavu bez realizace záměru k žádnému navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci.
Při charakterizaci rizika součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže
související s chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo zjištěno
žádné významné zvýšení rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi WHO. K
částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 a PM2,5 byly použity vztahy odvozené
pro předčasnou úmrtnost, nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů.
Zahájení provozu tavírny a slévárny neželezných kovů ve Zvoleněvsi nezpůsobí v místní
populaci zvýšení předčasné úmrtnosti, záměr nevyvolá nové případy chronické bronchitidy či
nové projevy astmatu u dětí ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních
onemocnění v populaci, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle orientačního výpočtu podle
doporučené metodiky nedojde v důsledku navýšení příspěvků průměrných ročních imisí PM10
k navýšení počtu dnů s projevy respirační nemocnosti u dětí. Vyčíslené navýšení počtu dnů
s omezenou aktivitou v důsledku expozic jemných prachových částic PM2,5 čítá fiktivní jednotku
v řádu méně než tisícina dne a s ohledem na velkou řadu nejistot ve výchozích podkladech
výpočtu a odvozených vztazích použité metodiky jej lze považovat pouze za hypotetické. Přesto
se doporučuje použití všech dostupných prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci
opatření proti resuzpenzi prachu.
Součtové hodnoty imisního pozadí a příspěvků záměru krátkodobých koncentrací SO2 zůstávají
s dostatečnou rezervou pod úrovní směrnicových hodnot WHO. Kvantitativní charakterizaci
rizika z expozic vyčísleným průměrným ročním koncentracím SO2 na základě existujících
poznatků nelze provést, není však důvod k předpokladu, že by mohl významně převyšovat
míru rizika vyhodnocenou pro imisní příspěvek oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10.
Jednoznačně lze také zamítnout možnost ovlivnění veřejného zdraví z expozic vyčísleným
8hodinovým koncentracím CO, příspěvky záměru spolu s imisním pozadím zůstanou pod úrovní
limitní hodnoty stanovené k bezpečné ochraně veřejného zdraví.
Specifické škodliviny obvykle hodnocené na základě emisních limitů a povinných emisních
měření u spaloven byly hodnoceny pomocí screeningové charakterizace rizika srovnáním
směrnicových hodnot, referenčních koncentrací apod. stanovených světovými vědeckými
institucemi s přednostní volbou WHO. Výsledky tohoto screeningového hodnocení nenaznačují
možnost toxických ani karcinogenních účinků specifických škodlivin HCl, Pb a PCDD/F, a to
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ani při konzervativním uvažování 100% zastoupení jednotlivých škodlivin v sumě těchto látek.
Po zahájení provozu posuzované tavírny a slévárny neželezných kovů nedojde na základě
expozic specifickým škodlivinám oproti stavu bez realizace záměru k žádnému navýšení
pravděpodobnosti výskytu toxických ani karcinogenních účinků v dotčené populaci.
Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí všech uvedených poznatků
lze konstatovat, že realizace záměru s názvem „Tavírna a slévárna neželezných kovů
včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových dopadů, Zvoleněves“ přináší prakticky
nezměněný expoziční scénář imisím klasických i specifických polutantů ovzduší a tudíž lze
při jeho realizaci očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v
daném území nezmění. Vliv záměru se dá, v uvedeném kontextu, označit za nevýznamný.

Hluk
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné rozdělit na účinky specifické,
projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické
(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu na nichž se často
podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických
reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově
motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou mimosluchové účinky hluku
manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí,
u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, nepříznivé
ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální
a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů
na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého
ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice
zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno
v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází
při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze
současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a
rozmrzelosti a rušení spánku v nočních hodinách.
V následující tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní hlukové zátěže,
odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu
obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků
epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly
v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků
u citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. Znázorněné prahové hodnoty
vycházejí z hlukových směrnic WHO z roku 1999 a 2009 a platí obecně bez specifikace zdroje
hluku.
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Tabulka 23: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (Laeq,6-22h)
dB (A)
40-45

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí
Ischemická choroba srdeční vč.
IM
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24 hod)
Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah mezi indikátory
nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk. Důvodem je jak
homogenní expozice, neboť většina populace tráví noc doma a příliš se neliší při svých
aktivitách, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se projevuje, i když
nedochází přímo k probuzení.

Tabulka 24: Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq,22 6h)
dB (A)
35 - 40

Nepříznivý účinek

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Psychické poruchy *
Hypertenze a infarkt myokardu *
Subjektivně
spánku

hodnocená

horší

kvalita

Zvýšené užívání sedativ

*omezené důkazy účinků

Z uvedených tabulek obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50/40dB ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v denní/noční době, se nepředpokládá existence zdravotních rizik
hluku pro exponované osoby.
V průběhu stavebních prací může přechodně dojít ke zhoršení akustické situace v daném
území, a to v souvislosti s dopravou stavebního a technologického materiálu po místních
komunikacích a v souvislosti s prováděním vlastních stavebních prací a instalací technologie.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během
výstavby, která je časově omezena (cca 7 měsíců) a bude realizována především ve dne a v
pracovních dnech. Vzhledem k dočasnosti provádění stavebních prací je možné hodnotit
zvýšení akustické zátěže dotčeného území v etapě výstavby z hlediska vlivů na veřejné zdraví
jako nevýznamné.

Doporučení pro fázi výstavby a instalace technologie:
•

Před zahájením doporučujeme, aby obyvatelé z nejblíže situovaných objektů byli
seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Znají – li občané zasaženi
hlukem účel a smysl hlučné činnosti, pak je jejich reakce na tento hluk příznivější
a minimalizuje se tak stresová reakce a nepohoda. Vhodné je ustanovení kontaktní
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•

osoby, na kterou se mohou občané obracet se svými případnými stížnostmi, žádostmi
a dotazy.
Obecně lze za účelem snížení vlivu hluku ze staveniště doporučit nad rámec uvedeného
ještě následující organizačně – technická opatření:
o hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní,
o omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší časový úsek v rámci celodenní
pracovní doby a mimo víkendy a svátky,
o jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se
koncentraci hlučných mechanismů do jednoho místa,
o používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami
a udržovat je v dobrém technickém stavu.

Samotný provoz zařízení, nepředstavuje významné riziko překračování hygienického limitu
50 dB v denní době v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb.
Z akustické studie zpracované společností Greif-akustika (2018) vyplývá, že:
• v kontrolních bodech KB1 a KB2, umístěných v chráněných venkovních prostorech
staveb před fasádami nejbližší obytné zástavby, je hygienický limit pro denní dobu
LAeq,8h = 50 dB pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a z dopravy v areálu
splněn.
• ve všech kontrolních bodech je hygienický limit pro denní dobu LAeq,16h = 55 dB pro
hluk z vyvolané dopravy na pozemních komunikacích splněn.
Na základě výsledků uvedených v akustické studii je možno konstatovat, že hluková zátěž
z provozu posuzovaného záměru, a to i za souběžného provozu všech uvažovaných
stacionárních zdrojů hluku, nepovede k překračování hygienických limitů hluku pro denní
(LAeq,8h = 50 dB) období stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.

Doporučení pro fázi provozu:
•

V době zkušebního provozu doporučujeme provést měření hluku u nejbližší chráněné
obytné zástavby, které prokáže splnění hygienického limitu LAeq 8h = 50 dB v denní
době. Pokud bude prokázáno splnění uvedeného limitu, není třeba provádět další
v akustické studii navrhovaná protihluková opatření, jako např. obložení haly panely
s danou neprůzvučností.

Další hlukové emise budou produkovány vyvolanou dopravou podél využívaných veřejných
komunikací. Obslužná doprava bude přijíždět, resp. odjíždět po komunikaci III. třídy 10142.
Při výpočtu byl uvažován nejméně příznivý stav, tj. že na komunikaci 10142 ve směru
Zvoleněves pojedou všechna vozidla z posuzovaného areálu. Intenzita dopravy uvažovaná ve
výpočtu je 10 OA a 7 NA denně.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že v souvislosti s realizací posuzovaného
záměru nedojde, při dodržení doporučení uvedených v akustické studii, k zásadním
změnám hlukové zátěže v daném území. Akustické imise související s výstavbou a provozem
předkládaného záměru nebudou mít, při splnění doporučení uvedených v akustické studii,
negativní vliv na veřejné zdraví. Vliv záměru se dá, v uvedeném kontextu, označit za
nevýznamný.
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Imise polutantů ovzduší
Pro předmětný záměr je zpracována rozptylová studie (zpracovatel Ing. Vladimír Závodský),
která je samostatnou přílohou předkládané dokumentace. Účelem předkládané rozptylové
studie je posouzení vlivu provozu tavírny a slévárny neželezných kovů a související vyvolané
dopravy na celkovou imisní situaci v zájmové lokalitě.
Studie je koncipována jako příspěvková, tzn., že jsou v ní hodnoceny pouze zdroje emisí
uvedené dříve. Údaje o zdrojích, tj. provoz technologií na tavení a odlévání neželezných kovů,
provoz manipulační techniky po ploše areálu výkupny a uvedené úseky komunikací pouze s
dopravou vyvolanou v souvislosti s realizací záměru. Vypočtené imisní koncentrace je třeba
proto chápat jako příspěvky k imisnímu pozadí a modelová pole koncentrací jednotlivých
znečišťujících látek představují vliv pouze hodnocených zdrojů na vyšetřovanou lokalitu.
Výpočty imisních koncentrací bylo prokázáno, že realizace záměru „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“
bude mít na celkovou imisní situaci v lokalitě akceptovatelný vliv. Vliv záměru se dá,
v uvedeném kontextu, označit za nevýznamný.

Vlivy na ovzduší a klima
Změny v čistotě ovzduší
Během výstavby je nutno uvažovat s nepříliš výraznými emisemi prachu, zejména při
manipulaci se sypkými materiály a při dopravě.
Během provozu záměru může mít zařízení vliv na ovzduší, resp. na veřejné zdraví a to produkcí
emisí tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL), příp. organických látek. Liniové zdroje
znečištění představují všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech
příjezdových komunikací a v areálu samotném. Součástí příloh k předkládané dokumentaci je
rozptylová studie, viz příloha č. 5.

