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Ing. Ondřej Černý l. 691

Značka:

OŽP/Če

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)

podle ustanovení § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).

I. Povinné údaje
Název záměru: „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“
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 pece 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.

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
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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.
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:
•

Bod II/20 „Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů (kromě vzácných kovů), včetně
přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů“

•

Bod II/56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu
- 2500 t/rok.“

•

Bod II/113 „Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) od stanoveného limitu - 1 tis. t.“

Umístění záměru:

kraj:

Středočeský

obec:

Zvoleněves

k. ú.:

Zvoleněves

pozemky dotčené záměrem:

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.

Obchodní firma oznamovatele:

KŘÍŽ RECYCLING, s. r. o.

IČO oznamovatele:

242 69 182

Sídlo:

Přílepská 1233, 252 63 Roztoky u Prahy

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona za použití § 9a odst. 1
zákona a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k posouzení vlivů provedení záměru

„Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových
odpadů“
na životní prostředí
S následujícími podmínkami:
Podmínky pro fázi přípravy záměru
1. Zpracovat novou akustickou studii, obsahující konkrétně umísťované zdroje hluku a zpřesněné údaje
o související dopravě. Referenční body odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
2. Upřesnit v projektové dokumentaci jednotlivé druhy odpadů vznikající během výstavby a stanovit jejich
množství a předpokládaný způsob nakládání s nimi.
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3. Zahrnout do projektové dokumentace řešení vodohospodářského zabezpečení všech prostorů
s uskladněním závadných látek. Podlahu v hale tavírny realizovat jako nepropustnou.
4. V projektové dokumentaci klást důraz na řešení důsledných opatření pro předcházení vzniku havárií a
souvisejících rizik a opatření pro likvidaci následků havárií vycházejících z příslušných předpisů
a technických norem, se zřetelem na specifický charakter předmětné stavby a v ní umístěné technologie.
5. Podrobně v projektu řešit možnost vsakování dešťových vod na základě podrobného hydrogeologického
posouzení.
6. Nebrání-li tomu vážné provozní či bezpečnostní důvody, pak v případě nového venkovního osvětlení
(pokud bude v rámci záměru realizováno) realizovat typ svítidel vyzařující v základní (vodorovné)
poloze pouze do dolního poloprostoru a neinstalovat světelné zdroje s vysokým podílem krátkých
vlnových délek <500 nm, resp. světelné zdroje s vyšším podílem modré spektrální složky - tzv. chladným
bílým světlem.
Podmínky pro fázi realizace záměru
7. V období výstavby zajistit řádné nakládání se znečišťujícími látkami, průběžně provádět preventivní
kontrolu stavebních mechanizmů proti úniku ropných látek v prostoru zařízení staveniště a v prostoru
výstavby. Provádět opravy mechanizmů, jejich čištění a jiné manipulace s ropnými látkami, pouze na
plochách k tomu určených, a náležitě k tomuto účelu vybavených. V případě zjištěného úniku ropných
látek ihned provést relevantní standardní sanační opatření (zeminy, vody). Všechny mechanizmy
a nákladní automobily na staveništi udržovat v řádném technickém stavu a v čistotě. Upřednostnit
nasazení stavebních mechanizmů a nákladních vozidel s nízkými hodnotami emisí znečišťujících látek
do ovzduší.
8. 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. Pro parkování stavebních mechanizmů
vyhradit v rámci staveniště zabezpečený prostor (zamezení úniků znečišťujících látek).
9. Zabezpečovat náklady na automobilech proti úsypům, zejména při odvozu suti a jiného sypkého
materiálu.
10. Celý proces výstavby organizačně zabezpečit s vyloučením 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, vyhnout se koncentraci hlučných mechanismů do jednoho místa.
11. V rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Vést evidenci o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu nakládání s nimi.
12. Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence šíření
alergenních plevelů, provést na rekultivovaných plochách vegetační úpravy.
13. Případné kácení stromů a keřů provést v době vegetačního klidu a mimo hnízdní období většiny druhů
ptáků (tj. mimo 1.4. až 31.7. kalendářního roku).
Podmínky pro fázi provozu záměru
14. Budou dodrženy emisní limity navržené v Posudku podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (Ing, Zbyněk Krayzel, 10.01.2020, příloha č. 6 dokumentace EIA), popřípadě mohou být
navrženy přísnější. Zejména bude zabezpečeno dodržení emisních limitů dle BAT pro PCDD/PCDF ve
výši 0,1 ng/m3 a emisní limit pro TZL ve výši 4 mg/m3.
15. Provést jednorázové měření emisí dle §3 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 415/2012 Sb., pro znečišťující látky
PCDD/F, PAH a PCB do 4 měsíců od vydání povolení nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu.
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16. Provádět periodická měření emisí dle §3 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 415/2012 Sb., pro znečišťující látky
TZL, NOx, Pb, Sn, SO2, CO, org. C, sloučeniny Cl jako HCl, a to minimálně 1x za kalendářní rok.
Realizovat měření PCDD/F v souladu s BAT.
17. Ve vsázce nepoužívat autobaterie ani elektronický odpad. Odpad před tavením třídit pro zabezpečení co
nejmenšího znečištění vsázky.
18. Pachové emise organického původu (z nečistot ve vsázce) snižovat pomocí aditivace sorbentem
s aktivním uhlím. Tavení znečištěného olova provádět pouze v pecích, u kterých je realizováno odsávání
s filtrem a zaprašování aditivem. Znečištění olova (např. směsí uhlovodíků, asfalty, případně
změkčovadly plastů apod.) nesmí přesáhnout 2 % hm.
19. Provést autorizované měření hluku v chráněném prostoru chráněných objektů (plnění hygienického
limitu LAeq 8 h = 50 dB v denní době), referenční body budou zvoleny na základě zpracované nové
akustické studie, obsahující konkrétně umísťované zdroje hluku a zpřesněné údaje o související dopravě.
20. Zajistit opatření ke snížení hluku ze stacionárních zdrojů, aby byly dodrženy hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru nejbližších chráněných staveb:
-

zajistit, 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 (požadavku odpovídá vážená
neprůzvučnost fasádního a střešního pláště Rw ≥ 31 dB),

-

vyústění VZT potrubí nad střechu objektu zatlumit na hladinu hluku LAeq,8h ≤ 65 dB/ 1 m od
vyústění, stejně zabezpečit i technologická zařízení spojená s provozem tavení (LAeq, 8h ≤ 65 dB/
1 m od zařízení).

21. Pořídit, popř. aktualizovat, Plán opatření pro případy havárie při nakládání se závadnými látkami –
havarijní plán podle §39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
22. Pravidelně vyvážet jímku na jímání splaškových vod (v intervalu dle ČSN 75 6081) na velkokapacitní
čistírnu odpadních vod a místo odvozu dokladovat.
23. Doplňovat provozní kapaliny do mechanizmů obsluhujících zařízení mimo zájmové území (veřejné
čerpací stanice PHM, servis atd.).
24. Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých
vodám ze všech aktivit v rámci provozu zařízení. Tyto odpady a látky 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 nebezpečných odpadů, preferovat dodavatele
výrobků a služeb (servis mechanismů, výměny pneumatik apod.), kteří zajišťují zpětný odběr.
25. Na volné ploše nesmí být shromažďovány, soustřeďovány ani umísťovány odpady či materiály, které by
mohly způsobit kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
26. Roční provozní doba tavení cínu a neznečištěného olova nepřesáhne 4 250 h.
27. Roční provozní doba tavení znečištěného olova nepřesáhne 4 250 h.
28. Tavírna a slévárna nebude v provozu v nočních hodinách (mezi 22.00 a 6.00 hodinou).
Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí přiměřené povaze, umístění a rozsahu
záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí nebyly stanoveny. Případný monitoring může být
nastaven v rámci integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

4

II. Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
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. 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.
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 x 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 pece 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.

Shromažďování kovových odpadů:
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.
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.
Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů, uvedené v následující tabulce.
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Kód odpadu

Název odpadu

Ostatní odpad
12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

15 01 10

Kovové obaly

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

Nebezpečný odpad
12 01 01*

Piliny a třísky železných kovů

12 01 03*

Piliny a třísky neželezných kovů

10 04 01*

Strusky (z prvního a druhého tavení) - Pb

10 04 05*

Jiný úlet a prach

16 06 01*

Olověné akumulátory

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

17 04 10*

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

20 01 33*

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.)
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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.
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 1 m vysokou zdí. V podlaze budou umístěny dvě záchytné
jímky o velikosti 0,5 x 0,5x 0,3m. 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 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.

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 °C
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 a Sn97Ag3.
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
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Pb 3500 kg na jednu vsázku. Provozní teplota je výrobcem testována na max. 500 °C. 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.
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 °C, 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).
Tavení olověného materiálu/odpadu se znečištěním
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 °C. 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 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
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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 8 g/m3 a z aditiva cca 5 g/m3 (při dávkování 10 kg/h). Za jednosměnný
provoz bude vyprodukováno cca 1,6 t 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 °C, 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 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).
Krajský úřad Středočeského kraje vycházel při formulování závazného stanoviska z následujících
podkladů:
•

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru
a výkupu kovových odpadů“, Ing. Jan Veselý (č. j. rozhodnutí o udělení autorizace
12806/1491/OPVŽP/94, prodloužení 72979/ENV/16), 08/2020 (dále jen dokumentace EIA)

•

Akustická studie, Greif Akustika, s.r.o., Mgr. Kateřina Karlová (Příloha č. 4 dokumentace EIA),
12/2019

•

Rozptylová studie, Ing. Vladimír Závodský, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií dle
§ 32 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, autorizace č.j. 4780/780/10/AK 1027/16/ENV/10,
(Příloha č. 5 dokumentace EIA), 04/2019 (dále jen rozptylová studie)

•

Odborný posudek OP-1-2020, Ing. Zbyněk Krayzl, autorizace ke zpracování odborných posudků
vydaná MŽP ČR č.j. 3225/740/05/MS, dne 2.5.2006, prodloužena rozhodnutím MŽP
č.j. 2850/780/11/LH, dne 2.1.2012, (Příloha č. 6 dokumentace EIA), součástí je Protokol o
autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce č. T/3155/17/00, TESO Praha a.s., vydání
06/2017
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•

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, Ing. Monika Zemancová, 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 (Příloha č. 7 dokumentace EIA), 05/2019
(dále jen HIA)

•

Biologické posouzení, RNDr. Marek Banaš, PhD., autorizace k provádění posouzení podle §45i, §67
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, č. j. 73458/ENV/14, 3891/630/14, rozhodnutí o prodloužení
autorizace č. j. MZP/2019/630/2563, soudní znalec v oboru ochrana přírody, a Mgr. Radim Kočvara,
autorizace k provádění posouzení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
č.j. 62412/ENV/15 (Příloha č. 8 dokumentace EIA), 12/2019

•

Hydrogeologický posudek, Ing. Jiří Frič, autorizovaný inženýr a odborně způsobilý hydrogeolog v
oboru hospodářských staveb (Příloha č. 9 dokumentace EIA), 09/2016

•

Stanovisko ČGS, J. Šťávová (Příloha č. 10 dokumentace EIA), č.j. CGS630/16/03621/II-119

•

Vyjádření k Dokumentaci „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových
odpadů

•

Veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona, které se uskutečnilo dne 07. 04. 2021 distanční formou
prostřednictvím internetové aplikace Microsoft Teams od 15:00 hodin

•

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů záměru „Tavírna a slévárna neželezných
kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“, Ing. Jarmila Paciorková, autorizace
č.j. 5251/3988/OEP/92, prodloužení č. j. 14816//ENV/16 z 30. 3. 2016 (dále jen posudek EIA)

Průběh posuzování vlivů na životní prostředí


Dne 07. 08. 2020 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) dokumentaci ve smyslu § 8 zákona
k záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“.



KÚSK rozeslal dokumentaci dotčeným územně samosprávným celkům a dotčeným orgánům. Dne
19. 08. 2020 zveřejnil KÚSK informaci o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje.



Dokumentace včetně obdržených vyjádření byla předána zpracovateli posudku dne 05. 10. 2020.



Veřejné projednání záměru ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb. se uskutečnilo dne 07.04. 2021
distanční formou prostřednictvím internetové aplikace Microsoft Teams od 15:00 hodin.,



Dne 07. 05. 2021 obdržel KÚSK zpracovaný posudek EIA dle §9 zákona.

Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rozsahu přílohy č. 6 k zákonu. Dle předloženého
posudku lze konstatovat, že zpracovaná dokumentace zhodnotila veškeré vlivy, které by mohl předmětný
záměr v době realizace nebo v době provozu tavírny a slévárny způsobovat.
Na základě předložené dokumentace a jejích odborných příloh, doručených vyjádření dotčených územně
správných celků, správních úřadů, občanů, veřejného projednání a jejich vypořádání a srovnání s obdobnými
záměry zpracovatelka posudku konstatovala, že možné vlivy záměru byly sledovány ve všech souvislostech
a možnostech vzájemného působení a při splnění opatření pro eliminaci vlivů na životní prostředí je možno
záměr realizovat.
Příslušný úřad se ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný záměr lze při respektování podmínek
tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko.
Vydání souhlasného závazného stanoviska je založeno na vyhodnocení stavu životního prostředí v zájmovém
území (v době zpracování dokumentace) a na provedeném posuzování vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví. V průběhu procesu posuzování nebyly shledány takové negativní vlivy, které by vedly, při
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splnění podmínek navržených ve stanovisku, k nadměrnému ovlivnění některé ze složek životního prostředí
nebo zdraví obyvatel. Na základě výše uvedených podkladů dospěl příslušný úřad k závěru, že lze k záměru
vydat souhlasné stanovisko a následně záměr realizovat.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínky pro fázi přípravy území
Podmínka č. 1 je navržena k minimalizaci vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska hluku ze stacionárních
zdrojů a z dopravy. Podmínka byla stanovena dle požadavku Krajské hygienické stanice.
Podmínka č. 2 je stanovena z důvodu minimalizace množství vznikajících odpadů v rámci stavební činnosti
a možnosti jejich maximálního využití.
Podmínka č. 3 vymezuje vodohospodářské zabezpečení výrobních prostor ve vztahu k navrhované
technologii při přípravě záměru. Podmínka byla uložena k minimalizaci vlivů záměru z hlediska havarijních
stavů.
Podmínka č. 4 byla uložena k minimalizaci vlivů z hlediska havarijních stavů. Podmínka byla navržena
zpracovatelkou posudku na základě připomínek veřejnosti.
Podmínka č. 5 je stanovena s ohledem na přípravu vodohospodářského zabezpečení lokality pro přípravu
záměru ve vztahu k hydrogeologickým podmínkám území.
Podmínka č. 6 je stanovena k omezení světelného znečištění v případě instalace nových zdrojů osvětlení do
areálu. Podmínka byla stanovena ze strany KÚSK na základě připomínek veřejnosti a metodického pokynu
Ministerstva životního prostředí, č.j. MZP/2020/710/2387 k předcházení a snižování světelného znečištění.