Následující informace jsou převzaty z rozptylové studie.
Účelem rozptylové studie bylo posouzení vlivu provozu tavírny a slévárny neželezných kovů a
související vyvolané dopravy na celkovou imisní situaci v zájmové lokalitě.
Studie je koncipována jako příspěvková, tzn., že jsou v ní hodnoceny pouze zdroje emisí
uvedené dříve. Údaje o zdrojích, tj. provoz technologií na tavení a odlévání neželezných kovů,
provoz manipulační techniky po ploše areálu výkupny a uvedené úseky komunikací pouze s
dopravou vyvolanou v souvislosti s realizací záměru. Vypočtené imisní koncentrace je
třeba proto chápat jako příspěvky k imisnímu pozadí a modelová pole koncentrací
jednotlivých znečišťujících látek představují vliv pouze hodnocených zdrojů na
vyšetřovanou lokalitu.
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Výpočty imisních koncentrací byly provedeny v síti referenčních bodů 3 000 m x 3 000 m s
krokem 50 m a dále v 10 dalších vybraných referenčních bodech, reprezentujících nejbližší
obytnou zástavbu v okolí areálu výkupny a předpokládaných tras vyvolané dopravy.
Hodnoceny byly znečišťující látky:
• oxid dusičitý – NO2
• oxid uhelnatý – CO
• suspendované částice PM10
• suspendované částice PM2,5
• benzen
• benzo(a)pyren – BaP
• chloridy - Cl• polycyklické aromatické uhlovodíky – PAH
• polychlorované bifenyly – PCB
• polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany - PCDD/F
• olovo - Pb
• cín - Sn
• organický uhlík - TOC
• oxid siřičitý - SO2
Počítány byly přednostně imisní koncentrace, pro které je stanoven nějaký imisní limit. V
případě emisí NOx byly počítány hodinové a průměrné roční imisní koncentrace NO2, v případě
TZL byly počítány maximální 24hod. koncentrace PM10 a průměrné roční koncentrace PM10 a
PM2,5, v případě CO byly počítány osmihodinové koncentrace, v případě SO2 byly počítány
maximální hodinové, maximální 24hod. a průměrné roční koncentrace a v případě benzenu,
Pb a BaP byly počítány průměrné roční koncentrace.
Další hodnocené znečišťující látky nemají stanoven žádný imisní limit, proto byly pro informaci
počítány maximální hodinové a průměrné roční koncentrace TOC a Cl- a dále průměrné roční
koncentrace Sn, PCDD/F, PCB a PAH.
Pro výpočet emisí znečišťujících látek z vyvolané dopravy byly použity emisní faktory vypočtené
programem MEFA 13, výpočet emisí znečišťujících látek z technologie tavení a lití olova a cínu
byl proveden na základě emisních limitů navržených zpracovatelem odborného posudku.
Jedná se proto o maximální možné teoretické emise. Výpočet očekávaného imisního
zatížení okolí provozovny je proto na straně bezpečnosti, protože na základě zkušeností s
provozem obdobných zařízení lze předpokládat, že skutečné emise budou významně
nižší než emise vypočtené na základě emisních limitů.
Výpočty bylo zjištěno, že provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy
se projeví:
•
ve vybraných referenčních bodech nárůstem hodinových imisních koncentrací NO2
o 1,10 µg.m-3 až 3,73 µg.m-3, tj. nárůstem o 1,24 % až 4,22 % oproti stávajícímu stavu.
V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,96 µg.m-3 až 24,95 µg.m-3, tj. nárůst o
1,09 % až 28,22 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak očekáván
nárůst o 0,96 µg.m-3 až 23,42 µg.m-3, tj. nárůst o 1,09 % až 26,49 % oproti stávajícímu
stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a stávajícího
pozadí dosahuje hodnoty 111,82 µg.m-3, což je 55,91 % limitní koncentrace 200 µg.m3
. Překročení imisního limitu se vlivem provozu tavírny a slévárny neželezných
kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě hodinových
koncentrací NO2 bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 20,94 %. Nejvyšší
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příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 23,42 µg.m-3 představuje 11,71 %
imisního limitu 200 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací NO2 o
0,0101 µg.m-3 až 0,0343 µg.m-3, tj. nárůstem o 0,08 % až 0,27 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0069 µg.m-3 až 0,5198 µg.m-3, tj.
nárůst o 0,06 % až 4,09 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 0,0069 µg.m-3 až 0,4955 µg.m-3, tj. nárůst o 0,06 % až 3,90 % oproti
stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a
stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 13,1955 µg.m-3, což je 32,99 % limitní koncentrace
40 µg.m-3. Překročení imisního limitu se vlivem provozu tavírny a slévárny
neželezných kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě
průměrných ročních koncentrací NO2 bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 3,76
%. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 0,4955 µg.m-3
představuje 1,24 % imisního limitu 40 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem osmihodinových imisních koncentrací
CO o 4,37 µg.m-3 až 32,94 µg.m-3, tj. nárůstem o 0,29 % až 1,97 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 3,64 µg.m-3 až 415,58 µg.m-3, tj.
nárůst o 0,22 % až 24,90 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 3,64 µg.m-3 až 331,32 µg.m-3, tj. nárůst o 0,22 % až 19,85 % oproti
stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a
stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 2 000,02 µg.m-3, což je 20,00 % limitní koncentrace
10 000 µg.m-3. Překročení imisního limitu se vlivem provozu tavírny a slévárny
neželezných kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v
případě osmihodinových koncentrací CO bude provoz tavírny a slévárny podílet z
max. 16,57 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 331,32
µg.m-3 představuje 3,31 % imisního limitu 10 000 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací benzenu
o 0,00001 µg.m-3 až 0,00010 µg.m-3, tj. nárůstem o <0,01 % až 0,01 % oproti
stávajícímu stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o <0,00001 µg.m-3 až
0,00173 µg.m-3, tj. nárůst o <0,01 % až 0,16 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál
provozovny je pak očekáván nárůst o <0,00001 µg.m-3 až 0,00115 µg.m-3, tj. nárůst o
<0,01 % až 0,10 % oproti stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného
mimo areál provozovny a stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 1,20010 µg.m-3, což je
24,00 % limitní koncentrace 5 µg.m-3. Překročení imisního limitu se vlivem
provozu tavírny a slévárny neželezných kovů neočekává. Na celkovém imisním
zatížení lokality se v případě průměrných ročních koncentrací benzenu bude provoz
tavírny a slévárny podílet z max. 0,10 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál
provozovny ve výši 0,00115 µg.m-3 představuje 0,02 % imisního limitu 5 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací BaP o
0,0074 pg.m-3 až 0,0630 pg.m-3, tj. nárůstem o <0,01 % až 0,01 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0026 pg.m-3 až 0,9543 pg.m-3, tj.
nárůst o <0,01 % až 0,11 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 0,0026 pg.m-3 až 0,6343 pg.m-3, tj. nárůst o <0,01 % až 0,07 %
oproti stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny
a stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 1 900,0424 ng.m-3, což je 190,00 % limitní
koncentrace 1 000 pg.m-3 (1 ng.m-3). V celé hodnocené lokalitě je hodnota
stávajícího imisního pozadí těsně pod úrovní imisního limitu a v 403 bodech
ze sítě a 2 bodech reprezentujících obytnou zástavbu je hodnota stávajícího
imisního pozadí vyšší než imisní limit. Příspěvek hodnoceného zdroje je však
v těchto bodech minimální, v 403 bodech ze sítě se pohybuje v intervalu 0,0054
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pg.m-3 až 0,0424 pg.m-3, tj. na úrovni 0,0005 % až 0,0042 % hodnoty imisního limitu a
ve 2 bodech reprezentujících obytnou zástavbu se příspěvek zdroje pohybuje v intervalu
0,0183 pg.m-3 až 0,0193 pg.m-3, tj. na úrovni 0,0018 % až 0,0019 % hodnoty imisního
limitu. Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě průměrných ročních
koncentrací BaP bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 0,07 %. Nejvyšší
příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 0,6343 pg.m-3 představuje 0,063 %
imisního limitu 1 000 pg.m-3 (1 ng.m-3).
ve vybraných referenčních bodech nárůstem 24hodinových imisních koncentrací
PM10 o 0,17 µg.m-3 až 1,21 µg.m-3, tj. nárůstem o 0,13 % až 0,96 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,15 µg.m-3 až 7,87 µg.m-3, tj. nárůst
o 0,12 % až 6,25 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak očekáván
nárůst o 0,15 µg.m-3 až 6,91 µg.m-3, tj. nárůst o 0,12 % až 5,49 % oproti stávajícímu
stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a stávajícího
pozadí dosahuje hodnoty 132,81 µg.m-3, což je 245,63% limitní koncentrace 50 µg.m-3.
Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě denních koncentrací PM10
bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 5,21 %. Nejvyšší příspěvek
vypočtený mimo areál provozovny ve výši 6,91 µg.m-3 představuje 13,83 % imisního
limitu 50 µg.m-3. Imisní limit pro 24hod. koncentrace PM10 je překročen teprve tehdy,
když je četnost výskytu 24hod. koncentrací PM10 převyšujících hodnotu 50 µg.m-3 vyšší
než 35 případů za rok. U vybrané obytné zástavby byl postupem dle zvolené metodiky
vypočten počet překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM10
v rozmezí 15 až 41 dnů za rok, v síti referenčních bodů v rozmezí 15 až 41 dnů za rok a
mimo areál provozovny také v rozmezí 15 až 41 dnů za rok. Počet překročení vyšší než
35 dnů za rok byl vypočten ve dvou referenčních bodech reprezentujících okolní zástavbu
a v 403 bodech ze sítě. Jedná se o referenční body, ve kterých je imisní limit pro denní
koncentrace PM10 překročen již stávajícím pozadím. Příspěvek hodnoceného zdroje
je však v těchto bodech malý, v 403 bodech ze sítě se pohybuje v intervalu 0,15
µg.m-3 až 2,51 µg.m-3, tj. na úrovni 0,30 % až 5,02 % hodnoty limitní
koncentrace 50 µg.m-3 a ve 2 bodech reprezentujících obytnou zástavbu se příspěvek
zdroje pohybuje v intervalu 0,59 µg.m-3 až 0,88 µg.m-3, tj. na úrovni 1,19 % až
1,77 % hodnoty limitní koncentrace 50 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací PM10 o
0,0057 µg.m-3 až 0,0358 µg.m-3, tj. nárůstem o 0,02 % až 0,16 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0022 µg.m-3 až 0,5143 µg.m-3,
tj. nárůst o 0,01 % až 2,25 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 0,0022 µg.m-3 až 0,5003 µg.m-3, tj. nárůst o 0,01 % až 2,18 % oproti
stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a
stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 30,4330 µg.m-3, což je 76,08 % limitní koncentrace
40 µg.m-3. Překročení imisního limitu se vlivem provozu tavírny a slévárny
neželezných kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě
průměrných ročních koncentrací PM10 bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 2,14
%. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 0,5003 µg.m-3
představuje 1,25 % imisního limitu 40 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací PM2,5 o
0,0028 µg.m-3 až 0,0142 µg.m-3, tj. nárůstem o 0,02 % až 0,09 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0011 µg.m-3 až 0,2639 µg.m-3, tj.
nárůst o 0,01 % až 1,60 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 0,0011 µg.m-3 až 0,2572 µg.m-3, tj. nárůst o 0,01 % až 1,56 % oproti
stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a
stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 21,0168 µg.m-3, což je 84,02 % stávajícího imisního
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limitu 25 µg.m-3. Překročení stávajícího imisního limitu se vlivem provozu
tavírny a slévárny neželezných kovů neočekává. V případě imisního limitu 20
µg.m-3 platného od roku 2020 představuje nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo
areál provozovny a stávajícího pozadí v celkové výši 21,0168 µg.m-3 105,8 % budoucího
imisního limitu. Hodnota stávajícího imisního pozadí je ve 403 bodech ze sítě a 2 bodech
reprezentujících obytnou zástavbu (jedná se o stejné referenční body jako v případě
ročních koncentrací BaP a 24 hod. koncentrací PM10) vyšší než budoucí imisní limit.
Příspěvek hodnoceného zdroje je však v těchto bodech minimální, v 403 bodech ze sítě
se pohybuje v intervalu 0,0016 µg.m-3 až 0,0168 µg.m-3, tj. na úrovni 0,01 % až 0,08 %
hodnoty budoucího imisního limitu a ve 2 bodech reprezentujících obytnou zástavbu se
příspěvek zdroje pohybuje v intervalu 0,0049 µg.m-3 až 0,0064 µg.m-3, tj. na úrovni 0,02
% až 0,03 % hodnoty budoucího imisního limitu. Na celkovém imisním zatížení
lokality se v případě průměrných ročních koncentrací PM2,5 bude provoz
tavírny a slévárny podílet z max. 1,53 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál
provozovny ve výši 0,2572 µg.m-3 představuje 1,03 % stávajícího imisního limitu 25
µg.m-3, resp. 1,53 % imisního limitu 20 µg.m-3 platného od roku 2020.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem hodinových imisních koncentrací Cl- o
0,54 µg.m-3 až 4,08 µg.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,45 µg.m-3 až
38,12 µg.m-3, mimo areál provozovny je pak očekáván nárůst o 0,45 µg.m-3 až 33,91
µg.m-3. Imisní limit pro hodinové koncentrace Cl-není stanoven, imisní pozadí
není známo.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací PAH o
0,0836 ng.m-3 až 0,5597 ng.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0687
ng.m-3 až 17,8349 ng.m-3, mimo areál provozovny je pak očekáván nárůst o 0,0687 ng.m3
až 15,4223 ng.m-3. Imisní limit pro roční koncentrace PAH není stanoven,
imisní pozadí není známo.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací PCB o
0,0836 ng.m-3 až 0,5597 ng.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0687
ng.m-3 až 17,8349 ng.m-3, mimo areál provozovny je pak očekáván nárůst o 0,0687 ng.m3
až 15,4223 ng.m-3. Imisní limit pro roční koncentrace PCB není stanoven,
imisní pozadí není známo.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací PCDD/F
o 0,00004 pg.m-3 až 0,00028 pg.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o
0,00003 pg.m-3 až 0,00892 pg.m-3, mimo areál provozovny je pak očekáván nárůst o
0,00003 pg.m-3 až 0,00771 pg.m-3.Imisní limit pro roční koncentrace PCDD/F není
stanoven, imisní pozadí není známo.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací Pb o
0,4180 ng.m-3 až 2,7984 ng.m-3, tj. nárůstem o 8,04 % až 51,82 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,3435 ng.m-3 až 89,1747 ng.m-3,
tj. nárůst o 5,78 % až 1 651,38 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je
pak očekáván nárůst o 0,3435 ng.m-3 až 77,1114 ng.m-3, tj. nárůs o 5,78 % až 1
427,99 % oproti stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál
provozovny a stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 82,5114 ng.m-3, což je 16,50 % limitní
koncentrace 500 ng.m-3. Překročení imisního limitu se vlivem provozu tavírny a
slévárny neželezných kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v
případě průměrných ročních koncentrací Pb bude provoz tavírny a slévárny podílet z max.
93,46 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 77,1114 ng.m-3
představuje 15,42 % imisního limitu 500 ng.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací Sn o
0,4180 ng.m-3 až 2,7984 ng.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,3435
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ng.m-3 až 89,1747 ng.m-3, mimo areál provozovny je pak očekáván nárůst o 0,3435 ng.m3
až 77,1114 ng.m-3. Imisní limit pro roční koncentrace Sn není stanoven, imisní
pozadí není známo.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem hodinových imisních koncentrací TOC
o 2,17 µg.m-3 až 16,39 µg.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 1,81 µg.m3
až 152,52 µg.m-3, mimo areál provozovny je pak očekáván nárůst o 1,81 µg.m-3
až 135,70 µg.m-3. Imisní limit pro hodinové koncentrace TOC není stanoven,
imisní pozadí není známo.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací TOC o
0,0167 µg.m-3 až 0,1119 µg.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0137
µg.m-3 až 3,5669 µg.m-3, mimo areál provozovny je pak očekáván nárůst o 0,0137 µg.m3
až 3,0843 µg.m-3.Imisní limit pro roční koncentrace TOC není stanoven, imisní
pozadí není známo.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem hodinových imisních koncentrací SO2
o 2,71 µg.m-3 až 20,49 µg.m-3, tj. nárůstem o 3,59 % až 27,10 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 2,27 µg.m-3 až 190,65 µg.m-3, tj.
nárůst o 3,00 % až 252,18 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 2,27 µg.m-3 až 169,63 µg.m-3, tj. nárůst o 3,00 % až 224,37 % oproti
stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a
stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 245,23 µg.m-3, což je 70,06 % limitní koncentrace
350 µg.m-3. Překročení imisního limitu se vlivem provozu tavírny a slévárny
neželezných kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě
hodinových koncentrací SO2 bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 69,17 %.
Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 169,63 µg.m-3 představuje
48,46 % imisního limitu 350 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem denních imisních koncentrací SO2 o
1,35 µg.m-3 až 10,16 µg.m-3, tj. nárůstem o 4,30 % až 32,46 % oproti stávajícímu stavu.
V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 1,12 µg.m-3 až 94,55 µg.m-3, tj. nárůst o
3,59 % až 302,07 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak očekáván
nárůst o 1,12 µg.m-3 až 84,12 µg.m-3, tj. nárůst o 3,59 % až 268,76 % oproti stávajícímu
stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a stávajícího
pozadí dosahuje hodnoty 115,42 µg.m-3, což je 92,34 % limitní koncentrace 125 µg.m3
. Překročení imisního limitu se vlivem provozu tavírny a slévárny neželezných
kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě denních
koncentrací SO2 bude provoz tavírny a slévárny podílet z max. 72,88 %. Nejvyšší
příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 84,12 µg.m-3 představuje 67,30 %
imisního limitu 125 µg.m-3.
ve vybraných referenčních bodech nárůstem ročních imisních koncentrací SO2 o
0,0209 µg.m-3 až 0,1399 µg.m-3, tj. nárůstem o 0,38 % až 2,54 % oproti stávajícímu
stavu. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0171 µg.m-3 až 4,4586 µg.m-3, tj.
nárůst o 0,31 % až 81,07 % oproti stávajícímu stavu, mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 0,0171 µg.m-3 až 3,8554 µg.m-3, tj. nárůst o 0,31 % až 70,10 %
oproti stávajícímu stavu. Nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny
a stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 9,3554 µg.m-3, což je 46,78 % limitní koncentrace
20 µg.m-3. Překročení imisního limitu, který je však definován jako imisní limit
pro ochranu ekosystémů a vegetace, se vlivem provozu tavírny a slévárny
neželezných kovů neočekává. Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě
průměrných ročních koncentrací SO2 bude provoz tavírny a slévárny podílet
z max. 41,21 %. Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 3,8554
µg.m-3 představuje 19,28 % imisního limitu 20 µg.m-3.
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Výpočty imisních koncentrací bylo prokázáno, že realizace záměru „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“
bude mít na celkovou imisní situaci v lokalitě akceptovatelný vliv. Imisní limity hodnocení
znečišťujících látek budou plněny i při zahrnutí stávajícího imisního pozadí. Výjimku tvoří
roční koncentrace BaP a denní koncentrace PM10. Příspěvek hodnoceného zdroje je však
minimální, na úrovni 0,0005 % až 0,0042 % hodnoty imisního limitu v případě BaP a na
úrovni 0,30 % až 5,02 % hodnoty limitní koncentrace v případě PM10. Souhrnně lze vlivy
záměru na změny v čistotě ovzduší hodnotit jako málo významné.

Změna mikroklimatu
V souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá, že by s tímto souvisely nějaké významné
změny mikroklimatu. Nejsou sice vyčísleny emise CO2 ze záměru včetně související dopravy,
ale je zřejmé (zejména z výsledků zpracovaných odborných studií), že z hlediska vlivu na klima
jsou nevýznamné. Dešťové vody ze střech a manipulační plochy budou odvodněny
povrchovým vsakem, případně svedeny do areálové kanalizace.
Posuzovaný záměr s sebou nepřináší žádnou změnu mikroklimatu s dopadem na
obyvatelstvo či okolní ekosystémy Souhrnně lze vlivy záměru na změnu mikroklimatu v
etapě výstavby i provozu označit za nevýznamné.

Vlivy na hlukovou situaci event. Další fyzikální a
biologické charakteristiky
Hluk
Samostatnou přílohou tohoto dokumentu je akustická studie (Greif-akustika, s.r.o., 2018).
Předmětem akustické studie je posouzení, zda hluk při provozu areálu firmy Kříž Recycling
s.r.o. v k.ú. Zvoleněves, kde je situována tavírna a slévárna neželezných kovů a výkup
kovových odpadů, a hluk z vyvolané dopravy areálu nepřekročí v chráněných venkovních
prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a na pracovišti hygienické limity hluku
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů.

Etapa výstavby
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů a obslužné staveništní dopravy. 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. Pro realizaci stavebních prací budou
jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje – jedná se o běžnou stavební
činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v
blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících dopravních a stavebních strojů
nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv
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hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena a bude realizována především ve dne a v pracovních dnech.
Vzhledem k malému rozsahu stavebních úprav (tzn. úpravy vnitřních i vnějších dispozic a
instalace nových technologií) a k relativně krátkému termínu výstavby (cca 7 měsíců) nebude
plánovaná stavební činnost významným zdrojem hluku vůči nejbližším chráněným objektům.

Etapa provozu
Pro fázi provozu byla zpracována Akustická studie, která rozdělila celý areál do 3 zón. Jedná
se o 1. zónu – prostor pro sběr a výkup odpadů – stávající, 2. zónu – prostor pro budoucí
objekt administrativy a 3. zónu – prostor pro sklad, dílnu/tavírnu, šatny a manipulační plochu.
Zdrojem hluku v 1. zóně bude provoz hydraulických nůžek, aligátorových nůžek, paketovacího
lisu a manipulace s kovovým odpadem. Ve 3. zóně na manipulační ploše je zdrojem hluku
provoz vysokozdvižného vozíku (Yale) a nakladače Fuchs, dále hluk z provozu objektu SO-02
dílna/ tavírna – přenos hluku z objektu přes obvodový plášť a vstupní vrata, vyústění VZT
potrubí a další technologická zařízení spojená s provozem tavení (separátor jisker, dávkovací
zařízení, manipulace se struskou apod.).
V kontrolních bodech KB1 a KB2 umístěných v chráněných venkovních prostorech staveb před
fasádami nejbližší obytné zástavby je hygienický limit pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB hluk z
provozu stacionárních zdrojů a z dopravy v areálu splněn.
Pro splnění hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB na pracovišti v objektu pro administrativu
situovaného ve 2. zóně je nutné instalovat okna s váženou stavební neprůzvučností R’w ≥ 30
dB. Stejný požadavek je i pro váženou stavební neprůzvučnost celého obvodového pláště
včetně střechy.
Aby nedošlo k překročení hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB z provozu stacionárních zdrojů
v denní době je nutné, aby provoz lučných strojů pohybujících se v rámci celého areálu (1., 2.
i 3. zóna) na venkovních plochách včetně vnitroareálové dopravy nepřesáhl 8 h během celé
pracovní doby.
Při provozu dílny ve 3. zóně, kde je uvažována návrhová hladina hluku LAeq,8h = 100 dB, je
nutné, aby byla při hlučných činnostech zavřená vrata. Pro tuto hlučnost je obvodový plášť
nutné realizovat z materiálu, u něhož výrobce deklaruje váženou neprůzvučnost alespoň Rw ≥
31 dB. Vyústění VZT potrubí nad střechu objektu je nutné zatlumit na hladinu hluku LAeq,8h
≤ 65 dB/ 1 m od vyústění.
Ostatní zdroje hluku spojené s provozem dílny, které budou umístěny mimo objekt SO-02, tj.
technologická zařízení spojená s provozem tavení (separátor jisker, dávkovací zařízení,
manipulace se struskou apod.) je nutné zatlumit na hladinu hluku LAeq, 8h ≤ 65 dB/ 1 m od
zařízení.
Zdrojem hluku budou též dopravní prostředky provádějící návoz vstupních surovin, resp. odvoz
výrobků. Obslužná doprava bude přijíždět, resp. odjíždět po komunikaci III. třídy 10142. Při
výpočtu byl uvažován nejméně příznivý stav, tj. že na komunikaci 10142 ve směru Zvoleněves
pojedou všechna vozidla z posuzovaného areálu. Intenzita dopravy uvažovaná ve výpočtu je
10 OA a 7 NA denně. Ve všech kontrolních bodech je hygienický limit pro denní dobu LAeq,16h
= 55 dB pro hluk z vyvolané dopravy na pozemních komunikacích splněn. Je zde i dostatečná
rezerva pro ostatní dopravu na silnici III/10142.
Na základě výsledků uvedených v akustické studii je možno konstatovat, že hluková zátěž
z provozu posuzovaného záměru, a to i za souběžného provozu všech uvažovaných
stacionárních zdrojů hluku, nepovede k překračování hygienických limitů hluku pro denní
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(LAeq,8h = 50 dB) období stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb.
Akustickou studií vyčíslená úroveň hlukové zátěž u nejbližší obytné zástavby je v etapě
výstavby i vlastního provozu zařízení, za předpokladu plnění doporučení vyplývajících
z akustické studie, nízká a s rezervou zůstává pod úrovní platných hygienických limitů pro
hluk z dopravy i hluk ze stacionárních zdrojů v denní době. Vliv záměru v kontextu hlukové
zátěže území je proto hodnocen jako nevýznamný.

Vibrace a záření
V souvislosti s realizací záměru v etapě výstavby ani vlastního provozu nebudou emitovány
žádné významné vibrace. Vibrace spojené s provozem stavebních mechanismů budou
nevýznamné, budou působit pouze na obsluhu pracovních strojů a budou řešeny společně
s ostatními negativními vlivy, tj. hlavně hlukem, používáním ochranných pracovních pomůcek
v rámci dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Jediné vibrace, které budou
emitovány v souvislosti s provozem zařízení, budou dopravní vibrace, které lze omezit pouze
dohledem nad kázní řidičů při dodržování nejvýše povolené rychlosti či kvalitním živičným
povrchem vozovky v tom kterém místě dopravního úseku. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší
obytné zástavby nebudou mít dopravní vibrace z areálu a z příjezdové komunikace na okolní
objekty, resp. obyvatelstvo, žádný vliv. Zodpovědnost za dopravní vibrace na síti veřejných
komunikací jde na vrub jejich vlastníka, tedy v dané lokalitě příslušné obce.
Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření (elektromagnetického,
radioaktivního apod.) ani jiných fyzikálních jevů.
Vliv záměru na možnost šíření vibrací či jiných fyzikálních jevů vyjma hluku, který je hodnocen
samostatně, se dá označit za nulový.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru nebudou ovlivněny žádné vodoteče ani nebudou výrazně ovlivněny odtokové
poměry daného území. Srážková voda ze střech bude volně zasakována do terénu, voda
z manipulačních ploch bude částečně zasakována a částečně odváděna areálovou kanalizací.
V souvislosti s realizací záměru, nebudou budovány žádné nové stavby s výjimkou
železobetonového základu pod montovanou halou, která bude sloužit jako dílna/tavírna.
V tomto případě lze konstatovat, že nedojde k přímému zásahu do zvodnělé části kolektoru.
V areálu zařízení nebudou shromažďovány látky závadné vodám ve větším rozsahu (např.
PHM, oleje apod.). Nebezpečné odpady budou uloženy ve stavebně zabezpečeném prostoru a
příslušně označeny. Havarijní prostředky pro likvidaci případných úniků budou umístěny
v blízkosti shromažďovacího prostoru pro nebezpečné odpady.
Vlivy výstavby a provozu daného zařízení na povrchové a podzemní vody se mohou projevit
pouze při provozní nekázni obsluhy nebo při havarijních stavech.
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Z výše uvedeného je patrné, že výstavba a následný provoz posuzovaného zařízení
je projekčně dobře ošetřen proti možnosti negativního ovlivnění jakosti podzemních
či povrchových vod. Realizace posuzovaného záměru nebude mít negativní vliv na kvalitu
podzemních a povrchových vod, nenaruší bilanci povrchového odtoku ani neovlivní režim
podzemních vod, vydatnost zdrojů či jakékoli vodní útvary. Vlivy na vodu jsou proto
hodnoceny jako nevýznamné.

Vlivy na půdu
Zábory půd (ZPF, PUPFL)
Realizace záměru nevyžaduje žádné zábory pozemků zemědělského půdního fondu ani
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Všechny záměrem dotčené pozemky jsou katastrem
nemovitostí evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha/manipulační
plocha.
Vlivy na zábor půd jsou vzhledem k charakteru dotčených pozemků hodnoceny jako
nulové.

Vlivy na čistotu půd
Teoreticky není vyloučena možnost znečištění půdy v případě havarijního úniku pohonných
hmot či mazacích nebo hydraulických olejů, a to zejména v etapě výstavby. Toto nebezpečí
lze minimalizovat vhodným zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, dodržováním
bezpečnostních opatření, pravidelnou a preventivní údržbou veškeré mechanizace apod.
Za běžných provozních podmínek nebude mít posuzovaný záměr významný vliv na čistotu půd.
Manipulační plocha v areálu bude zpevněna položenými panely a odkanalizována do areálové
kanalizace. Veškeré dopravní prostředky se budou v areálu posuzovaného záměru pohybovat
výhradně po zpevněných plochách, proto je i riziko kontaminace půdního prostředí z
případného havarijního úniku provozních kapalin vozidel minimální.
Za předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu
strojového parku záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci půd. Vliv posuzovaného
záměru na čistotu půd je hodnocen jako nevýznamný.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci realizace záměru budou prováděny výkopové práce jen v rozsahu stavby
železobetonového základu pod montovanou halou a položení panelů pro vytvoření manipulační
plochy. Jiné výkopové práce, terénní úpravy ani jiné zásahy do horninového prostředí
realizovány nebudou.
V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž
ochranou a evidencí je pověřena Česká geologická služba. Rovněž se zde nenacházejí žádná
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území s předpokládaným výskytem ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly
povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady. Lokalita se nenachází v oblasti
chráněného ložiskového území, výhradního ložiskového území ani poddolovaného území, viz
mapka v kapitole C.I. Výstavbou zařízení nedojde k ovlivnění geologických podmínek daného
území, stejně tak jeho běžný provoz nebude mít na horninové podloží žádný vliv. Provoz bude
zabezpečen tak, aby nebyl zdrojem případného pronikání závadných látek do horninového
prostředí.
Některé stavební práce, např. betonování podlah v montované hale, budou klást nároky na
nerostné zdroje (kamenivo), které budou kryty z těžených ložisek v okolí. Případný vliv na další
přírodní zdroje (voda, půda atd.) je vyhodnocen v samostatných kapitolách tohoto dokumentu.
Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze z hlediska velikosti i výsledné
významnosti hodnotit jako nulový.

Vlivy na biologickou
ekosystémy)

rozmanitost

(flóru,

faunu,

Vlivy na populace vzácných a zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů
Dotčená lokalita je již antropogenně změněna. Na pozemku se v současné době nachází
stávající dřevěná hala a nově bude umístěna na manipulační ploše ještě montovaná hala, ve
které bude provozována tavírna a slévárna. Stávající ozelenění pozemku se skládá převážně z
formací druhově chudých fytocenóz.
Pro předkládaný záměr bylo provedeno „Posouzení možného vlivu zamýšleného záměru:

„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových
odpadů, Zvoleněves“ na živočichy a zájmy ochrany přírody“. Zpracovatelem byl RNDr. Marek
Banaš, PhD osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i, §67 zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění, soudní znalec v oboru ochrana přírody a Mgr. Radim
Kočvara osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
V dokumentu je popsáno, že téměř celá lokalita záměru je pokryta stavbami a zpevněnými
plochami. Jediná přírodní část se nachází v severovýchodním okraji areálu. Nachází se na ní
porost ruderální a segetální vegetace a několik náletových dřevin.