Podmínky pro fázi realizace záměru
Podmínka č. 7 stanovuje základní požadavky pro stavební práce z hlediska ochrany životního prostředí
dotčeného území, podrobnosti jsou vymezeny vzhledem k typu záměru a předmětné lokalitě.
Podmínka č. 8 vymezuje základní požadavky související s provozem vozidel v rámci stavby. Podmínka byla
stanovena k minimalizaci vlivů záměru z hlediska ovzduší a z hlediska možnosti úniku znečišťujících látek.
Podmínka č. 9 byla stanovena pro zabezpečení ochrany ovzduší při přepravě materiálů s možnou prašností.
Podmínka č. 10 byla stanovena pro omezení možnosti narušení faktoru pohody ve vztahu k ochraně obyvatel.
Podmínka č. 11 shrnuje požadavky na nakládání s odpady po dobu stavby a při ukončení stavby. Podmínka
byla stanovena z důvodu minimalizace vlivů na životní prostředí při nakládání s odpady.
Podmínka č. 12 byla stanovena pro lepší začlenění lokality do území.
Podmínka č. 13 byla stanovena KÚSK na základě podmínek biologického hodnocení z důvodu ochrany
ptačích druhů.

Podmínky pro fázi provozu
Podmínka č. 14 je vymezena z důvodu ochrany ovzduší a dodržení nejlepších dostupných technik (BAT).
Podmínka vychází z vyjádření uplatněných v průběhu posouzení záměru.
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Podmínky č. 15 a 16 vycházejí z podmínek zpracovaného odborného posudku dle zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění, budou specificky vymezeny v následném řízení (v integrovaném
povolení).
Podmínka č. 17 vychází z podmínek zpracovaného odborného posudku dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění. Podmínky jsou navrženy k minimalizaci vlivů záměru na ovzduší.
Podmínka č. 18 byla stanovena pro zabezpečení ochrany ovzduší.
Podmínka č. 19 vychází z požadavku KHS a z vyjádření veřejnosti. Změřené hodnoty akustické zátěže doloží
správnost vypočtených výsledků akustické studie. Podmínka byla stanovena z důvodu ochrany veřejného
zdraví z hlediska hluku.
Podmínka č. 20 vymezuje konkrétní opatření ke snížení hluku ze stacionárních zdrojů. Podmínka byla
stanovena z důvodu ochrany veřejného zdraví z hlediska hluku.
Podmínka č. 21 byla stanovena z hlediska ochrany životního prostředí při případných havarijních stavech.
Podmínka č. 22 byla stanovena z důvodu ochrany vod.
Podmínka č. 23 byla stanovena k ochraně životního prostředí před možným únikem závadných látek
souvisejících s provozem mechanismů.
Podmínka č. 24 specifikuje povinnosti a opatření při nakládání s nebezpečnými odpady. Podmínka byla
stanovena z důvodu ochrany životního prostředí proti úniku závadných látek.
Podmínka č. 25 byla stanovena z důvodu ochrany povrchových vod, podzemních vod a půdního prostředí.
Podmínka byla stanovena ze strany KÚSK a vycházela z předložené dokumentace a připomínek
v obdržených vyjádřeních.
Podmínka č. 26 a 27 byla stanovena z důvodu ochrany ovzduší. Uvedená hodnota provozních hodin za rok
vycházela z údajů v dokumentaci. Na základě této hodnoty byly stanovovány emisní toky, které byly použity
jako podklad pro zpracování příslušných studií k posouzení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel
(rozptylová studie, HIA). Podmínka byla stanovena ze strany KÚSK.
Podmínka č. 28 byla stanovena z důvodu ochrany veřejného zdraví a vychází z předložené dokumentace
a hlukové studie, ze které vyplývá, že záměr by neměl být v nočních hodinách v provozu. Podmínka byla
stanovena ze strany KÚSK.
Do podmínek navržených v posudku ani do podmínek závazného stanoviska nebyly zahrnuty podmínky,
které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy, nebo ukládají povinnost,
která je zakotvená v charakteru záměru, či byly v rámci posudku stanoveny pouze v obecné rovině.

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti
Z posouzení záměru provedeného podle zákona vyplývají následující vlivy záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví:
Vliv na ovzduší a klima
Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je zařízení pro tavení a odlévání olova a cínu vyjmenovaný
stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2, zákona pod kódem 4.10. Tavení a odlévání
neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den.
Odborný posudek podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zpracoval Ing. Zbyněk
Krayzel (autorizace vydaná MŽP ČR č.j. 3225/740/05/MS, dne 2.5.2006, prodloužena rozhodnutím MŽP
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č.j. 2850/780/11/LH, dne 2.1.2012). Z posudku je zřejmé, že po proběhnutí zjišťovacího řízení provozovatel
rozhodl, že pec vlastní výroby nahradí sériově vyráběnou pecí na cín od společnosti ELSKLO spol. s r. o.
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.
Zpracovaný odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší navrhl emisní limity, podmínky pro činnost a
provoz technologií souvisejících s provozem a návrh opatření vhodných na zahrnutí do provozního řádu
(tavení znečištěného olova bude prováděno pouze na pecích, u kterých je odsávání s filtrem a zaprašováním
aditiva, odpad bude před tavením tříděn tak, aby docházelo k co nejmenšímu znečištění vsázky, znečištění
olova nesmí přesáhnout 2 % hm). Současně bude ověřeno měřením do 4 měsíců od vydání povolení plnění
emisních limitů.
Emisní limity byly navrženy v odborném posudku takto:
Látka nebo ukazatel
Navrhovaný emisní limit (mg/m3)
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 mg/m3
PAH:
0,2 mg/m3
Jednorázové měření po uvedení do provozu, vztažné podmínky B

Emisní limit dle BAT (mg/m3)
2-4
10-40
50-350
1
-

0,1 ng/m3
-

Na základě předložených podkladů je možné konstatovat, že posuzované zdroje jsou schopny plnit limity a
technické požadavky, které vyplývají z legislativy ČR a posuzovaná technologie bude v souladu s BAT.
Výjimkou je výduch za tavením znečištěného olova, kde, jak je konstatováno v odborném posudku, garantuje
dodavatel filtru hodnotu 10 mg/m3 pro TZL. Tato hodnota ale překračuje hodnoty dle BAT. Bude nutné filtr
navrhnout tak, že bude plněn emisní limit v navrhované výši 4 mg/m3.
Vzhledem k tomu, že provozní objekty nebudou vytápěny a vytápění sociálního a administrativního zázemí
bude realizováno elektrickými systémy, jsou vymezeny jako bodové zdroje emisí pouze 2 výduchy od
vzduchotechnických zařízení, která odsávají znečištěnou vzdušinu nad tavícími pecemi a licím polem.
Jedním výduchem bude do ovzduší vypouštěn vyčištěný plyn odtahovaný od pece na cín a 2 pecí na tavení
neznečištěného olova a druhým výduchem bude do ovzduší vypouštěn vyčištěný plyn odtahovaný od 2 pecí
na tavení znečištěného olova.
Výpočet emisí jednotlivých znečišťujících látek byl proveden na základě emisních limitů navržených
zpracovatelem odborného posudku, předpokládané provozní doby a výkonu vzduchotechnických zařízení.
Jako plošný zdroj emisí byla vymezena volná plocha výkupny a tavírny, resp. provoz manipulační techniky
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(vysokozdvižný vozík Yale a nakladač Fuchs). Liniovým zdrojem emisí je osobní a nákladní automobilová
doprava vyvolaná v souvislosti s provozem výkupny kovových odpadů, tavírny a slévárny neželezných kovů.
V rámci dokumentace byla vypracována příspěvková rozptylová studie, která hodnotila příspěvky
k imisnímu pozadí a modelová pole koncentrací jednotlivých znečišťujících látek, představující vliv pouze
hodnocených zdrojů na lokalitu. V rámci studie byly za referenční body zvoleny průsečíky pravidelné
čtvercové sítě 3 000 m x 3 000 m s krokem 50 m a dále bylo vybráno 10 referenčních bodů u nejbližších
obytných objektů v okolí areálu tavírny a slévárny neželezných kovů. Rozptylová studie hodnotila stávající
imisní pozadí vzhledem k rokům 2013–2017.
Aktuálně zveřejněné pětileté průměrné imisní koncentrace znečišťujících látek dle §11 odst. 5 a 6 zákona
č. 201/2012
Sb.
na
portálu
Českého
hydrometeorologického
ústavu
(https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html), za rok 2015 až 2019 jsou nižší než
hodnoty pro rok 2013–2017. Proto lze považovat prezentované hodnoty imisního pozadí v rozptylové studii
za roky 2013–2017 za relevantní, neboť tyto představují horší variantu v území. V rámci hodnot za roky
2015–2019 jsou v širším dotčeném území překračovány limity pro denní koncentrace PM 10 a roční imisní
limit pro B(a)P.
Rozptylová studie zhodnotila příspěvky záměru takto:
Hodinové koncentrace NO2
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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
88,4 μg.m-3 (průměr z maxim naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích
v okruhu 15 km od záměru).
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.m-3. 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 příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 23,42 μg.m-3 představuje 11,71 % imisního
limitu 200 μg.m-3.
Průměrné roční koncentrace NO2
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace v rozmezí
12,1 μg.m-3 až 13,0 μg.m-3 (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017 pokrývajících
zájmovou lokalitu).
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.