Vlivy na faunu
V rámci zpracovaného Posouzení (viz Příloha č. 8) byl zhodnocen vliv záměru na faunu
bezobratlých i obratlovců (vlivy na ptáky, obojživelníky, plazy a savce). Jednotlivé skupiny
bezobratlých a obratlovců, vyskytujících se v okolí záměru jsou diskutovány již v kapitole C. II.
4 Flóra, fauna. Zde jsou uvedeny případné vlivy na konkrétní druhy živočichů, nacházející se
v širším okolí záměru.
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Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) (Poda, 1761) – O.
Druh se v regionu vyskytuje plošně, navíc se v posledních dvou dekádách šíří po celém území
ČR, hojný výskyt je v posledních létech dokumentován také z Prahy a okolí (Horák et al. 2009).
Zlatohlávek je proto navržen na vyřazení ze skupiny zvláště chráněných druhů ČR. S brouky je
možno se setkat zejména na květech, kde se sytí. V území byl nejblíže pozorován kolem D7
u Slaného, nicméně lze předpokládat výskyt v celém území zejména v lemu polních a lesních
cest. Larvy se vyvíjejí v půdě na kořínkách rostlin (Horák et al. 2009). Přímo v lokalitě záměru
se tento druh nevyskytuje – nemá zde vhodný biotop – jeho výskyt v okolí záměru je velmi
pravděpodobný - druh běžně obsazuje ruderální biotopy a průmyslové areály, negativní dotčení
záměrem lze vyloučit, záměrem nebude zasahováno do biotopu druhu.

Roháč obecný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – O, VU, II.
Larvy se vyvíjí v odumřelém dřevě listnatých stromů, nejčastěji dubů, zejména pak v pařezech
a kořenech (Hůrka 2005). Na území ČR je roháč obecný rozšířený ve většině nížin, ale vyskytuje
se jen lokálně v prosvětlených lesích a parcích se starými duby. Širší zájmová oblast patří
k lokalitám s častým výskytem druhu, především ve vazbě na starší fragmenty dubohabřin,
v území především na terasách potočních nic a při okrajích obcí (parky, staré zahrady). Výskyt
druhu v rámci plochy záměru a jeho nejbližšího okolí lze zcela vyloučit, je možné předpokládat
pouze ojedinělé přelety v okolí, ale i ty jsou spíše nepravděpodobné s ohledem na vazbu druhu
na lesní biotopy. Negativní dotčení druhu záměrem lze vyloučit, záměrem nebude zasahováno
do jeho biotopu.

Majka fialová (Meloe violaceus) (Marsham, 1802) – O, VU.
Majka fialová preferuje lesnaté oblasti hor a s klesající nadmořskou výškou zřetelně ubývá,
nicméně se vyskytuje i v nížinách. Nejčastěji se vyskytuje na výslunných plochách, jakými jsou
ekotonové stanoviště typu lesních lemů, cest, louček a skládek dřeva. Často se vyskytuje i
v rámci zahrad, zejména pokud navazují na vhodnější biotopy. Podobně jako v případě jiných
majek se larvy vyvíjí paraziticky u včelovitých Apidae (Hůrka 2005). Na celém území ČR dříve
hojný druh, v současnosti lokální a je nalézán pouze jednotlivě (Hůrka 2005, Anonymus 2019).
V širším území je výskyt druhu znám především z přírodě blízkých lokalit, zejména lesních teras
a niv potoků, včetně intravilánu některých obcí. Výskyt v rámci plochy záměru lze vyloučit,
v rámci přilehlé polní cesty (ruderální okraje) je potenciálně možný, nicméně s ohledem na
převažující zemědělskou půdu v okolí a absenci navazujících vhodnějších biotopů je považován
za nepravděpodobný. Negativní dotčení druhu záměrem lze vyloučit, záměrem nebude
zasahováno do jeho biotopu.

Skokan hnědý (Rana temporaria) – VU
- výskyt znám z širšího okolí (Zákolanský potok), dotčení tohoto druhu lze vyloučit. nebude
zasahováno do biotopu druhu.
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Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) – KO, NT
- výskyt znám z širšího okolí (rybník Otrok, niva Knovízského potoka), dotčení tohoto druhu lze
vyloučit, nebude zasahováno do jeho biotopu.

Volavka popelavá (Ardea cinerea) – NT.
Přes území jednotlivě a celoročně zaletuje za potravou, pozorována je pravidelně na polních
monokulturách a v nivách potoků v širším okolí, zejména pak mimo hnízdní období. Aktuálně
pozorováno 5 ex. na poli východně od lokality. Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude
zasahováno do biotopu druhu.

Volavka bílá (Egretta alba) – SO, I.
Druh územím migruje, nejčastěji se zdržuje na polních monokulturách mimo období hnízdění,
v rámci širšího okolí často lokálně i ve vyšších počtech při sběru potravy. Aktuálně registrováno
19 ex. na poli s řepou východně od lokality. Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno
do biotopu druhu.

Moták pochop (Circus aeruginosus) – O, VU, I.
Územím pravděpodobně pravidelně migruje a zejména na tahu i v hnízdním období zde loví
potravu. V předešlých letech pozorován severně od lokality u Velvar. Hnízdění je možné
v širším okolí v rámci rákosin v nivách potoků. Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude
zasahováno do biotopu druhu.

Krahujec obecný (Accipiter nisus) – SO, VU.
Při aktuální kontrole registrován na přeletu v obci, v širším okolí loví potravu. Dotčení záměrem
lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.

Koroptev polní (Perdix perdix) – O, NT.
Z území je uváděno pozorování východně od lokality u Kamenného mostu (Avif 2019). Druh
v širším okolí pravděpodobně hnízdí ve vazbě na neudržované plochy, v místě záměru se
nevyskytuje. Zajímavostí je prokázané hnízdění v r. 2017 na travnaté ploše v bezprostřední
blízkosti D7 u Slaného (vlastní pozorování). Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno
do biotopu druhu.

Racek chechtavý (Larus ridibundus) – VU.
V území se jednotlivě objevuje na přeletu, při sběru potravy na polních monokulturách, častěji
na přeletu v nivě Knovízského potoka. Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno do
biotopu druhu.

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – VU.
V území pravidelně migruje, často se zdržuje na polních monokulturách, kde pravidelně hnízdí.
V území je uváděn hnízdní výskyt z pole z nivy Knovízského potoka SV od obce. Dotčení
záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.

Ledňáček říční (Alcedo atthis) – SO, VU, I.
V území se vyskytuje výhradně ve vazbě na nivu Knovízského potoka, případně další toky, kde
loví potravu. Hnízdí na příhodných místech v břehových nádržích, kde si hloubí nory, v území
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nejblíže v nivě Slatinského potoka u Slatinského rybníka. Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude
zasahováno do biotopu druhu.

Sova pálená (Tyto alba) – SO, CR.
Oblast patří k místům lokálního hnízdění druhu, v území hnízdí v zemědělském areálu
v Kamenném mostě (Avif 2019). Druh loví potravu na okolních polních monokulturách, lokalitu
záměru (okolní polní monokultury) lze považovat za širší součást potravního teritoria druhu,
kam může zalétat za potravou. Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu
druhu.

Sýček obecný (Athene noctua) – SO, CR.
Širší území patří k oblastem se známým výskytem druhu, nicméně v rámci lokality není výskyt
druhu znám. O výskytu a hnízdění zejména v rámci okrajů intravilánu obcí však lze jistě
uvažovat, druh je vázán na otevřenou krajinu parkovitého charakteru s mozaikou biotopů,
předmětné území (záměr a okolí) nepředstavuje vhodné prostředí hnízdění a výskytu druhu.
Za atraktivní však lze považovat intravilán Zvoleněvsi (případně dalších obcí v okolí), kde je
hnízdění pravděpodobné. Je zde zastoupena mozaika rozptýlené zeleně, zahrad a lučních
plošek, které druhu vyhovují. Navíc se zde nachází řada starých budov a objektů, kde druh
může potenciálně hnízdit. Dotčení záměrem lze vyloučit, záměrem nebude zasahováno do
biotopu druhu.

Konipas luční (Motacilla flava) – SO, VU.
Druh v území migruje, hnízděním je vázán na nivy potoků, v území pravděpodobně hnízdí
v nivě Knovízského potoka (Avif 2019), odkud je uváděn opakovaný výskyt. Dotčení záměrem
lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – O.
Druh v území hnízdí ve větrolamech a porostech hustších křovin, nejblíže záměru v nivě
Knovízského potoka, odkud je opakovaně uváděn (Avif 2019). V blízkosti plochy záměru je
hnízdění vyloučeno, jeho dotčení lze prakticky vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – O, NT, I.
Druh v území hnízdí ve větrolamech a porostech hustších křovin, nejblíže záměru se
přinejmenším na tahu vyskytuje v nivě Knovízského potoka, kde byl pozorován v předešlých
letech. Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) – O, VU.
Na lokalitě ani v blízkém okolí nehnízdí, pravidelně bývá pozorován zejména v zimních měsících
při okraji výsadeb kolem polních monokultur, aktuálně zastižen 1 ex. u silnice na Slatinu.
Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.
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Havran polní (Corvus frugilegus) – VU.
Druh se v území vyskytuje celoročně na přeletu i při sběru potravy, v zimě zejména mimo
hnízdní populace, jinak výskyt souvisí s nedalekou hnízdní kolonií v obci Třebusice. Dotčení
záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.

Krkavec velký (Corvus corax) – O.
V území se vyskytuje ojediněle na přeletu, v blízkém okolí nehnízdí, aktuálně na přeletu 2 ex.
Dotčení záměrem lze vyloučit, nebude zasahováno do biotopu druhu.
Obecně lze shrnout, že realizací záměru nebudou dotčeny žádné populace živočišných druhů
v daném území, výskyt vzácných nebo zvláště chráněných druhů na lokalitě lze zcela vyloučit.
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na faunu, floru a okolní ekosystémy. Vlivy
spojené s výstavbou a provozem posuzovaného záměru na populace druhů budou dočasné
a lokálního charakteru a nemohou vyvolat vyhubení či oslabení populací místních druhů
v daném území. Vzhledem k tomu, že záměr nezasahuje nijak floristicky ani faunisticky
hodnotná stanoviště lze velikost vlivů na faunu, floru a ekosystémy souhrnně hodnotit jako
nevýznamnou.

Vlivy na poškození stromů a porostů dřevin rostoucích
mimo les
V souvislosti s realizací záměru nedojde ke kácení žádných stromů ani porostů dřevin
rostoucích mimo les, přímý dopad na dřeviny je tak nulový.
Vlivy záměru na stromy a porosty dřevin rostoucích mimo les lze proto hodnotit jako nulové.

Vlivy na prvky ÚSES a VKP
Posuzovaný areál nebude v kontaktu se žádným ze skladebních prvků územního systému
ekologické stability ani registrovaným či zákonem vymezeným významným krajinným prvkem
či jiným zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění. Vzhledem k vzdálenosti a vzájemné poloze lze vyloučit jakýkoliv vliv
výstavby a následného provozu zařízení na přírodovědně hodnotná území.
Vliv na skladebné prvky ÚSES a VKP je hodnocen jako nulový.

Biologické vlivy
Jakékoliv provádění stavebních prací může vytvářet podmínky pro šíření invazních rostlin.
Rizikové jsou především stanoviště s hlubokou půdou – deponie zemin, na kterých může
docházet k rozvoji ruderálních, popř. invazních společenstev rostlin. Vzhledem k tomu, že
plánovaná délka realizace záměru je cca 7 měsíců a plánované výkopové práce nebudou nijak
výrazné, je invazní výskyt plevelných druhů na staveništi téměř vyloučen.
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Samotný provoz zařízení nepředstavuje riziko zavlečení nepůvodních druhů ani nevytváří
podmínky pro šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin. Výskyt synantropních, invazních
a ruderálních druhů bude závislý na intenzitě údržby doprovodných sadových kultur. Při
pravidelné údržbě ozeleněných ploch zejména sečením travních porostů bude možnost šíření
nevítaných druhů omezena.
Biologické vlivy záměru jsou v celkovém kontextu výše uvedeného hodnoceny jako
nevýznamné.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
U hodnoceného záměru se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, záměr se
nedotkne žádných významných krajinných prvků, jedná se pouze o drobné stavební úpravy ve
stávajícím areálu. Nedochází tak k ovlivnění krajiny mimo areál. Významné krajinné prvky se v
daném území nenacházejí. Estetické hodnoty zájmového území byly již v minulosti narušeny
výstavbou průmyslových objektů v okolí. Realizací záměru nedojde již k žádnému dalšímu
ovlivnění estetických hodnot krajinného rázu.
Areál posuzovaného záměru je umístěn do území s absencí znaků přírodních či kulturních
hodnot krajinného rázu. Estetické hodnoty krajinného rázu byly narušeny již v minulosti při
budování průmyslových objektů v okolí. Vliv záměru na krajinný ráz tak lze hodnotit jako
nevýznamný

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů
Na ploše areálu zařízení ani v jeho blízkém okolí se nenachází kromě stávající stavby (dřevěná
hala) žádné jiné stavby, realizace záměru tudíž nevyžaduje demolici žádných budov. V okolí
areálu nejsou evidovány kulturní památky, které by mohly být realizací daného záměru
negativně ovlivněny.
V rámci hodnocení nebyly identifikovány významné vlivy, které by se mohly dotýkat hmotného
majetku jiných osob nebo nejbližší obytné zástavby. Vlivy spojené s provozem areálu (hluk,
emise) jsou hodnoceny v příslušných kapitolách této dokumentace.
V rámci realizace stavebních prací ani v důsledku následného provozu zařízení nedojde ke
snížení doby slunečního osvitu okolních budov, nedojde ani k podmáčení či vysoušení
pozemků.
V souvislosti s realizací posuzovaného záměru nebude ovlivněna dopravní dostupnost obytné
zástavby. Stavebně technický stav komunikací využívaných pro dopravní obsluhu je dobrý a
předpokládané intenzity vyvolané dopravy nejsou takového rozsahu, aby si vynucovaly
rekonstrukce přilehlých vozovek.
Realizací záměru nedojde k omezení možností napojení na inženýrské sítě. Realizace záměru
s sebou nenese žádné další nároky na infrastrukturu (výstavba bytů, nároky na hromadnou
dopravu osob ap.), neboť se předpokládá nábor pracovníků v místě či jejich převedení z jiných
pozic v rámci podniku.
Vliv záměru ve smyslu likvidace, narušení budov a kulturních památek a ovlivnění jiného
hmotného majetku je hodnocen jako nevýznamný.
Stránka 129 z 154

Vlivy na využití území
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Záměr s sebou nepřináší výstavbu žádných nových dopravních staveb ani připojení na stávající
komunikační síť. Areál posuzované farmy je dopravně dobře dostupný. Obslužná doprava
areálu v etapě výstavby i běžného provozu bude využívat stávající komunikace a parkovací
plochy v areálu.
V etapě provádění výstavbových prací je intenzita vyvolané dopravy predikována v maximu na
14 NA/den, při běžném provozu zařízení pak bude intenzita dopravy čítat v průměru 10
osobních a 7 nákladních automobilů denně. Osobní automobily budou představovat jízdy
zaměstnanců.