14

Osmihodinové koncentrace CO
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
1668,7 μg.m-3 (průměr z maxim naměřených v letech 2013 až 2017 na stanici ALEG Praha 2 – Legerova,
nejbližší stanici, kde se tato znečišťující látka měří).
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.
Průměrné roční koncentrace benzenu
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
v rozmezí 1,1 μg.m-3 až 1,2 μg.m-3 (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017 pokrývajících
zájmovou lokalitu).
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.
Průměrné roční koncentrace Benzo(a)pyrenu
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví ve vybraných referenčních
bodech nárůstem ročních imisních koncentrací B(a)P o 0,0074 pg.m-3 až 0,0630 pg.m-3, tj. nárůstem o <0,01
% až 0,01 % oproti stávajícímu stavu, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
v rozmezí 800,0 ng.m-3 až 1 900,0 ng.m-3 (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017
pokrývajících zájmovou lokalitu).
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 pg.m-3 až 0,0424 pg.m-3, tj. na úrovni 0,0005 % až 0,0042% hodnoty imisního limitu a ve 2 bodech
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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 B(a)P 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).
Denní koncentrace PM10
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
125,9 μg.m-3 (průměr z maxim naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v
okruhu 15 km od záměru).
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.
V případě PM10 je imisní limit pro denní koncentrace definován jako limitní hodnota 50 μg.m-3 s povoleným
počtem 35 překročení za kalendářní rok.
Aby byl imisní limit pro denní koncentrace PM10 překročen, musí být splněny 2 podmínky:
1. denní imisní koncentrace musí být vyšší než 50 μg.m-3,
2. počet překročení limitní hodnoty (VoL) musí být větší než 35 případů za rok.
U vybrané obytné zástavby byl 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.
V jediném referenčním bodě č. 1 800, kde byla součtem vypočteného příspěvku a 36. nejvyšší koncentrace
zjištěna hodnota 50,77 μg.m-3 a byl vypočten počet překročení 16, by teoreticky mohlo za velmi málo
pravděpodobné kombinace rozptylových podmínek a maximální emise ze všech zdrojů dojít k překročení
imisního limitu pro denní koncentrace PM10 vlivem posuzovaného zdroje. Bod však leží uvnitř areálu
provozovny a prostory uvnitř provozovny mohou být klasifikovány jako venkovní, veřejnosti nepřístupná
pracoviště.
Průměrné roční koncentrace PM10
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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 %
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až 0,16 % oproti stávajícímu stavu, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace v rozmezí
22,6 μg.m-3 až 30,4 μg.m-3(hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017 pokrývajících
zájmovou lokalitu).
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.
Průměrné roční koncentrace PM2,5
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace v rozmezí
16,3 μg.m-3 až 21,0 μg.m-3 (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017 pokrývajících
zájmovou lokalitu).
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.
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 % 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 B(a)P 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 imisního limitu.
Na celkovém imisním zatížení lokality se v případě průměrných ročních koncentrací PM 2,5 bude provoz
tavírny a slévárny podílet z max. 1,53 %.
Nejvyšší příspěvek vypočtený mimo areál provozovny ve výši 0,2572 μg.m-3 představuje 1,53 % imisního
limitu 20 μg.m-3 platného od roku 2020.
Hodinové koncentrace ClProvoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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.
Průměrné roční koncentrace ClProvoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví ve vybraných referenčních
bodech nárůstem ročních imisních koncentrací Cl- o 0,0041 μg.m-3 až 0,0279 μg.m-3.
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V síti referenčních bodů je očekáván nárůst o 0,0034 μg.m-3 až 0,8916 μg.m-3. Mimo areál provozovny je pak
očekáván nárůst o 0,0034 μg.m-3 až 0,7708 μg.m-3.
Imisní limit pro roční koncentrace Cl- není stanoven, imisní pozadí není známo.
Průměrné roční koncentrace PAH
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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.m-3 až 15,4223 ng.m-3.
Imisní limit pro roční koncentrace PAH není stanoven, imisní pozadí není známo.
Průměrné roční koncentrace PCB
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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.m-3 až 15,4223 ng.m-3.
Imisní limit pro roční koncentrace PCB není stanoven, imisní pozadí není známo.
Průměrné roční koncentrace PCDD/F
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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.
Průměrné roční koncentrace Pb
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace v
rozmezí 5,1 ng.m-3 až 6,3 ng.m-3 (hodnoty z čtverců pětiletých průměrů za léta 2013 až 2017 pokrývajících
zájmovou lokalitu).
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. nárůst 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.
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Průměrné roční koncentrace Sn
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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 ng.m-3 až 89,1747 ng.m-3. Mimo areál provozovny je
pak očekáván nárůst o 0,3435 ng.m-3 až 77,1114 ng.m-3.
Imisní limit pro roční koncentrace Sn není stanoven, imisní pozadí není známo.
Hodinové koncentrace TOC
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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.m-3 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.
Průměrné roční koncentrace TOC
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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.m-3 až 3,0843 μg.m-3.
Imisní limit pro roční koncentrace TOC není stanoven, imisní pozadí není známo.
Hodinové koncentrace SO2
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
75,6 μg.m-3 (průměr z maxim naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v
okruhu 15 km od záměru).
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.
Denní koncentrace SO2
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
31,3 μg.m-3 (průměr z maxim naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v
okruhu 15 km od záměru).
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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.m-3. 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.
Průměrné roční koncentrace SO2
Provoz tavírny a slévárny neželezných kovů včetně vyvolané dopravy se projeví 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, pokud bude považována za stávající imisní pozadí koncentrace
5,5 μg.m-3 (průměr z hodnot naměřených v letech 2013 až 2017 na vybraných monitorovacích stanicích v
okruhu 15 km od záměru).
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.
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 B(a)P a denní koncentrace PM10.
V případě PM2,5 byl změněn imisní limit z 25,5 µg/m3 (v době výpočtu rozptylové studie) na 20 µg/m3.
V dotčeném území (Obec Zvoleněves, Slatina, Kamenný most) ovšem došlo k poklesu imisních koncentrací
PM2,5. Aktuálně je nejvyšší udávaná hodnota dle pětiletých průměrů za roky 2015–2019 v obci Zvoleněves
(č. čtverce 441 566) a to 19,9 µg/m3. Dle rozptylové studie bude v tomto čtverci maximální příspěvek
0,0168 μg.m-3. U referenčních bodů reprezentujících obytnou zástavbu (body č. 1 a 2 rozptylové studie) bude
maximální příspěvek 0,0064 μg.m-3. Při součtu maximálního příspěvku s aktuálním pozadím je zřejmé, že
imisní limit 20 µg/m3 bude aktuálně dodržen.
Z hlediska B(a)P a denních koncentrací PM10 se jedná o minimální příspěvky, které nebudou mít významný
negativní dopad na lidské zdraví, viz dále. 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. pod
kódem 4.10. a dle této přílohy nejsou kompenzační opatření, podle § 11 odst. 5 zákona vyžadována.
V souvislosti s realizací záměru se nepředpokládají významné vlivy na klima ani mikroklima.
Vlivy na veřejné zdraví
Imisní příspěvky z provozu posuzované tavírny a slévárny neželezných kovů Zvoleněves jsou velmi 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
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populace. Na základě provedeného kvantitativního výpočtu rizika vyčísleným imisím NO 2 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 studie HIA doporučuje použití všech dostupných prostředků
pro snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti resuspenzi 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 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.
Dle zpracovaného studie HIA je posuzovaný záměr i s ohledem na možné nejistoty z pohledu možného
ovlivnění veřejného zdraví přijatelný, neboť neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace šířením nadlimitních
imisí hodnocených polutantů ovzduší ve srovnání se situací současnou. Na základě shrnutí všech poznatků
lze konstatovat, že realizace záměru přinese nezměněný expoziční scénář imisím klasických i specifických
polutantů ovzduší a lze při jeho realizaci očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví
v daném území nezmění.
Vliv na zdraví obyvatel z hlediska hluku se nepředpokládá, viz vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci dále.
Vlivy na hlukovou situaci
Akustickou studii zpracovala firma Greif-akustika, s.r.o., Mgr. Kateřina Karlová v 12/2019. Předmětem
studie bylo posouzení hluku z vyvolané dopravy na pozemních komunikacích v chráněných prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru, posouzení požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho
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částí nové administrativní budovy, posouzení hluku z provozu na účelových komunikacích v chráněných
venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru, posouzení hluku z provozu stacionárních
zdrojů (technických zařízení pro sběr a výkup odpadů, vysokozdvižný vozík, nakladač, provoz tavírny a
vzduchotechniky) a z dopravy v areálu v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním
prostoru a na pracovišti (nové kanceláře v areálu).
Mimo areál záměru byly umístěny dva kontrolní výpočtové body (KB1 a KB2) u nejbližší obytné zástavby
(jednalo se o dvě obytné budovy v obci Zvoleněves u komunikace III/10142). Pro tyto kontrolní body byl
vyhodnocen hluk z provozu vyvolané dopravy na pozemních komunikacích a hluk z provozu stacionárních
zdrojů a dopravy v areálu.
Hluk z provozu vyvolané dopravy byl hodnocen pro nejméně příznivý stav tj., že všechna doprava bude
vedena po silnici III/10142 okolo kontrolních bodů KB1 a KB2.
Vypočítané hladiny hluku v kontrolních bodech z provozu vyvolané dopravy na pozemních komunikacích
byly v rozmezí 42,9 až 46 dB. Hygienický limit 55 dB tedy bude dodržen s tím, že existuje i dostatečná
rezerva pro ostatní dopravu na silnici III/10142.
Hluk ze stacionárních zdrojů a z dopravy v areálu se u výpočtových bodů mimo areál pohyboval v rozmezí
47,1 až 48,6 dB. Hygienický limit 50 dB tedy bude dodržen.
Stanovisko obsahuje podmínku „Zpracovat novou akustickou studii, obsahující konkrétně umísťované zdroje
hluku a zpřesněné údaje o související dopravě.
Významný negativní vliv z hlediska hlukové zátěže se tedy nepředpokládá.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Po realizaci navrhovaného záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Záměrem
nebudou ovlivněny žádné vodoteče ani nebudou výrazně ovlivněny odtokové poměry daného území. Voda
z vlastní studny je využívána pouze jako užitková (obsah dusičnanů). Nakládání se splaškovými vodami je
zabezpečeno (nepropustná jímka, odvoz na ČOV). V provozu nevzniká potřeba technologické vody, s
výjimkou vody, která je součástí uzavřeného okruhu chlazení kokil (okruh 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 obměňována, je pouze doplňována. Podlaha tavírny a slévárny bude realizována jako
nepropustná se záchytnými jímkami. Čisté dešťové vody ze střech budou zasakovány. V souladu
s podmínkou tohoto stanoviska nebudou na volné ploše shromažďovány odpady ani materiály, které by
mohly způsobit kontaminaci podzemních vod v případě déletrvajících dešťů. Zájmová oblast se nenachází v
ochranném pásmu vodního zdroje, nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Posuzovaný
záměr se nachází ve zranitelné oblasti dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) a v citlivé oblasti dle § 32 vodního zákona. Obě výšené oblasti se vymezují především
v důsledku vysokých koncentrací živin, resp. dusičnanů. Vliv záměru na z hlediska těchto území je
nevýznamný.
Významné ovlivnění povrchových a podzemních vod se neočekává.
Vliv na biologickou rozmanitost
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. U všech hodnocených druhů bylo doloženo, že dotčení záměrem je vyloučeno a nebude
zasahováno do jejich biotopu. 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). Zvláště chráněné či jinak významné druhy se vyskytují
v širším okolí záměru, kde nemohou být realizací záměru negativně ovlivněny.

22

Závěrečné hodnocení uvádí, že při budoucí realizaci záměru tedy není nutné žádat o výjimku z ochranných
podmínek dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 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, neboť se nachází v dostatečné vzdálenosti od navrženého záměru. Celkově lze shrnout, že
realizace záměru v dané lokalitě je z hlediska bioty akceptovatelná.
Pro budoucí realizaci záměru byla definována konkrétní doporučení k minimalizaci negativního vlivu záměru
na biotu zájmového území, a to případné kácení stromů a keřů provést v době vegetačního klidu a mimo
hnízdní období většiny druhů ptáků (tj. mimo 1.4. až 31.7. kalendářního roku). Vlastní záměr, tak jak je
navržen, ovšem žádné kácení nepředpokládá.
S daným záměrem tedy 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 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 uvnitř stávajícího areálu
pro sběr a výkup odpadů v málo atraktivním prostředí.
Vlivy na půdu
Předložený záměr nebude znamenat rozšíření mimo stávající plochu areálu. Obdržená vyjádření a Posudek
nicméně upozornily na to, že uvnitř areálu musí být dořešena problematika vynětí pozemků ze ZPF v souladu
se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (pozemky parc. č. 290/5 a 290/17). Jedná se
o upozornění na zákonné požadavky, které musí být splněny. Vlastní stavba Tavírny bude na pozemku
p. č. 290/16 a výše uvedených pozemků by se tedy neměl dotknout.
Kontaminace zemědělských pozemků provozem záměru se nepředpokládá. V rámci záměru nevznikají
kontaminované technologické vody. Podlaha tavírny a slévárny bude realizována jako nepropustná se
záchytnými jímkami. Nebezpečné odpady a látky nebezpečné vodám musí být skladovány v souladu
splatnou legislativou. Zařízení bude mít aktualizovaný havarijní plán z hlediska zákona o vodách. 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 standartním
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, dodržováním bezpečnostních opatření, pravidelnou a
preventivní údržbou veškeré mechanizace apod.
Vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví
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.
Dle zákona se posuzují vlivy záměrů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí. Zákon
mezi vlivy na životní prostředí řadí i vlivy na hmotný majetek, nicméně zde platí, že tyto vlivy se posuzují z
hlediska environmentálního (vlivy, které by mohly mít ze své povahy význam pro životní prostředí), nikoli
z hledisek jiných (např. ekonomických). Soudní dvůr EU v této souvislosti judikoval, že posuzování vlivů
na životní prostředí ve smyslu čl. 3 Směrnice 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí, nezahrnuje posuzování vlivů dotčeného záměru na hodnotu
hmotného majetku
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V rámci hodnocení nebyly identifikovány významné vlivy, které by se mohly dotýkat hmotného majetku
jiných osob nebo nejbližší obytné zástavby z pohledu environmentálního.
Vliv na krajinu a její ekologické funkce
Řešené území se nenachází v žádném velkoplošném ani maloplošném zvláště chráněném území. Nejbližším
maloplošným chráněným územím je přírodní památka Podlešínská skalní jehla, která se nachází přibližně 2
km jihozápadně od záměru. 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.
Zájmová lokalita není v prostorové kolizi se skladebnými prvky ÚSES. Nejblíže se nachází místní
biocentrum LBC 27 Na Babím dole, které se nachází cca 600 m východním 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.
V zájmovém území není evidován výskyt významných krajinných prvků, památných stromů, skupin či jejich
stromořadí. Jejich negativní dotčení záměrem lze proto vyloučit.
Vzhledem k umístění a charakteru záměru lze významný vliv na krajinný ráz vyloučit.
Vliv 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 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. 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. Záměr nebude mít
vliv na přírodní zdroje.
Rizika havárií
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 zvýšení
rizika havárií nad běžnou úroveň vyskytující se při obdobných činnostech (stavební práce, doprava, údržba
objektů apod.). Zařízení musí splňovat legislativní požadavky a mít aktualizovaný havarijní plán z hlediska
zákona o vodách.
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. Vlastní areál není
umístěn přímo v obytné lokalitě, ale ve vzdálenosti více jak 250 m od nejbližší obytné zástavby.
Riziko průniku kontaminantů z dopravních prostředků až k hladině podzemní vody je 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 standartními prostředky.
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Kumulativní vlivy
V blízkosti areálu sběru, výkupu a využívání odpadů (tavení a slévání neželezných kovů) se nenachází jiné
než stávající zařízení provozované na základě souhlasu KÚ. Stávající situace v území se promítla do hodnot
stávajícího imisního pozadí a byla tak zhodnocena.
Přeshraniční vlivy
Přeshraniční vlivy lze vzhledem k charakteru záměru vyloučit.

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Návrh technického řešení záměru investora odpovídá dosaženému stupni poznání. Návrhem je omezena
možnost znečišťování nebo poškozování životního prostředí za předpokladu technologické kázně dodavatele
stavby a následně dodržení podmínek při provozu tavírny a slévárny neželezných kovů, včetně navýšení
kapacity sběru a výkupu kovových odpadů daných procesem posuzování vlivů na životní prostředí. Řešení
ochrany prostředí se stanovením podmínek pro další přípravu stavby je zřejmé i z vyjádření dotčených orgánů
státní správy.
V kapitole B. I. 6. 4. zpracovatel porovnal záměr s BAT. Provozovatel musí požádat Krajský úřad
Středočeského kraje o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. V integrovaném povolení
budou stanoveny závazné podmínky provozu v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1032
ze dne 13. 6. 2016, kterým se stanoví závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů.
V současném stavu rozpracovanosti přípravy záměru nebyly shledány nedostatky, či rozpory s příslušnými
zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby
odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se záměry
podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie.
Pouze u výduchu za tavením znečištěného olova kde, jak je konstatováno v odborném posudku garantuje
dodavatel filtru hodnotu 10 mg/m3 pro TZL. Tato hodnota ale překračuje hodnoty dle BAT. Bude nutné filtr
navrhnout tak, že bude plněn emisní limit v navrhované výši 4 mg/m3.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace EIA uvádí jedinou variantu. Na základě posouzení vlivů záměru na životní prostředí je možné
konstatovat, že předložené řešení je v řešeném prostoru vhodné za předpokladu dodržení všech
navrhovaných opatření pro omezení možného vlivu záměru na okolí.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Všechny požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly detailně vypořádány v posudku
v kapitole V. Požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelkou posudku odpovídajícím
způsobem komentovány, resp. ve formě podmínek navrženy do závazného stanoviska.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
Název subjektu:

Ze dne:

Číslo jednací:

Odesláno dne:

Obec Zvoleněves

24. 8. 2020

Č. j. OUZV-265/2020

24.8.2020

Obec Kamenný Most

31. 8. 2020

405/2020-OÚ

01.09.2020
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Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v
Praze

8. 9. 2020

KHSSC 43525/2020

08.09.2020

Ministerstvo životního
prostředí, Odbor ochrany
ovzduší Praha

11. 9. 2020

Č. j.: MZP/2020/780/1887

18.09.2020

Česká inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát
Praha

16. 9. 2020

ČIŽP/41/2020/9794

18.09.2020

Krajský úřad Středočeského
kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství

18. 9. 2020

129665/2020/KUSK

Středočeský kraj, Ing. Miloš
Petera, náměstek hejtmanky pro
oblast životního prostředí a
zemědělství

21. 9. 2020

131523/2020/KUSK

Obec Neuměřice

15. 9. 2020

15.09.2020

Obec Slatina

17. 9. 2020

18.09.2020

Bc. J. D. Dis

19. 9. 2020

21.09.2020

J. K. a D. K.

17. 9. 2020

21.09.2020

Po termínu pro zaslání vyjádření k dokumentaci (21.9.2020) byla obdržena následující vyjádření:
Povodí Vltavy, státní podnik,
závod Dolní Vltava

21. 9. 2020

PVL-64534/2020/240-Mr

22.09.2020

Bc. E. S. K.

neuvedeno

Městský úřad Slaný, odbor
životního prostředí

24. 9. 2020

MUSLANY/39487/2020/OŽP

24.09.2020

Obec Zvoleněves

08.4.2021

OUZV-147/2021

08.04.2021

Obec Zvoleněves

27.04.2021

OUZV-173/2021

27.04.2021

24.09.2020 (osobně)