Vlivy záměru spojené se změnou v dopravní obslužnosti lze s ohledem na nízkou intenzitu
vyvolané dopravy v etapě rekonstrukce i vlastního provozu farmy hodnotit jako
nevýznamné.

Vlivy na rekreační využití území
Plochy určené k realizaci záměru jsou v současné době, v souladu s územním plánem,
vymezené jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl, s přípustným využitím pro zařízení
daného typu. Areál nenabízí tedy žádnou možnost trávení volného času. Rekreační potenciál
dotčeného území je v současnosti nulový.
Zájmové území není rekreačně využíváno a v souvislosti s realizací posuzovaného záměru se
tento fakt nezmění. Vlivy na rekreační využití území jsou proto hodnoceny jako nulové.

Souhrn hodnocení vlivů
V rámci provedeného hodnocení nebyly identifikovány žádné vlivy, které by mohly mít
významně nepříznivý či nepříznivý dopad na jednotlivé složky životního prostředí, všechny vlivy
jsou hodnoceny jako málo významné, nevýznamné a nulové.
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Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní
dědictví a životní prostředí při možných nehodách,
katastrofách
a
nestandardních
stavech
a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Realizace záměru neznamená významné riziko vzniku havárií s následnými dopady na složky
životního prostředí. Látky a technologie navrhované k použití při výstavbě a provozu zařízení
nepředstavují žádná zvýšení rizika havárií nad běžnou úroveň vyskytující se při obdobných
činnostech (stavební práce, doprava, údržba objektů, apod.).
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva
nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu.
V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost
účinného sanačního zásahu.
Riziko průniku kontaminantů z dopravních prostředků až k hladině podzemní vody je možno
označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i
relativně jednoduchými prostředky. K úniku by pravděpodobně došlo na zpevněné ploše, ze
které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit
plochu detergentem.
Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování
provozních a manipulačních řádů, požární prevence apod.).
Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné
kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.
Při dodržování předepsaných postupů např. pravidelná kontrola strojního zařízení, havarijní
vybavenosti, proškoleného personálu atd. není riziko havárií vysoké. Vlivy spojené s havarijními
stavy lze proto hodnotit jako nevýznamné, záměr nepředstavuje možnost vzniku havárie,
která by se projevila mimo areál, charakter případné havárie by byl lokální.
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Komplexní charakteristika vlivů záměru podle
části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a
významnosti včetně jejich vzájemného působení, se
zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Rozsah vlivů spojených s výstavbou a následným provozem zařízení je možné hodnotit jako
lokální, s omezením na prostor staveniště, resp. budoucí provoz tavírny a slévárny a jejich
nejbližší okolí. Z tohoto vybočují pouze vlivy:
• spojené s dopravou, která se bude podílet na celkové dopravní situaci v širším okolí
(v rozsahu příjezdových a odjezdových tras) a s tím i na negativních aspektech
s dopravou spojených. Ve fázi realizace záměru je predikovaná vyvolaná doprava v
počtu cca 10 nákladních automobilů denně, v etapě vlastního provozu zařízení pak
budou intenzity vyvolané dopravy činit 10 osobních a 7 nákladních automobilů za den.
Uvedené pojezdy vyvolané dopravy jsou nízké a nijak významně neovlivní výslednou
intenzitu dopravy na přilehlé komunikační síti,
• hluk a znečišťování ovzduší – uvedená problematika je popsána v příslušných
kapitolách této dokumentace, podrobně pak v Akustické, Rozptylové studii a Odborném
posudku, jež jsou samostatnými přílohami předkládané dokumentace. Souhrnně lze na
tomto místě uvést, že imise hluku nepřekročí u nejbližší obytné zástavby stanovené
hygienické limity. Realizace záměru bude mít na imisní situaci v lokalitě akceptovatelný
vliv. V případě látek jako BaP a PM10 bude příspěvek hodnoceného zdroje minimální.
Celkové zatížení území se realizací posuzovaného záměru nijak významně nezmění. Rozsah
vlivů záměru vzhledem k zasaženému území a populaci lze v kontextu jejich celkové
významnosti hodnotit jako přijatelný.
Posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci nemůže nevyvolat nepříznivé
vlivy přesahující státní hranice.
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Charakteristika
a
předpokládaný
účinek
navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení
všech významných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k
monitorování možných negativních vlivů na životní
prostředí
Nejdůležitější opatření k prevenci či vyloučení nepříznivých vlivů byla provedena již při samotné
přípravě záměru. Tato opatření spočívala v kvalitním projektovém řešení a ve výběru BAT
technologie pro technologii tavení a slévání neželezných kovů, včetně správně zvolené
vzduchotechniky.
Ostatní opatření jsou v následujícím textu řazena dle možných vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí, k jejichž prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci jsou doporučována
a přijímána. Navrhovaná opatření jsou vesměs pouze připomínkou zákonných povinností,
neboť posuzovaný záměr nebude dle vyhodnocení vlivů při běžném provozu v kolizi s ochranou
jednotlivých složek životního prostředí.

Ovzduší a veřejné zdraví
Vlivy záměru na změnu čistoty ovzduší v etapě výstavby i vlastního provozu areálu a s tím
související možnost ovlivnění veřejného zdraví je hodnoceno jako nevýznamné – realizace
záměru neovlivní zásadním způsobem celkovou kvalitu ovzduší v zájmovém území a nebude
příčinou překračování imisních limitů. I přesto jsou navržena opatření vedoucí k dalšímu snížení
potenciálně nepříznivých vlivů na imisní situaci:

V etapě projektové přípravy
✓ všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů stavby
a zajistit prokazatelné seznámení odpovědných pracovníků s těmito opatřeními.
•

V etapě výstavby

✓ zpracovat provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění,
✓ v průběhu provádění stavebních prací provádět důsledný oplach aut před výjezdem na
komunikace, pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti
staveniště, v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění zpevněných a
prašných ploch,
✓ minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi,
✓ zabezpečovat náklady na automobilech proti úsypům, zejména při odvozu suti a jiného
sypkého materiálu,
✓ upřednostnit nasazení stavebních mechanismů a nákladních vozidel s nízkými
hodnotami emisí znečišťujících látek do ovzduší,
✓ všechny mechanismy a nákladní automobily na staveništi udržovat v řádném
technickém stavu a v čistotě.
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V etapě provozu (včetně zkušebního)
✓ věnovat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat čas volnoběhu
motorů,
✓ pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných
předpisů,
✓ zdroj je vybaven odlučovači, které je nutno zejména udržovat ve správném chodu, což
vyplývá již ze zákona.
✓ provozovna je v dostatečné vzdálenosti od zástavby a při dodržování provozní kázně je
předpoklad neobtěžování zápachem. Pachové emise v tomto případě budou
organického původu (z nečistot ve vsázce) a organické emise budou snižovány pomocí
aditivace sorbentem s aktivním uhlím.
✓ po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší
stanovené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění.
✓ tavení znečištěného olova (za znečištěný je považován materiál/odpad povrchově
ošetřený pro lepší adhesivitu např. směsí uhlovodíků, asfalty, případně změkčovadly
plastů apod.) bude prováděno pouze na pecích, u kterých je odsávání s filtrem a
zaprašováním aditiva,
✓ znečištění olova (např. směsí uhlovodíků, asfalty, případně změkčovadly plastů apod.)
nesmí přesáhnout 2 %hm,
✓ ve vsázce nebudou celé auto baterie či elektronický odpad,
✓ odpad bude před tavením tříděn tak, aby docházelo k co nejmenšímu znečištění vsázky
✓ na základě doporučení vyplývajících z odborného posudku bude provedeno
jednorázové měření emisí dle §3 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 415/2012 Sb., pro znečišťující
látky PCDD/F, PAH a PCB a to do 4 měsíců od vydání povolení nebo ve lhůtě stanovené
v povolení provozu,
✓ provádět jednorázová periodická měření emisí dle §3 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 415/2012
Sb., pro znečišťující látky TZL, NOx, Pb, Sn, SO2, CO, org. C, sloučeniny Cl jako HCl a
to 1x za kalendářní rok.

Hluk a veřejné zdraví
Příspěvky záměru k celkové akustické situaci v době výstavby i vlastního provozu v chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb nebudou, za předpokladu
dodržení doporučení uvedených v akustické studii, dosahovat limitních hodnot daných platnými
předpisy, přesto je pro další pozitivní ovlivnění akustické situace navrženo:

V etapě výstavby
✓ minimalizovat dobu trvání výstavby zařízení a celý proces výstavby zajišťovat
organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučit
provádění stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu,
✓ hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní,
✓ omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší časový úsek v rámci celodenní pracovní
doby a mimo víkendy a svátky,
✓ jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci
hlučných mechanismů do jednoho místa,
✓ používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami a udržovat
je v dobrém technickém stavu,
✓ omezit chod strojů na prázdno a volnoběh nákladních aut na nezbytně nutnou dobu,
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✓ umísťovat hlučné stavební mechanizmy či nástroje na taková místa, aby byl bytový
objekt kryt budovami,
✓ obyvatelé nejbližší obytné zástavby v předstihu seznámit s termíny a délkou
jednotlivých fází výstavby, na vnějším oplocení farmy uvést kontakt na zástupce
stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy provádění
stavby (zejména porušování kázně, provádění hlučných operací o víkendech, svátcích,
brzkých ranních a pozdních večerních hodinách apod.). Nápravu zjednat ihned nebo v
nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení,
✓ během hlučných operací zajistit dostatečně dlouhé přestávky tak, aby obyvatelé
nejbližší obytné zástavby měli možnost větrání obytných místností,

V etapě provozu
✓ dodržet navrhované technické parametry zařízení, případně zajistit taková opatření ke
snížení hluku ze stacionárních zdrojů, aby byly dodrženy hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb – nejbližších obytných objektů,
✓ omezit chod nákladních vozidel při nakládce / vykládce materiálu na nezbytně nutnou
dobu.
✓ během zkušebního provozu provést autorizované měření hluku u nejbližší chráněné
obytné zástavby, které prokáže splnění hygienického limitu LAeq 8h = 50 dB v denní
době.
✓ Pro splnění hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB v denní době u nejbližší chráněné
zástavby je nutné, aby hladina hluku emitovaná fasádním pláštěm a střechou z provozu
objektu SO 02 nepřesáhla hladinu hluku LAeq,8h ≤ 68 dB v 1 m od fasády. Tomuto
požadavku odpovídá vážená neprůzvučnost fasádního a střešního pláště Rw ≥ 31 dB,
✓ při hlučných činnostech budou zavřená vrata.
✓ vyústění VZT potrubí nad střechu objektu je nutné zatlumit na hladinu hluku LAeq,8h
≤ 65 dB/ 1 m od vyústění, stejně jako zdroje hluku, které budou umístěny mimo objekt
SO-02, tj. technologická zařízení spojená s provozem tavení (LAeq, 8h ≤ 65 dB/ 1 m
od zařízení).

Povrchové a podzemní vody
V etapě výstavby
✓ všechny stavební mechanismy udržovat v dokonalém technickém stavu, provádět jejich
pravidelnou kontrolu především z hlediska možných úkapů ropných látek,
✓ v průběhu výstavby vybavit staveniště havarijní soupravou, důsledně a bezprostředně
odstraňovat všechny případné úkapy ze stavebních mechanismů,
✓ podlahu v hale tavírny realizovat jako nepropustnou,
✓ pro parkování stavebních mechanizmů vyhradit v rámci staveniště odpovídajícím
způsobem zabezpečený prostor.

V etapě provozu
✓ splaškové vody pravidelně odvážet na ČOV,
✓ v areálu zařízení neskladovat žádné větší množství závadných látek (např. ropné látky,
desinfekční prostředky apod.),
✓ doplňování provozních kapalin do mechanismů obsluhujících zařízení provádět v síti
veřejných čerpacích stanic PHM nebo v servisu,
✓ veškeré prostory, kde se v rámci zařízení bude nakládat s látkami závadnými vodám,
vybavit dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků,
Stránka 135 z 154

✓ rizika plynoucí z havárií a nestandardních stavů minimalizovat dodržováním provozních
řádů, technologických předpisů, předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci apod.,
✓ se zpracovanými provozními dokumenty prokazatelně seznámit všechny zaměstnance
zařízení.