Petice občanů obce Zvoleněves

27.05.2021

Dále je v rámci vypořádání uvedena pouze vlastní podstata obdržených vyjádření.
Obec Zvoleněves
Řešení dopravní obslužnosti. Z předložených dokumentů vyplývá, že dojde k navýšení provozu nákladní
dopravy do areálu. Studie neřeší technický stav a možnost komunikací. Komunikace III/10142 přímo přes
obec Zvoleněves. Na této komunikaci je most s nosností 20 tun, tedy nevyhovující pro dopravu kamiony.
Dále by se opět zvýšila dopravní zátěž v centru obce. Navíc, uvedená silnice navazuje na komunikaci
III/24019 po které by se vozidla dále pohybovala přes obec. Tato komunikace v části obce, směrem na obec
Podlešín, je silně zúžená a pohyb nákladní dopravy je zde problematický. Celá tato komunikace je pro provoz
nákladní dopravy nevyhovující.
Další předpokládaná trasa po komunikaci III/24024. Tato je naprosto nevyhovující, sice odvádí dopravu
z mimo obec, ale její technický stav je pro nákladní dopravu nevyhovující. Předpokládaný nájezd nákladních
vozidel směrem na Kamenný Most a dále na silnici I/16 je také problematický. V obci Kamenný Most je
most se sníženou nosností na 13 tun.
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Vysoká dopravní zátěž v obci, provoz místního cukrovaru, kam denně míří 10-15 kamionů, by se zvýšila na
dvojnásobek. Již nyní dochází nejen k degradaci komunikací v obci, ale i poškozování majetku občanů,
praskliny zdi domů způsobené otřesy od projíždějících kamionů.
Vypořádání:
Řidiči dopravních vozidel musí z podstaty věci dodržovat dopravní značení a z něho plynoucí dopravní
omezení, a to i z hlediska nosnosti.
Dle zákona se posuzují vlivy záměrů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí. Zákon mezi
vlivy na životní prostředí řadí i vlivy na hmotný majetek, nicméně zde platí, že tyto vlivy se posuzují z hlediska
environmentálního (vlivy, které by mohly mít ze své povahy význam pro životní prostředí), nikoli z hledisek
jiných (např. ekonomických). Soudní dvůr EU v této souvislosti judikoval, že posuzování vlivů na životní
prostředí ve smyslu čl. 3 Směrnice 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí, nezahrnuje posuzování vlivů dotčeného záměru na hodnotu hmotného majetku.
Z hlediska environmentálního byl vliv z dopravy záměru posouzen v rozptylové a hlukové studii.
Problematiku vlivu na imisní stav obce Kamenný most vymezila rozptylová studie v síti referenčních bodů,
přičemž hodnoty v bodech č. 1 až 6 reprezentovaly obytnou zástavbu obce Zvoleněves. Z hlediska vlivu
dopravy a stavu imisního pozadí přichází do úvahu možný vliv na ovzduší z hlediska polutantů
benzo(a)pyrenu, PM10 a PM2,5. U sledovaných objektů č. 1 až 6 rozptylová studie uvádí hodnotu příspěvku
k imisním koncentracím pro B(a)P ve výši 0,0257 až 0,0630 ng/m3, pro PM10 ve výši 0,0113 až 0,0358 µg/m3
a hodnotu pro PM2,5 ve výši 0,0059 až 0,0142 µg/m3.
Posudek EIA provedl porovnání příspěvků k imisním koncentracím s aktuálně zveřejněnými pětiletými
průměry imisních koncentrací znečišťujících látek dle §11 odst. 5 a 6 zákona č. 201/2012 Sb., na portálu
Českého hydrometeorologického ústavu (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.ht
ml), za rok 2015 až 2019 s následujícími závěry:


Imisní příspěvek B(a)P 0,0144 a 0,0299 ng/m3, ve vztahu k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019,
který je 0,9 a (1,6 ng/m3 J-JZ od obce) představuje velmi nízké procento navýšení. Vliv záměru nebude
mít měřitelný vliv na imisní situaci lokality z hlediska benzo(a)pyrenu.



Po přičtení příspěvku PM10 k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019 bude imisní limit 40 µg/m3
dodržen.



Po přičtení příspěvek PM2,5 k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019, bude imisní limit 20 µg/m3
dodržen.

Studie HIA prokázala že záměr z hlediska vlivu na ovzduší nebude mít významný negativní vliv na zdraví
obyvatel.
V hlukové studii byl záměr posouzen z hlediska nejbližší obytné zástavby (body KB1 a KB2) umístěné v obci
Zvoleněves s výsledkem, že hygienický limit 55 dB bude dodržen, přičemž existuje i dostatečná rezerva pro
ostatní dopravu na silnici III/10142.
Z hlediska hluku obsahuje stanovisko podmínku pro další přípravu záměru, která ukládá zpracovat novou
akustickou studii, obsahující zpřesněné údaje o související dopravě. Referenční body budou odsouhlaseny
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Zpracovávané množství odpadů. Dokumentace uvádí zvýšení roční kapacity na cca 25 000 tun a 2 500 tun
denně. Tato udávaná čísla jsou v přímém rozporu. Pokud vezmeme průměrný počet pracovních dnů v roce
250, tak z roční kapacity 25 000 tun, vychází denní kapacita 100 tun. Zároveň tato čísla nekorespondují
s udávaným počtem pohybu nákladních vozidel, alespoň v případě udávané denní kapacity 2 500 tun. Při
předpokladu, že vozidlo naloží cca 30 tun, bylo by potřeba 80 nákladních vozů. Zde jsou podle nás údaje
matoucí a nevypovídající. Je reálný předpoklad 25 000 tun/rok nebo 2500 tun/den?
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Vypořádání
Maximální denní kapacita shromažďovaných odpadů 2 500 t neznamená každodenní obrátkovost těchto
odpadů. Údaj tak není v rozporu s maximální roční kapacitou 25 000 t, která je v tomto případě zásadním
limitujícím faktorem určujícím i vyvolanou dopravu.
Dle dokumentace je stávající doprava do areálu 2 nákladní automobily (NA) za den a 5 osobních automobilů
(OA) za den, tedy 4 pohyby NA (tam a zpět), 10 pohybů OA (tam a zpět). Nárůst dopravy u předkládaného
záměru bude o 5 NA/den (tj. 10 pohybů tam a zpět) a o 5 OA/den (tj. 10 pohybů tam a zpět). Celkové dopravní
zatížení bude max. 10 OA/den (20 pohybů tam a zpět) a max. 7 NA/den (14 pohybů tam a zpět). Dopravní
zatížení nebude každý den maximální, tavba bude kampaňovitá, nicméně výpočet dále vychází z maximálního
počtu aut, maximálního provozu tavírny a slévárny (7 dní v týdnu) a maximálního provozu sběru a výkupu
(5 dní v týdnu). Doprava bude optimalizovaná tak, aby byl NA vytížen při obou cestách. Z hlediska počtu
automobilů uvádí dokumentace reprezentativní výpočet.
Počet 7 NA:
•

Oznamovatel záměru má 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 mají auta o podobné kapacitě (1 NA à 20 t).

•

celkem dodavatelská 3 NA uvezou cca. 60 t/den.

Celková denní kapacita 7 NA je tedy 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 výše uvedených výpočtů v dokumentaci je zřejmé, že předpokládaná vyvolaná nákladní doprava je reálná
a její hodnota je spíše na straně bezpečné.
Rozptylová studie. Celá studie vychází pouze z hypotetických údajů. Např. tabulka č. 5 – intenzita dopravy
vyvolaná záměrem. Skutečná intenzita dopravy může být diametrálně odlišná, a to v závislosti na tom, kterou
trasu do areálu dopravce zvolí. Další poklady z rozptylové studie nejsme, jakožto laici, schopni posoudit.
Zcela jistě požadujeme odborné posouzení dopadů záměru na životní prostředí, ve smyslu ohrožení nejen
občanů obce, ale i fauny, flóry v regionu obce a také možných dopadů na zemědělství v regionu.
Vypořádání
Skutečná intenzita dopravy byla v dokumentaci doložena, viz výše. Celkový nárůst denní dopravy záměru
bude o 5NA/den a 5OA/den na celkových 7NA/den a 10 OA/den, viz orientační propočet výše. Příspěvky
sledovaných znečišťujících látek celého záměru, tedy provozu slévárny včetně vyvolané dopravy, jsou u
obytné zástavby zanedbatelné. Diametrálně odlišný vliv na ovzduší z hlediska volby trasy se při takto nízkém
nárůstu počtu automobilů a jízd nedá předpokládat. Dokumentace záměru včetně příloh byla posouzena
nezávislou autorizovanou osobou z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle § 19 zákona
Ing. Jarmilou Paciorkovou, která v rámci posudku konstatovala, že celkově považuje vstupní informace za
dostatečné a zpracovaná dokumentace nevyžaduje doplnění. K záměru bylo zpracovatelkou posudku
navrženo kladné stanovisko s podmínkami.
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Co nás zaráží je, že k rozšíření výroby má dojít přenesením stávajícího zařízení z Mirovic, kde tavírna
v současnosti funguje. Nikde nejsou uvedeny skutečné a reálné hodnoty, které by byly na zařízení
v Mirovicích naměřeny. V záměru se vychází jen z hypotetických dat, a přitom by bylo možno použít data
z reálného provozu. Jsme i proti tomu, aby do případně zbudovaného nového provozu byly instalovány staré
pece, u kterých předpokládáme, že nesplňují dnešní normy ohledně vypouštěných škodlivin.
Vypořádání
V rámci odborného posudku podle §11 odst. 8 zákona č. 202/2012, o ochraně ovzduší (příloha č. 6
dokumentace) byly pro výpočet ročních emisních toků na tavící peci cínu a tavících pecích neznečištěného
olova použity výsledky z autorizovaného měření emisí na referenční technologii provozovatele Kříž
Recycling, s.r.o., provozovna Mirovice. V rámci přílohy tohoto posudku byl zveřejněn též protokol o
autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce – Stanovení emisí plynu za technologiemi tavící pece
olova a cínu instalované v areálu společnosti KŘÍŽ RECYCLING s.r.o., Zámostí, 214, 398 06 Mirovice ze
dne 05.06.2017 (TESO, 20.6.2017). Pro neznečištěné olovo a cín tedy byly použity v rámci odborného
posudku reálné hodnoty stávajícího provozu.
Pro výpočet ročních emisních toků na tavících pecích znečištěného olova byly v odborném posudku 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 06.03.2013.
Z Dokumentace i z rozboru, vymezeném v odborném posudku, je zřejmé, že po připomínkách ve zjišťovacím
řízení provozovatel rozhodl, že pec vlastní výroby nahradí sériově vyráběnou pecí na cín od společnosti
ELSKLO spol. s r. o.
K používaným pecím je třeba uvést, že ať budou jakékoli, tak provoz musí splňovat emisní limity, což bude
ověřováno periodickým měřením škodlivin.
Dále studie neřeší skutečné meteorologické podmínky v obci. Opět, pokud jsme dobře pochopili, je zde
použit jen odborný odhad větrné růžice, bez toho, aby došlo v místě k dlouhodobějšímu reálnému měření.
Veškeré údaje jsou pouze výpočtem na základě metodiky.
Dříve převládající směr přízemního větru ze západu – severozápadu, se v několika posledních letech mění
na jihozápadní – jihovýchodní, a to především v letních měsících. Obec Zvoleněves navíc z podstatné části
leží v kotlině a všeobecně je zde minimální pohyb vzduchu /vítr/. V případě že dojde k uvedenému
vzdušnému proudění od jihovýchodu či jihu, veškeré případné imise budou transportovány přímo do obce,
kde nedojde k jejich rozptýlení a může dojít k ohrožení zdraví občanů obce.
Vypořádání
Směr proudění větru byl vymezen větrnou růžici, která byla vydána ČHMÚ Praha (Odborný odhad větrné
růžice pro lokalitu Zvoleněves, období výpočtu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018, vytvořeno: 28. 3. 2019, model
CALMET Version: 6.211 Level: 060414, ČHMÚ Praha, Úsek kvality ovzduší, Oddělení modelování
a expertíz).
Z hlediska větrné růžice bylo postupováno v souladu s metodickým pokynem MŽP pro vypracování
rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který uvádí větrnou
růžici jako meteorologický podklad.
Vliv na zdraví obyvatel byl vyhodnocen v rámci studie HIA, ze které vyplynulo, že záměr 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.
Závěr. Obec Zvoleněves, s ohledem na jí známé skutečnosti nesouhlasí s výše uvedeným záměrem.
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Obec žádá správní orgán, aby při rozhodování vzal v potaz námitky a připomínky obce Zvoleněves, případně
nařídil žadateli vypořádat se s nimi. V případě, že i přes námitky obce, dojde k povolení záměru, požadujeme
vydat pouze dočasné povolení na zkušební provoz po dobu jednoho roku, s podmínkou podrobného a
detailního monitoringu dopravní, ekologické a imisní zátěže v regionu obce Zvoleněves, a i přímo v obci
samotné. Teprve po vyhodnocení výstupů a dat ze zkušebního provozu povolit užívání trvalé, nebo provoz
zakázat.
Vypořádání
Připomínky a námitky obdržené k dokumentaci byly zohledněny v posudku a v podmínkách stanoviska EIA.
Otázka povolení nebo zákazu trvalého provozu, pokud bude nařízen, souvisí s následnými povolovacími
řízeními, které budou probíhat. V případě integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., se zkušební
provoz nenařizuje a záměr musí od začátku splňovat všechny jím uložené limity.
Obec Kamenný Most
Obec Kamenný Most zásadně nesouhlasí s rozšířením „Tavírny a slévárny neželezných kovů" z důvodu
dalšího navýšení těžké nákladní dopravy v již tak neúnosné dopravní situaci v naší obci.
I přes zpracování dokumentace se stále obáváme, že dojde ke zhoršení životního prostředí v naší obci.
Vypořádání
Akustická studie počítala 50% podíl vyvolané nákladní dopravy směrem na Kamenný most. Rozptylová studie
uváděla směrem na kamenný most podíl 45 % z vyvolané nákladní dopravy (úsek K3 a K4). Při započítání
50% dopravy směrem na Kamenný most, by se jednalo o nárůst 2-3 NA za den. Se započítáním stávající
dopravy záměru by celková doprava spojená se záměrem činila max. 5NA za den (tj. 10 pojezdů). Nejednalo
by se o tedy o významný nárůst dopravy. Z hlediska vlivu na ovzduší, a s tím souvisejícím vlivu na životní
prostředí a zdraví obyvatel byl záměr vyhodnocen v Rozptylové studii a studii HIA. Záměr z tohoto hlediska
nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel. Z hlediska hluku obsahuje stanovisko podmínku pro další
přípravu záměru, která ukládá zpracovat novou akustickou studii, obsahující zpřesněné údaje o související
dopravě. Referenční body budou odsouhlaseny s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Oznamovatel, resp. řidiči nákladních vozidel, musí respektovat příslušné dopravní značení, které omezuje
průjezd nákladních vozidel.
Problematiku vlivu na imisní stav obce Kamenný most vymezila rozptylová studie v síti referenčních bodů,
přičemž hodnoty v bodech č. 7 a 8 reprezentovaly obytnou zástavbu obce Kamenný Most. Z hlediska vlivu
dopravy a stavu imisního pozadí přichází do úvahu možný vliv na ovzduší z hlediska polutantů
benzo(a)pyrenu, PM10 a PM2,5. U sledovaných objektů č. 7 a 8 rozptylová studie uvádí hodnotu příspěvku
k imisním koncentracím pro B(a)P ve výši 0,0144 a 0,0299 ng/m3, pro PM10 ve výši 0,0079 a 0,0155 µg/m3 a
hodnotu pro PM2,5 ve výši 0,0028 a 0,0049 µg/m3.
Posudek EIA provedl porovnání příspěvků k imisním koncentracím s aktuálně zveřejněnými pětiletými
průměry imisních koncentrací znečišťujících látek dle §11 odst. 5 a 6 zákona č. 201/2012 Sb., na portálu
Českého hydrometeorologického ústavu (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.ht
ml), za rok 2015 až 2019 s následujícími závěry:


Imisní příspěvek B(a)P 0,0144 a 0,0299 ng/m3, ve vztahu k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019,
který je 1,5 ng/m3 představuje velmi nízké procento navýšení. Vliv záměru nebude mít měřitelný vliv na
imisní situaci lokality z hlediska benzo(a)pyrenu.