Půda
✓ nebezpečí havarijních situací v etapě výstavby i provozu minimalizovat vhodným
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek a dodržováním správných pracovních
postupů a pokynů, týkajících se provozu mechanizace, dodržovat bezpečnostní
opatření, pravidelnou a preventivní údržbu veškeré mechanizace, průběžně
modernizovat strojový park apod.,
✓ v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu
neprodleně odtěžit a uložit na lokalitě určené k těmto účelům (biodegradační plocha)
nebo předat oprávněné osobě.

Odpady
V etapě projektové přípravy
✓ v dalších stupních projektové dokumentace upřesnit jednotlivé druhy odpadů vznikající
během výstavby a stanovit jejich množství, předpokládaný způsob nakládání s nimi,
✓ specifikovat dodavatelem stavby prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů
a ostatních látek závadným vodám včetně průběžně skladovaných množství; tyto
budou shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství, a to ve vybraných a
označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy
odpadového hospodářství.

V etapě výstavby
✓ dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu
nakládání s nimi bude vedena evidence,
✓ dodavatel stavby předloží k převzetí stavby specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití, respektive odstranění.

V etapě provozu
✓ dodržovat všechny povinnosti původců odpadů ustanovené v § 16 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znění, tzn. usilovat o předcházení vzniku odpadů,
vyprodukované odpady shromažďovat a zařazovat podle jednotlivých druhů a kategorií,
zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi atd.,
✓ specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci provozu zařízení, tyto
odpady ukládat ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadového hospodářství,
✓ z důvodů minimalizace celkového množství odpadů i produkce odpadů nebezpečných
preferovat dodavatele výrobků a služeb (servis mechanismů, výměny pneumatik
apod.), kteří zajišťují zpětný odběr,
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✓ smluvně zajišťovat odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

Ostatní
✓ důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními
pracemi z důvodu prevence šíření alergenních plevelů,
✓ udržovat v areálu pořádek, nezastavené plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit
šíření plevelů, komunikace udržovat v čistém stavu,
✓ zajistit pravidelné provádění deratizace a desinsekce odbornou firmou,
✓ s ohledem na zákon o integrovaném registru znečišťování, vést přehled o sledovaných
látkách a odpadech a podávat každoroční hlášení, pokud budou v daném kalendářním
roce překročeny parametry uvedené v daném zákoně nebo v přímo použitelném
předpisu EU.
✓ před zahájením provozu předložit ke schválení provozní řády dle zákona o odpadech a
dle zákona o ochraně ovzduší.
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Charakteristika použitých metod prognózování
a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a
hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Při posuzování vlivů záměru byly využity všechny dostupné
podstatné informace, další informace a podklady byly shromážděny pomocí vlastních průzkumů
provedených v rámci zpracování dokumentace.
Vlastnímu hodnocení vlivů na životní prostředí předcházelo též získání informací a ucelení
poznatků o plánovaném záměru a o současném stavu životního prostředí v dotčeném území
a jeho širším okolí obecně i v souvislosti s řešenou problematikou, a to z různých zdrojů.
Jednalo se o tyto zdroje:
✓ odborná literatura,
✓ mapové podklady (administrativní, tématické mapy),
✓ platná legislativa, úřední dokumenty, zejména dokumenty BREF,
✓ interní dokumenty oznamovatele (mapové výkresy koordinační situace, v minulosti
zpracované odborné studie a IPPC pro obdobné zařízení provozovatele),
✓ podklady a dokumenty odborných institucí, projektová dokumentace k územnímu a
stavebnímu řízení „Dílna, sociální zázemí a manipulační plocha na pozemku č. parc.
290/16 v k.ú. Zvoleněves“ od projektanta Ing. Pavla Chroboka - 2016,
✓ volně dostupné publikované údaje (internet) a informace z průzkumu a šetření
v terénu.
V průběhu posuzování vlivů záměru na životní prostředí byly identifikovány potenciální vlivy,
a to v opodstatněných případech pro každou fázi záměru. Vlivy byly hodnoceny dle skutečného
rizika vzniku, územního rozsahu, trvání a vážnosti (nebezpečnosti) dopadu. Výsledná
významnost vlivů byla stanovena po zahrnutí opatření k jejich prevenci, vyloučení, snížení,
popř. kompenzaci a zvážení účinnosti těchto opatření.
Níže jsou stručně charakterizovány metody použité v rámci hodnocení dílčích vlivů záměru na
kvalitu ovzduší a akustickou situaci dané lokality, podrobnosti jsou uvedeny vždy v příslušné
příloze dokumentace. V samostatných studiích jsou uvedeny údaje o nejistotách nebo
samostatné kapitoly analyzující nejistoty při zpracování těchto studií. Nejistoty plynou
z použitých metodik, dostupných podkladů nebo výpočetních postupů.

Vlivy na ovzduší
Výpočet byl proveden programem SYMOS ČHMÚ v 1.1.2. zveřejněným 14.11.2016 dostupným
z:
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/modelovani-kvality-ovzdusi/modelsymos, podle metodiky SYMOS 97, kterou vypracoval Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ) v roce 1998. V průběhu následujících let byla metodika upravována a doplňována o
nové postupy a výstupní parametry (možnost výpočtu denních a osmihodinových koncentrací,
výpočet imisních koncentrací NO a NO2 na základě emisí NOx apod.) tak, aby její výstupy
odpovídaly platné legislativě. Poslední aktualizace metodiky byla vydána v únoru 2014.
Model SYMOS 97 je dle části B přílohy č. 6 k vyhlášce č. 330/2012 Sb. referenční metodou pro
modelování.
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Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb. je pro vybrané znečišťující látky stanovena nejistota
modelování tabulkou č. 1.

Tabulka 25: Nejistoty modelování
SO2,
NO2,
Benzen
NOx,
CO
Hodinové
průměry
8hodinové
průměry
Denní
průměry
Roční průměry

Částice
Ozon,
PM10,
související BaP
PM2,5,
NO a NO2
olovo
Nejistota modelování pro

As,
Cd,
Ni

PAH,
plynná Hg

Celková
expozice

50%

-

-

50%

-

-

-

-

50%

-

-

50%

-

-

-

-

50%

-

-

-

-

-

-

-

50%

50%

50%

-

60%

60%

60%

60%

Fyzikální vlivy (hluk)
Modelování hlukové zátěže bylo v akustické studii provedeno pomocí programu LimA-Predictor,
verze 9.11. Výpočtový program modeluje zadanou hlukovou situaci dle normy ČSN ISO 9613
„Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru“. Tato norma stanovuje technickou
metodu výpočtu útlumu při šíření zvuku ve venkovním prostoru s cílem predikce hladin hluku
v prostředí v určité vzdálenosti od jednotlivých zdrojů. Metoda predikuje ekvivalentní hladinu
hluku A, za meteorologických podmínek příznivých pro šíření ze zdrojů se známou emisí.
Výpočty útlumů zvuku jsou popsány algoritmy pro oktávová pásma (se středními frekvencemi
63 Hz až 8 kHz), které jsou generovány bodovým zdrojem nebo souborem bodových zdrojů.
Zdroje mohou být pohyblivé nebo stacionární. Ve výpočtových algoritmech jsou matematické
výrazy pro zohlednění následujících fyzikálních jevů:
• geometrická divergence,
• pohlcování zvuku ve vzduchu,
• účinek povrchu země,
• odrazy od různých povrchů,
• stínění překážkami.
Jako podklady pro výpočtový model jsou použity mapy, ze kterých byl sestaven výpočtový
model s výškovým profilem terénu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je ve výpočtovém programu modelována reálná
situace. Jsou tak zohledněny skutečné rozměry budov, zdrojů, vrstevnice terénu, odrazivost
okolních ploch apod., tak jak odpovídají současné skutečnosti a výše uvedeným předpokladům.
Normy použité pro výpočet - program LimA-Predictor V9.11:
• Harmonoise - ISO 9613 - 1- doprava,
• ISO 9613.1/2 - stacionární zdroje.
Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice hluku vhodnější než výsledky samotného
měření hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci
a z hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních výpočtových bodů. Výpočtové body v akustické studii byly vybrány při
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terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím,
že v ostatních částech obytného území bude situace příznivější.

Biologické vlivy
Předmětem posouzení bylo zhodnocení plánovaného záměru z hlediska flóry a fauny. Základní
cíle této části posouzení jsou následující: základní charakteristika bioty řešeného území
s důrazem na podchycení případného výskytu významných druhů živočichů, zhodnocení
předpokládaných vlivů realizace záměru na biotu a návrh případných opatření pro eliminaci
negativních vlivů záměru na biotu území. Aktuální terénní průzkum území proběhl formou
jednorázové návštěvy v průběhu listopadu 2019. Dále jsou využita vlastní data z průzkumu
širšího okolí Kladna 17. 5., 29. – 30. 5., 11. – 12. 6. a 30. 6., 4. 9. 2017 a 29. 6. 2018 a
průzkumy v rámci posuzování vedení ZVN 400 kV v r. 2012–2013 v okolí Slaného a Velvar.
Výsledky jsou navíc v případě relevantnosti údajů doplněny o publikované údaje v rámci širšího
okolí (Šťastný, Bejček & Hudec 2006, Mikátová et al. 2001, Moravec 1994, Anděra & Hanzal
1995, 1996, Anděra 2000, Anděra & Beneš 2001, 2002, Anděra & Červený 2004, Anděra &
Hanák 2007, Hanák & Anděra 2005, 2006). Zohledněny jsou rovněž údaje v rámci nálezové
databáze AOPK (Anonymus 2019) a ČSO (Avif 2019).
Pozornost této části posouzení byla soustředěna na prostor navrženého záměru a navazujícího
okolí, které by mohlo být potenciálně dotčené realizací záměru. S ohledem na načasování
aktuálního průzkumu byla posouzena také vhodnost lokality záměru pro rozmnožování
živočichů.
Pro studium bylo užito standardních metod sběru, které vychází z příručky inventarizačních
průzkumů AOPK ČR (Janáčková et Štorkanová 2005).
Průzkum bezobratlých je zaměřen na vybrané taxony (pouze v případě, že se jedná o zvláště
chráněné druhy bezobratlých, tak jsou uvedení i zástupci mimo třídu Insecta). Zejména byla
pozornost věnována řádu motýlů (Lepidoptera) a brouků (Coleoptera), jakožto klíčových
indikačních skupin většiny terestrických a semiterestrických ekosystémů.
Přehled zaznamenaných druhů je případně doplněn o nesystematicky nalezené zástupce
dalších řádů hmyzu (Odonata, Mecoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Homoptera,
Heteroptera, Hymenoptera, Dermaptera, Blattodea, Ensifera, Caelifera). Výběr studovaných
taxonů byl proveden s ohledem na vysoké zastoupení indikačně významných druhů (Koomen,
van Helsdingen 1996), jejichž kvalitativního zastoupení lze s úspěchem využít při hodnocení
biologické kvality zájmového území (srovnej Seják, Dejmal 2003). Brouci byli vyhledáváni
individuálním průzkumem území (Krásenský 2009) se zaměřením na vhodné biotopy, tj.
zejména starší dřeviny v rámci alejí, ruderální okraje, torza dřevin. Při průzkumech byly dále
kontrolovány potenciální úkryty pod kameny a ve dřevní hmotě, zejména pod ležícími kmeny,
v torzech dřevin, pod kůrou. Travní a nízká vegetace byla smýkána entomologickou síťkou.
Denní motýli byli sledování při vizuální kontrole území a dle potřeby odchytávání do
entomologické síťky k determinaci. Při vlastním terénním průzkumu bylo použito standardních
technik sběru materiálu, tj. sběr do motýlářské síťky, smýkání vegetace a individuální sběr
imag (v detailu metodiky popisuje např. Novák (1969). Sbírání byli pouze jedinci pro
determinaci, a to v minimálních počtech (2017 a 2018).
Při determinaci materiálu bylo postupováno mimo jiné také podle determinačních klíčů: Aspök
et al. (1980), Dlabola (1954), Hanel & Zelený (2000), Hůrka (1996), Javorek (1947), Kratochvíl
(1957, 1959), May (1959), Pavelka & Smetana (2003), Kočárek et al. (2005).
Zkoumaní obratlovci byli sledováni jak vizuálně, tak akusticky, jejich výskyt byl posuzován
z kvalitativního, v případě vzácných druhů i kvantitativního hlediska, a to v rámci celého
dotčeného území a nejbližšího okolí.
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U ptačích druhů bylo zjišťováno, zda na lokalitě hnízdí či nikoli, a na které biotopy a části území
jsou nebo mohou být vázány. U obojživelníků, plazů a savců bylo cílem zaznamenat přítomné
dospělé jedince, případně snůšky s vajíčky nebo mláďata v předešlých letech. Vzhledem ke
skutečnosti, že je průzkum prováděn nedestruktivními metodami, je vždy věnována pozornost
pobytovým stopám (stopy, trus, zbytky potravy, okusy), a to především savců vzhledem k
jejich převažující noční aktivitě. Takto byly sledovány zejména pobytové stopy větších druhů
v okolí záměru.
U každého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., podle
Červených seznamů ČR (Hejda et al. 2017, Grulich & Chobot 2017, Chobot & Němec 2017).
Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v příloze II nebo
IV Směrnice 92/43/EHS.
Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO – Kriticky
ohrožený druh; Červené seznamy ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území ČR, EW –
Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený druh, EN – Ohrožený druh,
VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo dotčený druh, NE –
nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje. I, II, IV – druh je uveden
v příslušné příloze Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS.
V návaznosti na výše uvedené nejistoty a neurčitosti při hodnocení vlivů záměru
uvádíme, že posouzení bylo provedeno s dostatkem znalostí o řešeném území
a navrhovaném záměru. Případné nedostatky ve znalostech a neurčitosti, týkající
se konkrétních technických řešeních, nejsou takového charakteru, aby znemožnily
s potřebnou pravděpodobností vlivy záměru na životní prostředí předpovědět
a navrhnout odpovídající a účinná opatření k jejich snížení nebo vyloučení.
Predikce vlivů byla provedena s nezbytnou mírou konzervativních předpokladů.
To znamená, že předpověď vlivů je na straně bezpečnosti, výše specifikované vlivy
záměru budou spíše nabývat rozsahu a významnosti menší než je uváděno na
základě výpočtů a modelových předpokladů.
Uvedené nejistoty a neurčitosti nemají vliv na formulaci celkových závěrů
hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Charakteristika všech obtíží (technických
nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se
vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních
nejistot z nich plynoucích
Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví, se nevyskytla absence nebo zásadní nedostatek informací. Ve fázi přípravy záměru
nebyly známy některé detaily ryze technického charakteru, které ovšem neměly významný vliv
na zpracování této dokumentace a zásadně neovlivnily formulaci závěrů a doporučení.
Při specifikaci vlivů se vyskytly jisté neurčitosti ohledně dílčích parametrů zařízení (např. týkající
se výměny filtrů, provozních parametrů, množství odpadů apod.) Nicméně v dalších stupních
projektové dokumentace (zejména v provozních dokumentech) budou tyto informace známé
a definované.
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Některé nejistoty vyplývají z hodnocení zdravotních rizik:
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je
jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s
hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
Všechny níže uvedené nejistoty byly řešeny přijetím konzervativního modelu, který představuje
nejhorší možný scénář, tedy dlouhodobou nepřetržitou expozici nejvýše vyčísleným úrovním
příspěvků imisí polutantů ovzduší ve venkovním prostředí.
Rozptylová studie, z jejíchž závěrů vychází předkládané hodnocení zdravotních rizik, byla
zpracována na základě metodiky SYMOS ´97, jejímž základem je matematický model, který již
svou podstatou znamená zjednodušení těch dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl
znečišťujících látek. Proto jsou i výsledky vypočtené v rozptylové studii nutně zatížené chybou
a nedají se interpretovat zcela striktně.
Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové
období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od
průměru značně lišit.
Ke kvantifikaci rizika exponované populace byly použity údaje Českého statistického úřadu se
stavem k 31. 12. 2018 pro celou populaci zástavby obce Zvoleněves a též demografická data
ze Zdravotnické ročenky Středočeského kraje se stavem k 31. 12. 2013 (novější údaje nejsou
na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR k dispozici), na níž byly paušálně vztaženy
nejvyšší hodnoty sledovaných příspěvků škodlivin ovzduší vyčíslené u obytné zástavby
situované nejblíže hranici areálu projektované tavírny a slévárny neželezných kovů. Složení
populace a rozdělení jednotlivých věkových kohort se v obci Zvoleněves může od krajského
průměru mírně lišit. Obecně byl pro odhad expozice a hodnocení rizika aplikován konzervativní
způsob, který reálnou expozici a tím i charakterizaci rizika značně nadhodnocuje a výsledné
závěry jsou tedy na straně bezpečnosti.
Pro kvantifikaci rizika byly ve výpočtech použity zobecňující hodnoty jednotlivých veličin,
přičemž např. množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou
variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity, k expozici vyčísleným hodnotám chemických
škodlivin v ovzduší nedochází nepřetržitě (neuvažuje se s výkyvem koncentrací v průběhu
roku, s trávením většiny času populace ve vnitřním prostředí) apod.
V sumě specifických škodlivin emitovaných z tavíren a spaloven není uvedeno procentické
zastoupení jednotlivých látek, při charakterizaci rizika je však zvolena konzervativní hypotéza
100 % zastoupení každé jedné škodliviny v sumě vyčíslených příspěvků těchto látek.
Nejistoty do hodnocení vlivů na veřejné zdraví vnáší rovněž použité regresní koeficienty
a referenční hodnoty odvozené WHO, US EPA a ostatních světových vědeckých institucí
z výsledků epidemiologických studií, jejichž závěry mají různé úrovně spolehlivosti.
Hodnocení expozice polutantům ovzduší bylo provedeno pouze odhadem, neboť zpracovatel
nemá k dispozici podrobnější údaje o populaci žijící v hodnocené lokalitě, zejména údaje o
jejím složení, návycích, pracovních expozicích, době trávení času ve venkovním prostoru,
citlivých či odolných skupinách atd., tedy nejsou žádné podrobnější údaje o expozičním
scénáři.
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E.

Porovnání variant řešení záměru

Záměr je předkládán v jedné variantě řešení (projektové), která spočívá v částečné změně
v užívání pozemku p.č. 290/16. Podrobně je daný záměr popsán v kapitole B.I tohoto
dokumentu.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a je možno ji
hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění doporučení a navrhovaných opatření. Záměr
tavírny a slévárny bude situovaný v areálu, jehož původní využití byl pravděpodobně sklad
(SO-01) a manipulační plocha pro zemědělské účely. Technologie tavení a slévání neželezných
kovů bude umístěna do nově postavené montované haly, viz v projektové dokumentaci
označení SO-02, za předpokladu respektování příslušných norem a předpisů z oblasti požární
ochrany, bezpečnosti práce a životního prostředí. Objekt SO-01 a vybudovaná manipulační
plocha budou sloužit také jako shromažďovací místa kovových odpadů, spolu se stávajícím
zařízením ke sběru a výkupu odpadů.
Navržená varianta technického řešení je podle dosaženého stupně poznání v této oblasti
nejlepší dostupnou technologií (BAT) doporučovanou v zemích EU. Uvažovaná technologie je
výhodná z hlediska její technické jednoduchosti, nenáročnosti obsluhy a kvality finálního
výrobku.
Z výše uvedeného vyplývá, že projektovou variantu, která je v této dokumentaci podrobena
hodnocení vlivů na životní prostředí, je možné považovat za optimální.
Srovnání nulové a projektové varianty bylo učiněno v předchozích kapitolách dokumentace.
Nulová varianta představuje stav, kdy by nedošlo k navrhované realizaci záměru (stavby
tavírny a slévárny Pb a Sn), areál by zůstal jen z části využit a to díky stávajícímu zařízení ke
sběru a výkupu odpadů. Část kde by měla být realizována tavírna a slévárna by bez vkladů
finančních prostředků oznamovatele chátrala, zejména dřevěná hala.
Projektovou variantou navrhované řešení, je v daných podmínkách ekonomicky racionální a v
dané lokalitě environmentálně únosné.

F.

Závěr

Posuzovaný záměr má částečně výrobní charakter (tavení a slévání neželezných kovů Pb a Sn)
a částečně nevýrobní charakter (sběr a výkup odpadů). Na základě zpracovaných odborných
studií lze konstatovat, že nebyly identifikovány žádné vlivy, které by mohly mít významně
nepříznivý či nepříznivý dopad na jednotlivé složky životního prostředí, všechny vlivy jsou
hodnoceny jako málo významné, nevýznamné a nulové. Rozsah vlivů spojených s
výstavbou a následným provozem zařízení je možné hodnotit jako lokální, s omezením na
prostor staveniště, resp. budoucí provoz tavírny a slévárny a jejich nejbližší okolí. Z tohoto
vybočují pouze vlivy:
• spojené s dopravou, která se bude podílet na celkové dopravní situaci v širším okolí
(v rozsahu příjezdových a odjezdových tras) a s tím i na negativních aspektech
s dopravou spojených. Ve fázi realizace záměru je predikovaná vyvolaná doprava v
počtu cca 10 nákladních automobilů denně, v etapě vlastního provozu zařízení pak
budou intenzity vyvolané dopravy činit 10 osobních a 7 nákladních automobilů za den.
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•

Uvedené pojezdy vyvolané dopravy jsou nízké a nijak významně neovlivní výslednou
intenzitu dopravy na přilehlé komunikační síti,
hluk a znečišťování ovzduší – uvedená problematika je popsána v příslušných
kapitolách tohoto dokumentu, podrobně pak v Akustické, Rozptylové studii a
Odborném posudku, jež jsou samostatnými přílohami předkládané dokumentace.
Souhrnně lze na tomto místě uvést, že imise hluku nepřekročí u nejbližší obytné
zástavby stanovené hygienické limity. Realizace záměru bude mít na imisní situaci
v lokalitě akceptovatelný vliv. V případě látek jako BaP a PM10 bude příspěvek
hodnoceného zdroje minimální.

Celkové zatížení území se realizací posuzovaného záměru nijak významně nezmění. Rozsah
vlivů záměru vzhledem k zasaženému území a populaci lze v kontextu jejich celkové
významnosti hodnotit jako přijatelný.
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G.

Doplňující údaje

Seznam používaných zkratek v textu:
BAT
BaP
BREF
ČHMÚ
ČSN
ČOV
EF
EVL
ISPOP
k.ú.
LBC
LBK
MěÚ
MZCHÚ
NA
NO
NN
NO2
NOx
NRBK
OA
OO
PHM
PM2.5, PM10
PřP
PP
PR
TZL
ÚP
ÚSES
ZCHÚ
ZPF

Best Available Techniques, nejlepší dostupná techika
Benzo(a)pyren
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách
Český hydrometeorologický ustav
Česká státní norma
Čistírna odpadních vod
Emisní faktor
Evropsky významná lokalita
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
Katastrální území
Lokální biocentrum (ÚSES)
Lokální biokoridor (ÚSES)
Městský úřad
Maloplošné zvláště chráněné území
Nákladní automobil
Nebezpečné odpady
Nízké napětí
Oxid dusičitý
Oxidy dusíku
Nadregionální biokoridor
Osobní automobil
Ostatní odpady
Pohonné hmoty
Suspendované částice prachu
Přírodní park
Přírodní památka
Přírodní rezervace
Tuhé znečišťující látky
Územní plán obce
Územní systém ekologické stability
Zvláště chráněná území
Zemědělský půdní fond
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Použité informační zdroje pro zpracování dokumentace:
✓ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší
✓ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí právní předpisy
✓ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a jeho prováděcí právní předpisy
✓ Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon
✓ Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých
souvisejících zákonů.
✓ Metodický pokyn odboru pro posuzování vlivů na životní prostředí MŽP pro zpracování
přílohy č. 3 : Náležitosti oznámení k zákonu 100/2001 o posuzování vlivů na životní
prostředí a změně některých souvisejících zákonů, odbor posuzování vlivů na ŽP , MŽP
ČR,
✓ Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
✓ Atlas s.r.o.: projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení „Dílna, sociální
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H.