Po přičtení příspěvku PM10 k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019 bude imisní limit 40 µg/m3
dodržen.



Po přičtení příspěvek PM2,5 k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019, bude imisní limit 20 µg/m3
dodržen.
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
S dokumentací EIA „Zvoleněves – „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových
odpadů“ se souhlasí, s tím, že v rámci stavebního řízení bude zpracována nová akustická studie, obsahující
konkrétně umísťované zdroje hluku a zpřesněné údaje o související dopravě.
Vypořádání
Připomínka KHS je zapracována do podmínek tohoto závazného stanoviska.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Záměrem je rozšíření stávajícího sběru a výkupu kovových odpadů a vybudování nového zařízení tavírny a
slévárny neželezných kovů (Pb a Sn) na stávající manipulační ploše. Záměr se nachází mimo zastavěné území
obce Zvoleněves v odloučené ploše výroby a skladování. Ve slévárně bude docházet k prosté přetavbě
neželezných kovových materiálů/odpadů (bez přídavku tavících solí nebo struskotvorných přísad)
v elektrických kelímkových pecích a jejich následné odlévání do připravených forem (licí pole). Znečištění
olova (např. směsí uhlovodíků, asfalty, případně změkčovadly plastů apod.) nebude přesahovat 2 %
hmotnosti odpadu. V prostoru tavírny, budou umístěny 4 ks pecí na olovo s maximálním kapacitním tavícím
výkonem všech pecí ve výši 28 t/den (2 ks budou sloužit na tavení neznečištěného olova a slitin s obsahem
olova a 2 ks budou sloužit na tavení znečištěného olova a slitin) a 1 ks pece na tavení cínu s maximálním
kapacitním tavícím výkonem ve výši 1,2 t/den.
Čištění spalin je dvojstupňové. Prvním stupněm je záchytná komora před ventilátorem (zachycení tuhých
částic gravitačně), druhým stupněm je komora s umístěnou filtrační vložkou (tkaninový filtr). V případě
tavení znečištěného olova bude do potrubního rozvodu před filtr dávkována směs aditiv mletého vápence s
aktivním uhlím pro zachycení emisí škodlivých látek (SO2, VOC, PCDD, PCDF a PCB). Výrobce
technologie garantuje dodržení celkové koncentrace TZL ve výši 10 mg/m3 na výstupu z filtru. Z porovnání
s BAT uvedeného v kapitole B.I.6.4 dokumentace však vyplývá, že koncentrace TZL z technologie tavení
neželezných kovů mohou být maximálně ve výši 4 mg/m3.
S ohledem na výše uvedené požadujeme dodržení emisních limitů navržených dle odborného posudku
v tabulce 2 „Porovnání zařízení s BAT“ předložené dokumentace a rovněž dodržování emisního limitu pro
PCDD/PCDF ve výši 0,1 ng/m3 při vztažných podmínkách A stanoveného dle závěrů o BAT pro odvětví
neželezných kovů (216/1032/EU).
Hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je součástí rozptylové studie. Výpočet byl proveden pro oxid
dusičitý, benzo[a]pyren, benzen, částice PM10 a PM2,5 a olovo. Dále bylo provedeno hodnocení imisních
koncentrací pro cín, Cl-, PAH, PCB, PCDD/F a TOC, které však nemají zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění stanoven imisní limit.
V dotčeném území dochází dle pětiletých průměrných koncentrací za roky 2014–2018 k překračování
imisních limitů pro roční koncentrace benzo[a]pyrenu a pro částice PM2,5. Dále zde dochází k překračování
průměrné 36. 24hodinové koncentrace PM10.
Vypočtené příspěvky sledovaných znečišťujících látek jsou u nejbližší obytné zástavby zanedbatelné.
Příspěvky k ročním koncentracím oxidu dusičitého dosahují hodnot v řádu desetin μg.m-3. Příspěvky
benzo[a]pyrenu dosahují hodnot v řádu setin pg.m-3. Příspěvky k ročním koncentracím PM10, resp. PM2,5
dosahují svých maximálních hodnot v řádu desetin, resp. tisícin μg.m-3. Rovněž vypočtené příspěvky k
ročním koncentracím benzenu a olova jsou zanedbatelné.
Vypočtené příspěvky pro 24hodinovou koncentraci PM10 dosahují u obytné zástavby svých maximálních
hodnot v řádu desetin μg.m-3. Za předpokladu důsledného plnění navrhovaných opatření k eliminaci
znečišťování ovzduší v období výstavby i vlastního provozu záměru (viz kap. D.4.1 dokumentace) a
respektování legislativních a výše uvedených požadavků na ochranu ovzduší bude záměr z pohledu ochrany
ovzduší akceptovatelný.
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Vypořádání
V rámci stanoviska EIA byly zapracovány podmínky k eliminaci vlivu na ovzduší a taktéž požadavek na
dodržení emisních limitů navržených dle Odborného posudku.
ČIŽP OI Praha
ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí připomínky.
Vypořádání
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
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 k dokumentaci záměru „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“, že z hlediska
ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) soustavy Natura 2000, jakož
i vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability, nemá žádné
připomínky. Záměr se nachází ve stávajícím areálu provozovatele obklopeného bloky orné půdy, mimo dosah
přírodně cenných ploch, zvláště chráněných území a biotopů zvláště chráněných druhů organismů.
Vliv na EVL a PO byl vyloučen stanoviskem č. j. 057989/2016/KUSK ze dne 15. 4. 2016, které tvoří přílohu
dokumentace.
Vypořádání
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího sběru a výkupu kovových odpadů a vybudování nového zařízení
tavírny a slévárny neželezných kovů (olova a cínu) na stávající manipulační ploše. Ve slévárně bude docházet
k prosté přetavbě neželezných kovových materiálů/odpadů v elektrických kelímkových pecích a jejich
následnému odlévání do připravených forem (licí pole). V prostoru tavírny, budou umístěny 4 ks pecí na
olovo a 1 ks pece na tavení cínu. Záměr je situován do jihovýchodní části katastrálního území Zvoleněves,
mimo zastavěné území obce. Technologie tavení a odlévání olova a cínu je zdrojem znečišťování ovzduší
tzv. vyjmenovaným v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) – kód 4.10. „Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin
o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den“.
Projektovaná tavící kapacita je v případě olova maximálně 28 tun taveniny za den, v případě cínu maximálně
1,2 tuny za den.
Technologie svou kapacitou spadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Upozorňujeme na nesrovnalost v předloženém odborném posudku č. OP-1-2020 ze dne 10. 1. 2020
(zpracovatel Ing. Zbyněk Krayzel). V kapitolách 3.1. a 3.15. je posuzovaná technologie zařazena jako
vyjmenovaný stacionární zdroj dle kódu 4.10. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, v závěru odborného
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posudku je však technologie kategorizována jako vyjmenovaný stacionární zdroj dle kódu 4.8.2. přílohy č. 2
k zákonu o ochraně ovzduší.
Vypořádání
Technologie tavení a odlévání olova a cínu je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší
v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
ochraně ovzduší“) – kód 4.10. „Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované
kapacitě větší než 50 kg za den“.
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů,
Záměr svou kapacitou tavení větší než 4 t/den olova spadá pod zákon. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
přílohy č. 1, bod 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.
Provozovatel musí požádat Krajský úřad Středočeského kraje o vydání integrovaného povolení podle zákona
č. 76/2002 Sb. Zpracovatel oznámení tuto skutečnost v jednotlivých kapitolách oznámení uvádí.
V kapitole B.I.6.4. zpracovatel oznámení porovnal záměr s BAT. V integrovaném povolení budou stanoveny
závazné podmínky provozu v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13.6. 2016,
kterým se stanoví závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví
neželezných kovů.
Vypořádání
Jedná se o upozornění na zákonné požadavky. Bez připomínek.
Středočeský kraj
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení
kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves“ bez připomínek.
Vypořádání
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Obec Neuměřice
Předem chci jako představitel obce Neuměřice vyjádřit zásadní nesouhlas s výstavbou tavírny neželezných
kovů na katastru obce Zvoleněves. V dnešní době, kdy se veřejně deklaruje /i ve vládních dokumentech/
snaha o zlepšování životního prostředí, se zabýváme vybudováním dalšího lokálního zdroje znečištění.
V současné době nemáme nijak unikátní pozitivní výsledky v zlepšováni životního prostředí v naší lokalitě,
a přesto se spokojí většina odpovědných pracovníků s konstatováním, že všechny hodnoty možného
znečištěni jsou pod limitem daných norem.
Překvapuje mě to zejména u odpovědných pracovníků Středočeského kraje. Snad by především tito lidé, jako
naši zástupci, měli mít na paměti zájmy obyčejných občanů Středočeského kraje a v první řadě ochranu
zdraví těchto občanů. Snad lze i selským rozumem pochopit, že další zátěž, byt' deklarovaná: „vše je v
limitech", znamená zvýšení znečišťujících látek v ovzduší a tím zhoršení kvality života občanů v okolí dané
lokality.
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Nechci se pouštět do úplných detailů dané „dokumentace“, ale neodpustím si některá fakta uvést, aby bylo
jasné, že to zase taková sranda není, jak si někteří úřednici zřejmě myslí:
Filtrace „dokumentace“ str. 52 - filtrace je založena na textilních filtrech kde se deklaruje záchyt PM10, ale
je přiznáno, že filtry nezachytí částice PM 2,5 / ve zkratce: částice větší, než hodnota PM10 člověk zachytává
na sliznicích, částice menší než tato hodnota postupující přímo do plic a také do krevního oběhu /.
Vypořádání
Záměr byl z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví komplexně posouzen a v rámci tohoto
stanoviska EIA byly uloženy podmínky k eliminaci jeho vlivů.
Dle zpracované studie hodnocení vlivu na veřejné zdraví jsou vyčíslené příspěvky provozu tavírny a slévárny
neželezných kovů Zvoleněves ke koncentracím jemných prachových částic frakce PM10 a PM2,5 na velmi
nízkých úrovní, díky čemuž významně neovlivní prevalenci zdravotních účinků chronickým expozicím
prašnosti v dotčené populaci. Vyčíslené navýšení počtu dnů s omezenou aktivitou u exponované populace
v důsledku expozic jemných prachových částic PM2,5 čítá fiktivní jednotku v řádu méně než tisícina dne
(0.0006 dne) za rok. Toto navýšení se dá interpretovat jako nulové. Příspěvek PM2,5 u obytné zástavby je
minimální, u referenčního bodu č. 3 rozptylové studie (nejvyšší dosažená hodnota z vybraných referenčních
bodů – obytná budova) je na úrovni 0,0142 což je 0,071 % imisního limitu. Významný vliv záměru se tedy
neočekává.
Účinnost těchto filtrů je založena na technologické kázni, to znamená na lidském faktoru, to znamená „Franto
nech to tam ještě týden, ušetříme 10 000,-Kč“. Není možná žádná kontrola, protože když se majitel rozhodne,
nepustí do areálu nikoho, ani policii ČR a nikdo s tím nic neudělá.
Vypořádání
Kontrola z hlediska dodržování podmínek provozu zařízení je zakotvena v příslušných složkových zákonech.
Zařízení tavírny a slévárny bude spadat do režimu zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, v rámci
kterého je kontrola zařízení přímo definována v § 20b zákona:
„(1) Kontrola, kterou podle tohoto zákona provádí inspekce, zahrnuje veškeré činnosti, včetně výkonu
kontroly na místě provozu zařízení, monitorování emisí a kontrol dokumentace a podkladů, ověřování
vlastního monitorování, kontrol používaných technik a vhodnosti řízení provozu zařízení z hlediska životního
prostředí, prováděné s cílem kontrolovat zařízení z hlediska dodržovaní povinností stanovených tímto
zákonem nebo integrovaným povolením, podporovat dodržovaní těchto povinností a tam, kde je to nezbytné,
monitorovat jejich dopad na životní prostředí.“
a § 20c:
(1) Kontrolu dodržování závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného
zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření provádí krajské
hygienické stanice.
Kontrola zařízení je v rámci platné legislativy a při splnění legislativních podmínek možná.
V jedné z částí "dokumentace" je uvedeno, že se vlastně vyrovná ekologická zátěž tím, že se přesune stávající
výroba z Mirotic do Zvoleněvsi, takže se přesune z Jihočeského kraje do Středočeského kraje. Myslím si, že
přece naši volení zastupitelé by i toto hledisko měli snad zvažovat.
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Vypořádání
Na základě posouzení záměru a stanovení podmínek pro přípravu a provoz záměru je tento posouzen
s ohledem na to, aby nevznikly významné negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel v území, kde
má být realizován.
Str. 21 připomínky „dokumentace“- znečištěni olova nesmí přesáhnout 2 % HM. Toto znečištění deklaruje
dodavatel odpadů, ale kdo ze státních orgánů přezkoumá, byť namátkově, že deklarace odpovídá skutečnosti?
V části „dokumentace“ str. 71, 72 - je uvažováno s ročními emisemi Pb v desítkách kilogramů. Olovo je
vysoce toxický prvek s prokázanými karcinogenními účinky. A opět „je to v limitu", ale desítky kilogramů
olova tam kde předtím nebylo, proč?
Vypořádání
Kontrola provozu byla vypořádána výše. Emise olova do ovzduší musí splňovat emisní limity dle BAT tj.
1 mg/m3, přičemž emise olova budou periodicky (minimálně 1x za rok) kontrolně měřeny.
Je pravdou, že záměr přinese oproti současnému stavu navýšení ročních imisních koncentrací olova. 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. nárůst o 5,78 % až 1 427,99 % oproti stávajícímu stavu. Ovšem nejvyšší součet příspěvku vypočteného
mimo areál provozovny a pozadí dosahuje hodnoty 82,5114 ng.m-3, což je pouze 16,50 % limitní imisní
koncentrace 500 ng.m-3. Stav v území tedy bude hluboce pod zákonným limitem. Vliv olova na zdraví obyvatel
byl hodnocen v rámci HIA, kde bylo konstatováno že „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“.
Našlo by se více dalších argumentů, ale nechci to dál rozmělňovat, nicméně by si všichni odpovědní měli
uvědomit jistý kumulativní efekt všeho negativního, co by Tavírna Zvoleněves přinesla do naší lokality.
V současné době je nám na obce distribuován materiál z MŽP Č. j.: MZP/2020/780/1972 včetně dokumentu
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ zóna Střední Čechy. Ano, je věnován především
znečištění životního prostředí z lokálních topenišť, ale obsahuje obecně platné teze, které je možné aplikovat
i v jiných oblastech a střední Čechy jako takové, tam nevychází co do kvality ovzduší zrovna nejlépe. Pročíst
pozorně tento dokument by si především asi měli všichni úředníci a odpovědní činitelé Středočeského kraje
až budou rozhodovat ve věci povolování nových zdrojů znečištění. Místo abychom dávali zelenou novým
technologiím a zlepšovali životní prostředí kolem sebe, snažíme se v tomto případě dělat pravý opak.
Vypořádání
Definovaným cílem Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy (aktualizace 2020) je především
zajistit dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren a denního imisního limitu pro částice PM 10.
Program uvádí, že s ohledem na přetrvávající problém se znečištěním ovzduší benzo[a]pyrenem je z analýzy
příčin znečištění ovzduší zjevné, že klíčovým sektorem je lokální vytápění, které je majoritním zdrojem emisí
tohoto polutantu. Průmysl ani doprava nejsou z hlediska benzo[a]pyrenu v zóně Střední Čechy tak významné.
Jak vyplývá z analýzy koncentračních růžic pro lokality monitorovacích stanic s překročeným ročním imisním limitem benzo[a]pyrenu, má znečištění výrazný roční chod s maximálními hodnotami v chladných
měsících. Ty souvisejí jak s emisemi z lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami právě
v chladnější části roku.
Program dále uvádí, že v případě denních koncentrací částic PM10 docházelo v předchozích letech na všech
stanicích imisního monitoringu ve Středočeském kraji k překračování tohoto limitu. Dle map výhledového
stavu v roce 2023 bude imisní limit denních koncentrací částic PM10 na území zóny Střední Čechy plněn
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realizací stávajících opatření kromě území Kladna, kde model předpokládá překročení imisního limitu pro
tuto znečišťující látku na 3 % území.
Pokud se zaměříme na překročení denního imisního limitu částic PM10, tak stávající problematické oblasti a
monitorovací stanice v Kladně (stanice imisního monitoringu Kladno-Vrapice, Kladno-Švermov a Stehelčeves) jsou ovlivněny zejména znečištěním ovzduší z lokálního vytápění. Měsíční průměrné koncentrace
částic PM10 vykazují roční chod s maximálními hodnotami v zimním období. To souvisí jak s emisemi z
lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami v chladné části roku.
Lze tedy shrnout, že pro dosažení cílů Programu byla stanovena tato opatření pro sektor lokálního vytápění:


Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně
ovzduší.



Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné
údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.

Tato závazná opatření se tedy přímo posuzovaného záměru nedotýkají.
Nad rámec závazných opatření uvedených výše byla na webových stránkách MŽP zveřejněna další podpůrná
opatření představující dobrou praxi řízení kvality ovzduší, která by měla být příslušnými orgány veřejné
správy dle možností v maximální míře realizována.
Z hlediska KÚSK uvádíme, že podpůrná opatření nejsou závazná pro splnění imisních limitů, mají pouze
obecně vytvářet podmínky pro další snižování emisí. Jelikož nelze přesně hodnotit přínos podpůrných
opatření, měla by být aplikována také v rámci reálných možností provozovatele předmětného zdroje
znečišťování ovzduší. Vzhledem ke skutečnosti, že zdroj spadá do režimu Integrované prevence, je
předpokladem využití BAT (Best Available Techniques). Dle dokumentace EIA včetně příloh (rozptylová
studie, HIA) je realizace záměru z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelná, navíc v rámci provozu budou
aplikována taková opatření a podmínky provozu, které jsou v souladu se smyslem podpůrných opatření a v
případě jejich realizace, a především důsledného dodržování, povedou ke snižování emisí, což je záměrem
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy.
Obec Slatina
Vzhledem k ochraně životního prostředí a zdraví občanů obce Slatina zásadně s výše uvedeným záměrem
nesouhlasíme.
Přestože v předložené dokumentaci k výše uvedenému zámětu včetně příloh jsou hodnoty v limitech a vliv
záměru na životní prostředí je „akceptovatelný", obáváme se, že skutečnost bude odlišná. Nejme odborníci
a je pro nás těžké posoudit, zda veškeré studie a hodnocení jsou zpracovány v souladu s předpisy a nejedná
se pouze o takové hodnoty, aby záměr byl povolen.
Například v dokumentu Hodnocení vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k posuzovanému záměru je uvedeno v
závěru: „Souhrnně lze konstatovat, že posuzovaný záměr je i s ohledem na výše uvedené 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." To
tedy znamená, že posuzovaný záměr je přijatelný, neboť pravděpodobně neúnosně nezhoršuje zátěž …tzn.,
že to není jisté, ale pouze pravděpodobné, a ještě ke všemu s uvedenými nejistotami!!!!! A co se stane, pokud
tento závěr pravděpodobně nebude totožný se skutečností a ke znečištění bude docházet??!!.
V závěru Akustické studie je uvedeno, že při splnění předpokladů uvedených ve studii a dodržení akustických
opatření nebude hluk při provozu a hluk z dopravy překračovat limity hluku. Obáváme se, že plnění
předpokladů nebude dostatečně kontrolováno a případné porušení nebude postihováno.
Také v závěru Rozptylové studie je možné se dočíst, že záměr bude mít na celkovou imisní situaci v lokalitě
akceptovatelný vliv. Vliv tedy záměr na životní prostředí mít bude. Je tedy hranice akceptovatelnosti
stanovena tak, aby tento vliv nebyl přeci jenom škodlivý???
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Stovky spoluobčané naší obce, kteří též zásadně nesouhlasí se záměrem, se připojili k petici spolu s dalšími
občany dotčených obcí proti tomuto záměru.
Vypořádání
Dokumentace záměru včetně příloh byla zhodnocena nezávislou autorizovanou osobou z hlediska
posuzování vlivů na životní prostředí dle § 19 zákona Ing. Jarmilou Paciorkovou, která v rámci posudku EIA
konstatovala, že celkově považuje vstupní informace za dostatečné a zpracovaná dokumentace nevyžaduje
doplnění. K záměru bylo zpracovatelkou posudku navrženo kladné stanovisko s podmínkami.
Problematiku vlivu na imisní stav obce Slatina vymezila rozptylová studie v síti referenčních bodů, přičemž
hodnoty v bodech č. 9 a 10 reprezentovaly obytnou zástavbu obce Slatina. Rozptylová studie prokázala, že
na území obce Slatina nebudou vlivem záměru překračovány imisní limity žádného ze sledovaných polutantů.
Pro benzo(a)pyren, PM10 a PM2,5 provedl posudek EIA porovnání příspěvků k imisním koncentracím
s aktuálně zveřejněnými pětiletými průměry imisních koncentrací znečišťujících látek dle §11 odst. 5 a 6
zákona
č.
201/2012
Sb.,
na
portálu
Českého
hydrometeorologického
ústavu
(https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html), za rok 2015 až 2019 s následujícími
závěry:


Imisní příspěvek B(a)P činí 0,0060 a 0,0057 ng/m3, ve vztahu k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–
2019, který je 0,9 ng/m3 se jedná o velmi nízké procento navýšení, nedojde k překročení limitní hodnoty
ve výši 1,0 ng/m3. Vliv záměru nebude mít měřitelný vliv na imisní situaci lokality z hlediska
benzo(a)pyrenu.



Po přičtení příspěvku PM10 k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019 bude imisní limit 40 µg/m3
dodržen.



Po přičtení příspěvek PM2,5 k ročnímu průměru v rozmezí let 2015–2019, bude imisní limit 20 µg/m3
dodržen.

Zařízení tavírny a slévárny bude spadat do režimu zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, v rámci
kterého, je kontrola zařízení přímo definována v § 20b a §20c zákona. Ve fázi provozu je tedy kontrolovatelné,
zda záměr plní limity uložené integrovaným povolením a nezpůsobuje nadlimitní zátěž území. Stanovisko EIA
obsahuje podmínku každoročního měření emisí TZL, NOx, Pb, Sn, SO2, CO, Org. C, a Sloučeniny Cl jako
HCL pro PCDD/F, PCB a PAH je navrženo jednorázové měření po uvedení do provozu. PCDD/F musí být
měřeny v souladu s BAT. Dle požadavku KHS je uložena podmínka na zpracovaní aktualizované akustické
studie, obsahující konkrétně umísťované zdroje hluku a zpřesněné údaje o související dopravě. Kontrola
záměru i v částech, které nespadají do režimu integrovaného povolení je z hlediska vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatel také možná. Kompetence ke kontrole je vždy v daných oblastech definována příslušnými
zákony (nejčastěji je tato kompetence svěřena ČIŽP a KHS).
Záměr nebude mít významný negativní vliv na imisní situaci v obci Slatina.
Apelujeme na úředníky Středočeského kraje, kteří jsou odpovědni za posouzení a povolení záměru, aby
skutečně zodpovědně posoudili všechny argumenty a připomínky při povolení dalšího zdroje lokálního
znečištění.
Pokud i přes nejen naší nevoli dojde k povolení záměru, musíme trvat na požadavku z našeho vyjádření ze
ne 11.7 .2019, kdy požadujeme instalaci měřící stanice ve směru proudění větru na obec Slatina a průběžné
seznamování s naměřenými hodnotami obec i zabezpečení věrohodných hodnot pro kontrolní orgány
ochrany ovzduší dle specifického zákona. Po uvedení zařízení do provozu požadujeme zkušební provoz na
dobu 1 roku a na základě naměřených hodnot pak případně povolit provoz trvalý nebo zákaz.
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Vypořádání
Měření a monitorování škodlivin emitovaných přímo záměrem bude řešeno viz výše. Imisní stav území
(škodliviny v ovzduší) je na základě §11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu
(https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html). Každoročně je obměňován na základě
skutečných hodnot, jedná se o čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto
hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Otázka povolení nebo zákazu trvalého provozu, pokud bude nařízen, souvisí s následnými povolovacími
řízeními, která budou probíhat. V případě integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., se zkušební
provoz nenařizuje a záměr musí od začátku splňovat všechny uložené limity, které jsou nastaveny.

Bc. J. D.
Po prostudování podkladů jsem přesvědčená, že dokumentace je zpracována neúplně, neboť v rámci ní
nebyly řešeny dvě, dle mého názoru, zásadní otázky. První z nich je skutečnost, že v rámci dokumentace
chybí vypořádání se s dopadem a vlivem realizace záměru na okolní, k dotčeným pozemkům přímo
přiléhajícím, zemědělský půdní fond. V dokumentaci je pouze negován vliv na zemědělský půdní fond v tom
smyslu, že žádný z dotčených pozemků, na kterém má být záměr realizován, není zapsaný v zemědělském
půdním fondu, a tudíž nebude zemědělský půdní fond záměrem dotčen.
Zpracovatel však už neřeší otázku, zda nemůže být dotčen zemědělský půdní fond přímo přiléhající
k pozemkům, na nichž má být záměr realizován. Např. pozemek parc. č. 290/13 přímo sousedí s pozemky
č. 290/5 a 290/17, které jsou zapsány v zemědělském půdním fondu. Pozemek parc. č. 290/13 není od
pozemků zapsaných v zemědělském půdním fondu oddělen ničím, než plotem z vlnitého plechu a vzhledem
ke skutečnosti, že dotčený pozemek není zcela tvořen zpevněnými povrchy, není vyloučeno možné znečištění
formou pronikání polutantů vsakováním do půdy a následná kontaminace zemědělského půdního fondu,
který je dle § l odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: „základním přírodním
bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je
jednou z hlavních složek životního prostředí Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování
a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí“.
Výše zmíněnými polutanty myslím především maziva, oleje, asfalty, změkčovadla a další látky, které se
mohou vyskytovat v odpadu, jehož dovoz a ukládání jsou klíčovými složkami pro provoz tavírny a slévárny,
jakož i v materiálu, který je a má být přijímán v rámci provozu sběru a výkupu surovin. Další takové
znečištění může být způsobeno úkapem ropných aj. látek z dopravních prostředků využívaných k dovozu
materiálu, jakož i ze stavebních mechanismů v průběhu stavby. Nadto mohou být tyto látky při deštích
spláchnuty i ze zpevněných povrchů a mohou stéct na přiléhající pozemky, kde dojde ke vsakování a opět ke
kontaminaci zemědělského půdního fondu. Od dalšího pozemku zapsaného v zemědělském půdním fondu,
tj. pozemku č. parcelní 614/1 jsou dotčené pozemky, na kterých má být záměr realizován odděleny pouze
zpevněnou cestou.
Vypořádání
Z vyhlášky 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. § 5 odst. 1) vyplývá zákonná povinnost, kdy
odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které mimo jiné:
a)

jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

b)

splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými vlastnostmi jako
mají odpady, pro které jsou určeny,

c)

jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady
a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů,
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d)

svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro jednorázové
použití, i při jejich čištění a desinfekci,

e)

svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou
umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo zápachem a zároveň
chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením a

f)

jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární bezpečnost, dostupnost
a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