Všeobecně
srozumitelné
netechnického charakteru

shrnutí

Záměrem oznamovatele (budoucího provozovatele) je vybudování uceleného areálu pro sběr,
výkup a využívání některých druhů odpadů. Tím, že v areálu se již dlouhou dobu nachází
zařízení ke sběru a výkupu odpadů, provozované na základě souhlasu vydaného KÚ
středočeského kraje, je vybudování zařízení k využívání některých vykoupených odpadů (Pb a
Sn) formou přetavení a slévání do cihel, prutů apod., logickým krokem k vytvoření funkčního
systému nakládání s vybranými druhy odpadů. Odpady olova a cínu, převzaté do areálu, budou
tvořit vstupní surovinu do procesu tavení. Slévárna neželezných kovů, stejně jako zařízení ke
sběru a výkupu odpadů, je situována mimo obec Zvoleněves v odloučené ploše výroby a
skladování. Slévárenský průmysl je jedním z hlavních výrobních oborů při recyklaci kovů.
Zařízení k přetavbě olověných a cínových odpadů je v ČR velmi málo ale poptávka po kvalitních
Pb a Sn nabohacených materiálech do následných výrob je veliká. Využitím olověných nebo
cínových odpadů jako vstupní suroviny do procesu tavby odpadu se nahrazuje dovoz surovin
ze zahraničí, který je z ekonomických důvodů velmi nevýhodný pro finální výrobce.
Součástí areálu bude také objekt budoucího administrativního zázemí na pozemcích p.č.
290/20 a st. 292. V době zpracováno oznámení záměru a dokumentace se jednalo o
jednopodlažní objekt k bydlení č.p. 129. Tento objekt byl odkoupen do vlastnictví firmy Kříž
Recycling s.r.o. U tohoto objektu dojde k přestavbě a poté ke změně užívání z funkce pro
bydlení na administrativu. U objektu je navrženo 5 parkovacích stání.
Možné negativní dopady na životní prostředí, které jsou spojené s činností sléváren obecně,
souvisejí v největší míře s přítomností tepelných procesů a s používáním minerálních přísad.
Dopady na životní prostředí jsou proto převážně spojeny s vývinem odpadních plynů a spalin,
s jejich opětovným používáním nebo s likvidací zbytků minerálů. V případě daného zařízení
však bude docházet k prosté přetavbě materiálů v elektrických pecích, bez použití tavících solí.
Na stavební úpravy nejsou kladeny žádné zvláštní nároky, tavírna bude situovaná
v montovaném objektu sloužícím jako dílna. Pro dané zařízení nevyplývá požadavek na odnětí
ze ZPF.
V době před realizací záměru jsou dotčené pozemky využívané jen zčásti. Záměr se nachází
mimo zastavěné území obce Zvoleněves, v odloučené ploše výroby a skladování. Areál je
umístěn v jihovýchodní části katastrálního území Zvoleněves. Záměrem dotčené budu pouze
parcely nacházející se v tomto katastru, které jsou buď v majetku společnosti KŘÍŽ
RECYCLING, s.r.o. (oznamovatele záměru) nebo pronajaté na základě smluvního vztahu od p.
Jany Křížové. Umístění záměru je v souladu s územním plánem Zvoleněvsi z května 2015. Dle
vyjádření MěÚ Slaný, ze dne 15.11. 2018 je, jako podmíněně přípustné využití pro areál
umístěný v izolované poloze jihovýchodně od obce, využití související s nakládáním s odpady
(i nebezpečnými) za podmínek/udělení souhlasu příslušného úřadu podle množství odpadu.
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Záměr naplňuje dikci:
• bodu 20 - Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů (kromě
vzácných kovů), včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných
kovů.
• bodu 56 - Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu 2500 t/rok.
• Bodu 113 - Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) od stanoveného limitu
1 tis. t.
kategorie II (zjišťovací řízení), přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění je Krajský
úřad středočeského kraje.
Navrhovaným řešením jsou následující činnosti:
• Shromažďování železného a neželezného šrotu na manipulační ploše – p.č. st. 140,
st. 335, st. 336/1, st. 352, 290/7, 290/13, 290/14, 290/15, 290/16, 290/18, včetně
administrativního zázemí na pozemcích p.č. 290/20 a st. 292. Stávající kapacita je
15 000 t kovových odpadů/rok a 2 000 t kovových odpadů za den. Plánované
navýšení je o 10 000 t/rok a 500 t/den. Nová kapacita zařízení bude 25 000 t
kovových odpadů/rok, 2 500 t kovových odpadů/den.
• Tavírna a slévárna neželezných kovů (Pb) na pozemcích p.č. 290/16, st. 337, tj. 4 ks
elektrických kelímkových pecí, typu RKL 3500, s příkonem el. topení 38 kW a max.
hmotností Pb 3500 kg na jednu vsázku, maximální kapacitní tavící výkon je stanoven
ve výši 28 t/den, tj. 2*3500 kg na každou pec.
• Tavírna a slévárna neželezných kovů (Sn) na pozemcích p.č. 290/16, st. 337, tj. 1 ks
elektrické kelímkové tavící peci typu RLK 200 s příkonem 25 kW a maximálním
obsahem kelímku pro tavení reálně 400 kg. na jednu vsázku. Maximální kapacitní
tavící výkon je stanoven na 1,2 t/den, tj. 3x400 kg na pec.
Tavící kapacita při nepřetržitém tavení 24 hod denně je v případě olova maximálně cca 28 tun
taveniny. Reálně využívaná kapacita se však bude pravděpodobně pohybovat kolem
20 t/den.
Posuzovaný záměr (celý areál sběru, výkupu a využívání odpadů) je dopravně napojen na
účelovou komunikaci procházející podél jihozápadní hranice pozemku. Tato účelová
komunikace se napojuje na komunikaci III/10142, na kterou se severně od areálu napojuje
komunikace III/24024, která vede směrem na Kamenný Most a dále na „velvarskou“ silnici
II/16, zatím co komunikace III/10142 pokračuje do Zvoleněvsi. Komunikace III/10142 od
napojení účelové komunikace vede jižním směrem na Třebusice a dále na Kladno nebo přes
Stehelčeves na dálnici D7.
Doprava do areálu bude řešena přes stávající areálovou infrastrukturu. Využívána bude
příjezdová komunikace přes bránu areálu. Odpady i vstupní suroviny budou naváženy
nákladními automobily dodavatelů i provozovatele. Hotové výrobky ze slévárny budou
odváženy dopravními prostředky odběratelů.
Stávající zařízení ke sběru a výkupu odpadů vykazuje na vnitroareálové komunikaci provoz cca
2 nákladních a 5 osobních vozidel denně, tj. 4 pohyby nákladních a 10 pohybů osobních vozidel
za den S ohledem na navrhované nové zařízení (slévárna neželezných kovů) se očekává nárůst
dopravy v lokalitě o max. 5 nákladních a 5 osobních vozů denně, tj. 10 a 10 pohybů denně.
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V rámci provozu celého areálu dojde také k mírnému navýšení vnitroareálové dopravy
s ohledem na provoz vysokozdvižného vozíku (max. 8 hod/den) a nakladače Fuchs (max. 8
hod/den).
Objekty areálu slévárny i administrativy budou napojeny na stávající rozvody elektro v areálu.
V místě je distribuce elektrické energie zabezpečena dodavatelsky z veřejné distribuční sítě.
Ve slévárně budou instalovány následující spotřebiče: 4 ks elektrické kelímkové pece typu RKL
3500, s příkonem 38 kW, 1 ks elektrické kelímkové tavící peci typu RLK 200 s příkonem 25 kW
a maximálním obsahem kelímku pro tavení reálně 400 kg. na jednu vsázku, vzduchotechnika,
zářivková resp. žárovková osvětlení. V administrativě bude vytápění řešeno elektrickým
kotlem, dosud však není stanoven výrobce ani potřebný příkon. Dále budou instalována
zářivková, resp. žárovková osvětlení.
V dokumentaci je provedena bilance emisí na základě nově navrhovaných emisních
limitů pro látky TZL, NOx, Pb, Sn, SO2, CO, org. C, sloučeniny Cl jako HCl, PCDD/F, PCB a PAH
a také emisí z liniových zdrojů. Z vyvolané dopravy připadají v úvahu emise tuhých
znečišťujících látek (TZL), oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), benzenu a
benzo(a)pyrenu (BaP). Na základě výsledků rozptylové studie zpracované Ing. Vladimírem
Závodským je možno konstatovat, že realizace záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů
včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ bude mít na celkovou
imisní situaci v lokalitě akceptovatelný vliv.
Z rozptylové studie je zřejmé, že posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší nebude, při plnění
navržených emisních limitů, zdrojem závažné imisní zátěže v hodnocené lokalitě. Souhrnně lze
vlivy záměru na změny v čistotě ovzduší hodnotit jako málo významné.
Samostatnou přílohou dokumentace je Akustická studie zpracovaná společností Greifakustika, s.r.o. v roce 2018. Předmětem akustické studie bylo posouzení, zda hluk při provozu
areálu firmy Kříž Recycling s.r.o. v k.ú. Zvoleněves, kde je situována tavírna a slévárna
neželezných kovů, výkup kovových odpadů, a hluk z vyvolané dopravy areálu nepřekročí v
chráněných venkovních prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a na pracovišti
hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledků uvedených
v akustické studii je možno konstatovat, že hluková zátěž z provozu posuzovaného záměru, a
to i za souběžného provozu všech uvažovaných stacionárních zdrojů hluku, nepovede
k překračování hygienických limitů hluku pro denní (LAeq,8h = 50 dB) období stanovených
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
staveb.
Samostatnou přílohu k dokumentaci tvoří také Hodnocení vlivů na veřejné zdraví ve
vztahu k posuzovanému záměru, zpracované Ing. Monikou Zemancovou, odborně způsobilou
osobou pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. V závěrečném shrnutí vlivů záměru na veřejné
zdraví je v dokumentu konstatováno, že realizace záměru s názvem „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových dopadů, Zvoleněves“
přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím klasických i specifických polutantů
ovzduší a tudíž lze při jeho realizaci očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného
zdraví v daném území nezmění.
Samostatnou přílohou k dokumentaci je také Biologické posouzení jehož zpracovateli jsou
RNDr. Marek Banaš, PhD osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i, §67 zákona
Stránka 150 z 154

č. 114/1992 Sb., v platném znění, soudní znalec v oboru ochrana přírody a Mgr. Radim Kočvara
osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Provedenými průzkumy v rámci zpracované studie bylo zjištěno, že téměř celá lokalita záměru
je pokryta stavbami a zpevněnými plochami. Jediná přírodní část se nachází
v severovýchodním okraji areálu. Nachází se na ní porost ruderální a segetální vegetace a
několik náletových dřevin, které zůstanou i po realizaci záměru zachovány. V okolí záměru se
vyskytují pouze antropogenní typy biotopů – intenzivně obhospodařovaná pole, porosty
ruderální vegetace a náletových dřevin. Přímo v zájmovém území navrženého záměru byly
zjištěny pouze běžné druhy živočichů. Žádný z aktuálně zjištěných druhů vázaných přímo na
prostor záměru není legislativně chráněný (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění).
Jakkoli může být řešený záměr zdrojem emisí a polutantů, pokud splní hygienické limity dané
zákonnými předpisy, lze fakticky vyloučit negativní ovlivnění rostlin a živočichů vyskytujících se
v bezprostředním i vzdálenějším okolí záměru. V kontextu dalších jevů v území, zejména
v podobě zemědělského využívání lokality, dopravy, dalších lokálních zdrojů znečištění ovzduší
apod. bude dodatečný i synergický a kumulativní vliv záměru na biotu zanedbatelný. Stěžejní
skutečností je to, že navržený záměr je situován do stávajícího zastavěného území, přírodní
lokality ani biotopy významných druhů živočichů nebudou záměrem nijak dotčeny. Nachází se
v dostatečné vzdálenosti od navrženého záměru. Celkově lze shrnout, že realizace záměru
v dané lokalitě je z hlediska bioty akceptovatelná.
Z hlediska sociálních a ekonomických vlivů lze realizaci záměru hodnotit jako nevýznamnou.
Realizace posuzovaného záměru významně neovlivní mikroklima v daném území. Dešťové
vody ze střech a manipulační plochy budou odvodněny povrchovým vsakem, případně svedeny
do areálové kanalizace. Posuzovaný záměr s sebou nepřináší žádnou změnu mikroklimatu
s dopadem na obyvatelstvo či okolní ekosystémy. Souhrnně lze vlivy záměru na změnu
mikroklimatu v etapě výstavby i provozu označit za nevýznamné.
Realizací záměru nebudou ovlivněny žádné vodoteče ani nebudou ovlivněny odtokové
poměry daného území. V souvislosti s realizací záměru nebudou budovány žádné nové stavby
s výjimkou železobetonového základu pod montovanou halou, která bude sloužit jako
dílna/tavírna. V tomto případě lze konstatovat, že nedojde k přímému zásahu do zvodnělé části
kolektoru.
Zdrojem vody pro sociální zázemí je individuální studna a areálový vodovod. Kvalita vody
odpovídá pro použití jako užitková voda. Voda pro pitné účely bude dodávána jako balená
v dostatečném množství. Odpadní splaškové vody budou ze sociálních zázemí odváděny do
nepropustné zemní jímky, odkud budou na základě smlouvy předávány na ČOV. Dešťové vody
ze střech a manipulační plochy budou odvodněny povrchovým vsakem, případně svedeny do
dešťové kanalizace a následně do stávající areálové kanalizace.
Realizace záměru nevyžaduje žádné zábory pozemků zemědělského půdního fondu ani
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Všechny záměrem dotčené pozemky jsou
katastrem nemovitostí evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha/manipulační plocha.
Dotčená lokalita je již antropogenně změněna. Na pozemku se v současné době nachází
stávající dřevěná hala a nově bude umístěna na manipulační ploše ještě montovaná hala, ve
které bude provozována tavírna a slévárna. Stávající ozelenění pozemku se skládá převážně z
formací druhově chudých fytocenóz. Ohrožení populací zvláště chráněných druhů rostlin je
tak možné vyloučit, v areálu se nachází běžné druhy vyskytující se na celé řadě ploch v širším
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okolí. Podle poznatků z místního šetření lze konstatovat, že vliv na zvláště chráněný nebo
regionálně významný genofond rostlin bude nulový. Posuzovaný areál nebude v kontaktu se
žádným ze skladebních prvků územního systému ekologické stability ani registrovaným či
zákonem vymezeným významným krajinným prvkem či jiným zvláště chráněným územím ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Vzhledem k
vzdálenosti a vzájemné poloze lze vyloučit jakýkoliv vliv výstavby a následného provozu
zařízení na přírodovědně hodnotná území. Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje,
ze dne 15.4 2016 lze vyloučit významný vliv předkládaného záměru samostatně i ve spojení
s jinými projekty na příznivý stav nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí chráněných systémem NATURA 2000.
Posuzovaný areál nebude v kontaktu se žádným ze skladebních prvků územního systému
ekologické stability ani registrovaným či zákonem vymezeným významným krajinným prvkem
či jiným zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění. Vzhledem k vzdálenosti a vzájemné poloze lze vyloučit jakýkoliv vliv
výstavby a následného provozu
Z pohledu ochrany krajinného rázu se jedná o lokalitu bez indikátorů přítomnosti hodnot
přírodní charakteristiky, jako jsou chráněná území, významné krajinné prvky, vyšší skladebné
prvky ÚSES nebo evropsky významné lokality sítě NATURA 2000, vodní toky či lokality
charakterem přírodě blízké.
V rámci realizace záměru budou prováděny výkopové práce jen v rozsahu stavby
železobetonového základu pod montovanou halou a položení panelů pro vytvoření manipulační
plochy. Jiné výkopové práce, terénní úpravy ani jiné zásahy do horninového prostředí
realizovány nebudou. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných
surovin, jejichž ochranou a evidencí je pověřena Česká geologická služba. Rovněž se zde
nenacházejí žádná území s předpokládaným výskytem ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž
ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady. Lokalita se
nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani výhradního ložiskového území.
Výstavbou zařízení nedojde k ovlivnění geologických podmínek daného území, stejně tak jeho
běžný provoz nebude mít na horninové podloží žádný vliv. Provoz bude zabezpečen tak, aby
nebyl zdrojem případného pronikání závadných látek do horninového prostředí.
V rámci provedeného hodnocení nebyly identifikovány žádné vlivy, které by mohly
mít významně nepříznivý či nepříznivý dopad na jednotlivé složky životního
prostředí, všechny vlivy jsou hodnoceny jako málo významné, nevýznamné nebo
nulové. Po vyhodnocení všech potenciálních dopadů záměru na jednotlivé složky
životního prostředí, resp. obyvatelstvo dle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.,
v platném znění, lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude zdrojem
environmentálních rizik a lze jej proto, za předpokladu dodržení podmínek
uvedených v kapitole D.IV této dokumentace, doporučit k realizaci.
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I.

PŘÍLOHY

Příloha č.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení)
Příloha č.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Příloha č.3 Závěr zjišťovacího řízení
Příloha č.4 Akustická studie, Greif Akustika, s.r.o., Mgr. Kateřina Karlová
Příloha č. 5 Rozptylová studie, Ing. Vladimír Závodský
Příloga č. 6 Odborný posudek, Ing. Zbyněk Krayzl
Příloha č.7 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, Ing. Monika Zemancová
Příloha č.8 Biologické posouzení, RNDr. Marek Banaš, PhD a Mgr. Radim Kočvara
Příloha č.9 Hydrogeologický posudek, Ing. Jiří Frič
Příloha č.10 Stanovisko ČGS, J. Šťávová
Příloha č.11 Mapová a grafická dokumentace
11.1 Celková situace objektů
Výše uvedené dokumenty jsou zařazeny jako samostatné přílohy.
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