Dle § 5 odst. 3 mohou být odpady soustřeďovány mimo soustřeďovací prostředky, pokud plocha, na které
jsou soustředěny, zajišťuje v nejvyšší míře splnění požadavků odstavce 1 písm. a) a b) a d) až f). Toto místo
je ohraničeno a označeno tak, aby bylo zřejmé, že věci zde umístěné jsou odpadem včetně označení kódu a
názvu druhu odpadu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že provozovatel zařízení má legislativní povinnost odpady soustřeďovat tak, aby
nedocházelo ke znečištění okolního životního prostředí.
Podlaha tavírny a slévárny 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.
Stanovisko obsahuje podmínky pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru k omezení možnosti
kontaminace půdy znečišťujícími látkami. Jedná se především o požadavky na řešení vodohospodářského
zabezpečení všech prostorů s uskladněním závadných látek. Ve fázi výstavby průběžně provádět preventivní
kontrolu stavebních mechanizmů proti úniku ropných látek v prostoru zařízení staveniště a v prostoru
výstavby. Provádět opravy mechanizmů, jejich čištění a jiné manipulace s ropnými látkami pouze na
plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených. V případě zjištěného úniku ropných látek
ihned provést relevantní standardní sanační opatření (zeminy, vody). Doplňovat provozní kapaliny do
mechanismů obsluhujících zařízení mimo zájmové území a jednoznačně specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci
provozu zařízení, tyto odpady ukládat ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v
oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství. Na volné ploše nebudou shromažďovány odpady ani
materiály, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod.
Provozovatel též musí aktualizovat plán opatření pro případy havárie při nakládání se závadnými látkami –
havarijní plán podle §39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Při splnění zákonných povinností záměr nepředstavuje riziko pro okolní půdy.
Druhou otázkou, kterou se dle mého názoru měl zpracovatel v dokumentaci výrazněji zabývat je otázka stále
více a častěji diskutovaného světelného znečištění. Zpracovatel jen zcela okrajově sděluje, že v areálu bude
instalováno zářivkové, resp. žárovkové osvětlení. Domnívám se však, že vzhledem k současnému stavu
poznání stran světelného znečištění a jeho dopadů nejen na lidský organismus, ale i na veškeré další
organismy, které jsou řízeny cirkadiánními rytmy, je výše uvedené sdělení zcela nedostačující. Jak vyplývá
z dokumentace, měl by areál ve vztahu ke své funkci sběrného a výkupového místa být v provozu Po – Pá
od 6.00 - 21.00 hod. a stran fungování jako tavírna a slévárna pak bez bližší specifikace dle směnnosti
provozu „nepravidelně v kampaních, dle množství odpadu a náběru zakázek."
Areál tedy logicky bude muset být osvětlen, neboť zejména v zimních měsících dochází k západu slunce a s
tím spojenému úbytku světla výrazně dříve. Dokumentace by tedy měla obsahovat přesný popis
osvětlovacích poměrů areálu, nejen co do typu použitého osvětlení, tj. světelných zdrojů, ale i co do intenzity
světelného záření, teploty chromatičnosti, a směru světelného záření. A takto určený záměr osvětlení by měl
být dále přezkoumán co do vlivu na okolní prostředí a jeho dopad na životní prostředí včetně živých
organismů. Vědecké studie z celého světa totiž již dokázaly, že nesprávné osvětlení, může mít výrazně
destruktivní vliv na životní prostředí. Tím spíše, že areál je vzdálen od intravilánu obce, a tudíž se světelné
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znečištění dostává o to hlouběji do krajiny. Švýcarští vědci například dokumentují rozsáhle výpadky
v návštěvách nočních opylovačů rostlin, které jsou v noci osvětlovány elektrickým světlem, stejně jako
snížení počtu jejich plodů (Knop, 2017). Osvětlení ovlivňuje také přirozené chování malých živočichů
(hmyz, netopýři). Ovlivňuje jednotlivce, celé populace a může změnit i lokální ekosystémy (Rieswijk, 2015).
Je také prokázáno, že osvětlení ovlivňuje denní rytmus sýkor koňader při péči o potomstvo, může se stát
ekologickou pastí pro hnízdící ptáky (Titulaer, 2012) a jak z dokumentace vyplývá i u tohoto druhuje velmi
pravděpodobný výskyt na místě.
Vypořádání
Problematika osvětlení areálu bude řešena podrobně v projektu záměru, pokud dojde ke změně oproti
současnému stavu. Umístění celého areálu je mimo přímý dosah obytné zástavby. Vlastní provoz tavírny a
slévárny bude umístěn ve vnitřním prostoru, přičemž dokumentace uvádí, že tavení bude prováděno
nepravidelně v kampaních, podle množství odpadu/materiálu a náběhu zakázek. Provozní doba výroby je
stanovena maximálně ve dvousměnném režimu, 7 dní v týdnu. V nočních hodinách nebude slévárna
provozována.
Provoz zařízení výkupu a sběru kovových odpadů je již v současnosti v provozu, přičemž je navrženo pouze
navýšení stávající kapacity, což nebude souviset se změnou osvětlení, které, jak bylo uvedeno na veřejném
projednání, zůstane stávající. V případě nového venkovního osvětlení (pokud bude realizováno) obsahuje
stanovisko podmínku, aby (nebrání-li tomu vážné provozní či bezpečnostní důvody) byl preferován typ
svítidel vyzařující v základní (vodorovné) poloze pouze do dolního poloprostoru a nebyly instalovány světelné
zdroje s vysokým podílem krátkých vlnových délek <500 nm, resp. světelné zdroje s vyšším podílem modré
spektrální složky - tzv. chladným bílým světlem.
Problematiku vlivu na faunu řešil odborný materiál (biologické hodnocení 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, č. j. 73458/ENV/14, 3891/630/14, rozhodnutí o prodloužení autorizace
č. j. MZP/2019/630/2563 a Mgr. Radim Kočvara osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §67
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, č. j. 62412/ENV/15. Výskyt sýkory koňadry Parus major je uveden
na straně 15 odborného materiálu, kde je uvedeno, že 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.
Biologické posouzení vyhodnotilo, že posuzovaný záměr nebude mít při splnění hygienických limitů 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.
J.K a D.K
Jako občané sousední obce Kamenný Most zásadně nesouhlasíme se zhoršením životního prostředí, ke
kterému pro nás nutně dojde uskutečněním záměru „Tavírny a slévárny neželezných kovů včetně navýšení
kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves" a to zejména z těchto důvodů:
Obce v okolí Zvoleněvsi vynaložily nemalé finanční náklady na vybudování plynovodu z důvodu zlepšení
životního prostředí, aby nedocházelo k překročení limitů pro B(a)P z důvodu lokálního vytápění uhlím a
dřevem, stát z téhož důvodu poskytuje občanům dotace na ekologické kotle – a pak to vše zhatí jedna tavírna
....
Vypořádání
Záměr včetně dopravy způsobí nárůst v území (mimo vlastní areál záměru) z hlediska B(a)P o 0,0026
pg.m-3 až 0,6343 pg.m-3, tj. nárůst o <0,01 % až 0,07 % oproti stávajícímu stavu (vztaženému k 5letým
průměrům- 2013–2017). Jedná se maximálně o 0,0634 % imisního limitu. Vliv záměru je tedy z hlediska
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B(a)P minimální. Vliv B(a)P emitovaného záměrem na lidské zdraví byl hodnocen ve studii HIA, která taktéž
konstatuje, že výhledový provoz posuzované tavírny a slévárny neželezných kovů Zvoleněves bude přispívat
k celkovým koncentracím B(a)P v tak malé míře, že oproti současnosti nijak nezvýší pravděpodobnost výskytu
nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci. Samotný maximální příspěvek vyčíslený u nejbližší
obytné zástavby činí ΔILCR = 5,5E-09, přičemž s ohledem na přesnost výpočtu lze považovat za
akceptovatelnou míru rizika řádovou úroveň E-05. Významný vliv záměru z hlediska emisí B(a)P se
neočekává.
Vypořádání připomínky na zvýšení prašnosti konstatováním, že v případě velmi suchého počasí a možné
nadměrné prašností mohou být komunikace zkrápěné, aby bylo sekundární prašnosti zabráněno, nás velmi
zajímá, kdo bude toto skrápění provádět? KSÚS nezametla silnice v Kamenném Mostě již nejméně pět let.
A kdo rozhodne, že zrovna teď nastala ta nadměrná prašnost? Vždyť velmi suché počasí je v této lokalitě
stále.
Vypořádání
Prachové emise PM10 a PM2,5 byly vyhodnoceny v rozptylové studii. Z hlediska ročních imisních koncentrací
PM10 vyplynulo, že mimo areál provozovny je 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. Roční
imisní limit je ve všech referenčních bodech dodržen.
Příspěvek PM2,5 u obytné zástavby je minimální. U referenčního bodu č. 3 rozptylové studie (nejvyšší
dosažená hodnota z vybraných referenčních bodů – obytná budova) je na úrovni 0,0142 μg.m-3 což je 0,071
% imisního limitu.
V obci Kamenný Most (referenční body č. 7 a 8) je maximální příspěvek PM2,5 v bodě č 8 - 0,0049 μg.m-3 což
představuje 0,0245 % imisního limitu. Významný vliv záměru se tedy neočekává.
Z hlediska denní koncentrace PM10 byl Počet překročení vyšší než 35 dnů za rok 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.
V jediném bodě referenční sítě by teoreticky mohlo za velmi málo pravděpodobné kombinace určitých
rozptylových podmínek a maximální emise ze všech zdrojů dojít k překročení imisního limitu pro denní
koncentrace PM10 vlivem posuzovaného zdroje. Bod však leží uvnitř areálu provozovny a prostory uvnitř
provozovny mohou být klasifikovány jako venkovní, veřejnosti nepřístupná pracoviště.
Výše uvedené příspěvky k imisní situaci z hlediska prašnosti byly zhodnoceny ve studii HIA s tím, že
významně neovlivní prevalenci zdravotních účinků chronickým expozicím prašnosti v dotčené populaci.
Významný vliv záměru na zdraví obyvatel z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek se tedy nepředpokládá.
Stanovisko obsahuje podmínku, aby v době déle trvajícího sucha bylo zajištěno pravidelné skrápění
zpevněných a prašných ploch. Jedná se o úklid plochy provozovatele zařízení v době výstavby záměru.
Nárůst dopravy se netýká jen silnice III. třídy 10142, ale i silnic vedoucích okolními obcemi. Vibrace, hluk
a prašnost způsobená těžkou nákladní dopravou je v obci Kamenný Most již nyní neúnosná. Silnice není na
takovou dopravu konstruována, vede mezi rodinnými domy, které se otřásají a praskají z důvodu otřesů
způsobených dopravou.
Dopravní vibrace se prý obecně šíří do vzdálenosti maximálně několik málo desítek metrů od komunikace –
to je ale v obci Kamenný Most těmito vibracemi zasažena velká většina domů, mezi kterými auta projíždějí.
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Opravy silnice se provádí nekvalitně a nedostatečně záplatováním, které vydrží maximálně pár měsíců
a otřesům nezabrání. Řidiči nedodržují povolenou rychlost, i přes zákaz tranzitní dopravy je obec Kamenný
Most pro tuto dopravu příjemnou zkratkou. A proč by ne? Policie to nekontroluje, prý na to nemá kapacity.
V této situaci je, byť i jedno nákladní auto navíc neúnosné!!!
Vypořádání
Dle zákona se posuzují vlivy záměrů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí. Zákon mezi
vlivy na životní prostředí řadí i vlivy na hmotný majetek, nicméně zde platí, že tyto vlivy se posuzují z hlediska
environmentálního (vlivy, které by mohly mít ze své povahy význam pro životní prostředí), nikoli z hledisek
jiných (např. ekonomických). Řidiči dopravních vozidel musí z podstaty věci dodržovat dopravní značení a
z něho plynoucí dopravní omezení. Z hlediska vlivu na ovzduší plynoucí z vyvolané dopravy a s tím související
vliv na zdraví obyvatel byl záměr vyhodnocen v Rozptylové studii a studii HIA. Záměr z tohoto hlediska
nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel. Z hlediska hluku obsahuje stanovisko podmínku pro další
přípravu záměru, která ukládá zpracovat novou akustickou studii, obsahující zpřesněné údaje o související
dopravě. Referenční body budou odsouhlaseny s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Řidiči
nákladních i osobních vozů musí z povahy věci respektovat příslušná dopravní omezení na komunikacích,
která jsou nebo budou vymezena dopravními značkami.
Dále bychom ještě rádi upozornili, že mezi obcemi Kamenný Most a Zvoleněves hnízdí moták pochop, který
trpí zhoršováním životního prostředí a dnes se již vyskytuje převážně v přírodních rezervacích. I o tohoto
krásného vzácného ptáka bychom zhoršením životního prostředí mohli přijít.
Vypořádání
Vliv na motáka pochopa byl v rámci biologického hodnocení vyhodnocen s tím, že územím záměru
pravděpodobně pravidelně migruje a zejména na tahu i v hnízdním období zde loví potravu. V předešlých
letech byl pozorován severně od lokality u Velvar. Hnízdění je možné v širším okolí v rámci rákosin v nivách
potoků. Dotčení záměrem lze vyloučit, neboť nebude zasahováno do biotopu tohoto druhu.
Veřejné projednání
Veřejné projednání bylo konáno dne 07. 04. 2021 distanční formou prostřednictvím internetové aplikace
Microsoft Teams. Na veřejném projednání byly vzneseny připomínky, na které zástupci jednotlivých stran
reagovali.
V rámci veřejného projednání byla diskutována zejména témata dopravy, kontroly zařízení ze strany státních
orgánů a případné vymahatelnosti sankcí, zkušebního provozu, světelného znečištění, důvodu přesunu
stávajícího zařízení z Mirovic i s ohledem na existenci dalších obdobných zařízení ve Středočeském kraji,
odpadů zpracovávaných v zařízení, zkušebního provozu, vlivu na cenu okolních pozemků, SWOT analýzy a
vlivů na životní prostředí. Problematické okruhy tak korespondovaly s připomínkami vznesenými k
dokumentaci a byly zohledněny v posudku a v rámci tohoto stanoviska.
Nesouhlas s formou veřejného projednání vyjádřili:
Obec Zvoleněves, č.j. OUZV-118/2021, ze dne 25.03.2021
I když je, navržený způsob projednání distanční formou, v souladu s metodickým sdělením
č.j. MZP/2021/710/856 Ministerstva životního prostředí, obec Zvoleněves s takovýmto způsobem projednání
zásadně nesouhlasí, a to z těchto důvodů.
Zvolený způsob odporuje právu občanů na rovný přístup a možnost vyjádřit se. Ne všichni občané mají
možnost se zúčastnit, ne všichni mají přístup k internetu a potřebnou techniku. S ohledem na epidemiologická
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opatření, nemůže obec pro tyto občany zajistit přístup k veřejnému internetu, tak aby se mohli projednání
účastnit.
Jako další námitku máme čas zvolený pro konferenci. V čase 15.00 hodin je značná část občanů v zaměstnání
či na cestě ze zaměstnání, tudíž bude mít problém s účastí na projednání. Obec Zvoleněves nevidí důvod,
proč by se veřejné projednání nemohlo konat třeba ve dvou termínech v obcích. Pokud je obcím umožněno
konat, za dodržení nařízených epidemiologických opatření, veřejná zastupitelstva obcí, nevidíme důvod pro
to, aby se nemohlo konat veřejné projednání výše uvedeného záměru.
Zájem občanů o veřejné dění je bohužel nedostatečný, proto nemůžeme předjímat, kolik občanů se projednání
ať formou fyzickou či distanční zúčastní. Nicméně, s ohledem na skutečnost, že všechny obce dotčené
záměrem jsou zásadně proti, jeví se nám zvolená forma projednání jako účelová, tak aby byl počet účastníků
z řad občanů co nejmenší.
Vedení obce Zvoleněves bude u MŽP rozporovat jejich metodický pokyn. Rozhodnutí týkající se naší obce,
vydaná na základě tohoto pokynu, jsme rozhodnuti napadnou i právní cestou.
Kamenný most č.j. 165/2021-OÚ ze dne 31. 3. 2021
Obec Kamenný Most nesouhlasí s navrženým způsobem projednávání záměru „Tavírna a slévárna
neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ v k.ú. Zvoleněves distanční formou.
Zvolený způsob odporuje právu občanů na možnost vyjádřit se k tomuto problému. Vzhledem k tomu, že
jsou všechny okolní obce proti tomuto záměru, distanční forma projednání se nám jeví jako účelová, aby se
k problému vyjádřilo co nejméně občanů.
Obec Kamenný Most se přiklání k projednání veřejnou formou v některé z obcí, kterých se týká tento
problém.
Vypořádání
Ministerstvo životního prostředí jakožto ústřední správní úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
které vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo metodický pokyn
č.j. MZP/2021/710/856 ze dne 5.2.2021 ve kterém mimo jiné konstatovalo:
„Vzhledem ke skutečnosti, že řada opatření průběžně vydávaných vládou, ústředními správními úřady nebo
jinými příslušnými správními orgány v reakci na pandemii onemocnění Covid-19 významně omezuje mobilitu
osob a možnosti jejich fyzického shromažďování a setkávání se na jednom místě (aktuálně např. krizové
opatření přijaté usnesením vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 79 a vyhlášené pod č. 32/2021 Sb.), čímž fakticky
brání konání veřejných projednání v jejich běžné podobě, nelze dle názoru MŽP po dobu účinnosti
takovýchto opatření veřejná projednání podle zákona o posuzování vlivů v jejich standardní prezenční formě
konat.
Jelikož MŽP s ohledem na nejistotu vývoje pandemie nepovažuje jakékoliv další oddalování nařizování a
konání veřejných projednání podle zákona o posuzování vlivů za vhodné, za jediné možné řešení považuje
konání veřejných projednání v distanční formě, tj. prostřednictvím vzdáleného přístupu („on-line“), v jejichž
rámci je ovšem nezbytné dodržet všechny relevantní požadavky vyplývající jak ze zákona o posuzování vlivů
(ustanovení § 10f a § 17), tak z vyhlášky č. 453/2017 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (ustanovení § 3).“
KÚSK v případě konání veřejného projednání postupoval v souladu s tímto metodickým pokynem. Zvolená
odpolední hodina 15:00 nevybočovala ze standartního času konání veřejných projednání.
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Informace o dokumentaci byla na úřední desce Středočeského kraje zveřejněna dne 21.08.2020. Dle
§ 8 odst. 3 zákona se může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné
celky vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o
dokumentaci (termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci byl do 21.09.2020). K vyjádřením zaslaným
po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. Následující vyjádření byla zaslána po termínu pro vyjádření.
Povodí Vltavy
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, souhlasíme s přepracovanou
dokumentací „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ ve Zvoleněvsi
bez připomínek. Projektová dokumentace bude předložena správci povodí k vydání stanoviska.
Vypořádání
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Bc. E.S.K
Problematika hospodaření s odpady podléhá tzv. Evropskému standardu.
Omezování znečišťování životního prostředí je jedním z nejnaléhavějších požadavků dnešní doby. V České
republice odpadové hospodářství podléhá Zákonu č. 125/1997 Sb. O odpadech a novelizaci 2018/849-852.
(Od roku 2021 má dojít opět ke změnám).
Jak stojí v územním plánu, cituji:
„Ochrana ovzduší, vod
Navržené lokality pro výstavbu (převaha bydlem) mají, vzhledem ke své funkci a rozsahu zanedbatelný vliv
na imisní koncentrace látek znečišťujících ovzduší. Při všech činnostech v obci musí být souvisejících
prováděcích předpisů, tj. respektovat požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality
v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí. “
„Z hlediska Zákona č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší: pokud bude do oblasti začleněn zdroj s dopady na
ovzduší je provozovatel povinen dodržovat legislativu v oblasti ochrany ovzduší. Pokud bude uvažováno o
výstavbě stacionárního zdroje nevyjmenovaného v příloze č. 2 zákona, je kompetentní rozhodovat Krajský
úřad. U nevyjmenovaných stacionárních zdrojů rozhoduje místně příslušný úřad ORP. “
V době, kdy již v územním plánu obce Zvoleněves z roku 2015 jasně uvedeno, že území spadá do oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší, vzhledem k limitům pro ochranu zdraví.
Území není zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystémů a vegetace. Nejbližší monitorovací stanice se nachází
v Kladně.
Vypořádání
Jedná se o konstatování údajů. Dokumentace hodnotila vliv na ovzduší a veřejné zdraví rozptylovou studií a
studií HIA. Jejich závěry byly uvedeny v rámci odůvodnění tohoto stanoviska. Imisní příspěvky k záměru
budou minimální. Studie HIA konstatovala, že realizace záměru 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
Filtrace „dokumentace” str. 52 - filtrace je založena na textilních filtrech, kde se deklaruje záchyt PM10, ale,
je přiznáno, že filtry nezachytí částice PM 2,5/ ve zkratce: částice větší, než hodnota PM10 člověk zachytává
na sliznicích, částice menší než tato hodnota postupující přímo do plic a také do krevního oběhu /. Účinnost
těchto filtrů je založena na technologické kázni, to znamená na lidském faktoru.
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Vypořádání
Dle zpracované studie hodnocení vlivu na veřejné zdraví jsou vyčíslené příspěvky provozu tavírny a slévárny
neželezných kovů Zvoleněves ke koncentracím jemných prachových částic frakce PM10 a PM2,5 jsou velmi
nízkých úrovní, díky čemuž významně neovlivní prevalenci zdravotních účinků chronickým expozicím
prašnosti v dotčené populaci. Vyčíslené navýšení počtu dnů s omezenou aktivitou u exponované populace v
důsledku expozic jemných prachových částic PM2,5 čítá fiktivní jednotku v řádu méně než tisícina dne (0.0006
dne) za rok. Toto navýšení se dá interpretovat jako nulové.
Příspěvek PM2,5 u obytné zástavby je minimální. U referenčního bodu č. 3 rozptylové studie (nejvyšší
dosažená hodnota z vybraných referenčních bodů – obytná budova) je na úrovni 0,0142 což je 0,071 %
imisního limitu. Významný vliv záměru se tedy neočekává.
Není možná žádná kontrola, protože když se majitel rozhodne, nepustí do areálu nikoho, ani policii ČR a
nikdo s tím nic neudělá.
Vypořádání
Kontrola z hlediska dodržování podmínek provozu zařízení je zakotvena v příslušných složkových zákonech.
Zařízení tavírny a slévárny bude spadat do režimu zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, v rámci,
kterého je kontrola zařízení přímo definována v § 20b zákona:
„(1) Kontrola, kterou podle tohoto zákona provádí inspekce, zahrnuje veškeré činnosti, včetně výkonu
kontroly na místě provozu zařízení, monitorování emisí a kontrol dokumentace a podkladů, ověřování
vlastního monitorování, kontrol používaných technik a vhodnosti řízení provozu zařízení z hlediska životního
prostředí, prováděné s cílem kontrolovat zařízení z hlediska dodržovaní povinností stanovených tímto
zákonem nebo integrovaným povolením, podporovat dodržovaní těchto povinností a tam, kde je to nezbytné,
monitorovat jejich dopad na životní prostředí.“
a § 20c:
(1) Kontrolu dodržování závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného
zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření provádí krajské
hygienické stanice.
Kontrola zařízení tedy možná je a je zakotvena přímo v zákoně.
V jedné z částí „dokumentace“ je uvedeno, že se vlastně vyrovná ekologická zátěž tím, že se přesune stávající
výroba z Mirotic do Zvoleněvsi, takže se přesune z Jihočeského kraje do Středočeského. Zde již jedna firma
zabývající se veškerou touto problematikou a je to Kovohutě Příbram, které mají techniku splňující standardy
EU.
Vypořádání
Nejde o „vyrovnání ekologické zátěže“. Na základě posouzení záměru a stanovení podmínek pro přípravu
a provoz záměru je záměr posouzen s ohledem na to, aby nevznikly významné negativní vlivy na životní
prostředí a zdraví obyvatel v území, kde má být realizován.
Str. 21 připomínky k „dokumentace“ - znečištění olova nesmí přesáhnout 2 % HM. Toto znečištění deklaruje
dodavatel odpadů, ale kdo ze státních orgánů přezkoumá, byť namátkově, že deklarace odpovídá skutečnosti?
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V části „dokumentace“ str. 71,72 -je uvažováno s ročními emisemi Pb v desítkách kilogramů. Olovo je
vysoce toxický prvek s prokázanými karcinogenními účinky. A opět, je to v limitu“, ale desítky kilogramů
olova tam kde předtím, tam kde předtím nic nebylo, proč?
Vypořádání
Kontrola provozu byla uvedena výše. Záměr přinese oproti současnému stavu navýšení ročních imisních
koncentrací olova. Emise olova do ovzduší musí splňovat emisní limity dle BAT tj.1 mg/m 3, přičemž emise
olova budou periodicky (minimálně 1x za rok) kontrolně měřeny. 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. nárůst o 5,78 % až 1 427,99 %
oproti stávajícímu stavu. Ovšem nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo areál provozovny a stávajícího
pozadí dosahuje hodnoty 82,5114 ng.m-3, což je pouze 16,50 % limitní koncentrace 500 ng.m-3. Stav v území
tedy bude hluboce pod zákonným limitem. Vliv olova na zdraví obyvatel byl hodnocen v rámci HIA, kde bylo
konstatováno že „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.“
Našlo by se více dalších argumentů, ale nechci to dál rozmělňovat, nicméně by si všichni odpovědní měli
uvědomit jistý kumulativní efekt všeho negativního, co by Tavírna Zvoleněves přinesla do naší lokality.
V dnešní době, když je ve veřejné správě zasílán dokument z MŽP Č. j.: MZP/2020/780/1972 včetně
dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ OVZDUŠÍ zóna Střední Čechy, který nejen že obsahuje obecně
platné principy věnované znečišťování životního prostředí, nejen z topení pevnými palivy, ale i u jiných
oblastí. Střední Čechy nevychází zrovna nejlépe, co se kvalit ovzduší týče. Tímto bychom My občané bydlící
v přilehlých obcích chtěli vyjádřit nesouhlas s rozšířením provozu a oslovit zodpovědné úředníky orgánů
Středočeského kraje až budou rozhodovat ve věci povolení nového zdroje znečištění, místo abychom se
snažili zlepšovat životní prostředí pro generace budoucí.
Vzhledem k pozdějšímu dodání těchto podpisových archů bychom byli rádi k přihlédnutí k opatřením
souvisícím s pandemií COVID-19 a rozdělením směn A a B ve veřejné správě.
Vypořádání
Definovaným cílem Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy (aktualizace 2020) je především
zajistit dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren a denního imisního limitu pro částice PM10.
Program uvádí, že s ohledem na přetrvávající problém se znečištěním ovzduší benzo[a]pyrenem je z analýzy
příčin znečištění ovzduší zjevné, že klíčovým sektorem je lokální vytápění, které je majoritním zdrojem emisí
tohoto polutantu. Průmysl ani doprava nejsou z hlediska benzo[a]pyrenu v zóně Střední Čechy tak významné.
Jak vyplývá z analýzy koncentračních růžic pro lokality monitorovacích stanic s překročeným ročním imisním limitem benzo[a]pyrenu, má znečištění výrazný roční chod s maximálními hodnotami v chladných
měsících. Ty souvisejí jak s emisemi z lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami právě
v chladnější části roku.
Program dále uvádí, že v případě denních koncentrací částic PM10 docházelo v předchozích letech na všech
stanicích imisního monitoringu ve Středočeském kraji k překračování tohoto limitu. Dle map výhledového
stavu v roce 2023 bude imisní limit denních koncentrací částic PM10 na území zóny Střední Čechy plněn
realizací stávajících opatření kromě území Kladna, kde model předpokládá překročení imisního limitu pro
tuto znečišťující látku na 3 % území.
Pokud se zaměříme na překročení denního imisního limitu částic PM10, tak stávající problematické oblasti a
monitorovací stanice v Kladně (stanice imisního monitoringu Kladno-Vrapice, Kladno-Švermov a Stehelčeves) jsou ovlivněny zejména znečištěním ovzduší z lokálního vytápění. Měsíční průměrné koncentrace
částic PM10 vykazují roční chod s maximálními hodnotami v zimním období. To souvisí jak s emisemi z
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lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami v chladné části roku.
Lze tedy shrnout, že pro dosažení cílů Programu byla stanovena tato opatření pro sektor lokálního vytápění:


Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně
ovzduší.



Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné
údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.

Tato závazná opatření se tedy přímo posuzovaného záměru nedotýkají.
Nad rámec závazných opatření uvedených výše byla na webových stránkách MŽP zveřejněna další podpůrná
opatření představující dobrou praxi řízení kvality ovzduší, která by měla být příslušnými orgány veřejné
správy dle možností v maximální míře realizována.
Z hlediska KÚSK uvádíme, že podpůrná opatření nejsou závazná pro splnění imisních limitů, mají pouze
obecně vytvářet podmínky pro další snižování emisí. Jelikož nelze přesně hodnotit přínos podpůrných
opatření, měla by být aplikována také v rámci reálných možností provozovatele předmětného zdroje
znečišťování ovzduší. Vzhledem ke skutečnosti, že zdroj spadá do režimu Integrované prevence, je
předpokladem využití BAT. Dle dokumentace EIA včetně příloh (rozptylová studie, HIA) je realizace záměru
z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelná, navíc v rámci provozu budou aplikována taková opatření a
podmínky provozu, které jsou v souladu se smyslem podpůrných opatření a v případě jejich realizace,
a především důsledného dodržování, povedou ke snižování emisí, což je záměrem Programu zlepšování
kvality ovzduší zóna Střední Čechy.
K vyjádření byl připojen „Otevřený dopis občanům Slatiny“ s následujícím textem
Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s problémem, který se bude týkat Vás všech. V obci se snaží stávající
vedení prosadit investiční záměr soukromé firmy, která usiluje o realizaci podniku pro likvidací odpadů
včetně těch, obsahujících olovo a další těžké kovy. O tomto záměru nebyla dosud veřejnost podrobně
informována a nebyla ani vedena o tomto problému s občany diskuse. Protože s takovým jednáním
nesouhlasím, navrhuji vytvořit petici, kde svými podpisy dáme najevo, zda souhlasíme s tímto, vedením obce
podporovaným, investičním záměrem. V době, kdy se všude snaží o snížení imisních limitů, tak se naše malá
obec bude potýkat s vlivy na životní prostředí, které jsou zcela prokazatelné a likvidační. Vliv olova na
zdraví, půdu, vodu a vzduch, jsou zcela prokazatelné. K petici přikládám stanovisko nezávislého odborníka.
Dále byly předložen podpisový arch (2 listy – 4 strany) s 90 podpisy. Uvedené „stanovisko nezávislého
odborníka“ nebylo k petici ani k vyjádření přiloženo.
Vypořádání
Veřejnost byla o záměru informována v souladu s § 16 zákona č. 100/2001 Sb., a to především zveřejněním
oznámení i dokumentace záměru na informačním portálu CENIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem STC2228
a zveřejňováním příslušných dokumentů a informací na úřední desce Středočeského kraje a úředních deskách
dotčených územně samosprávných celků v souladu se zákonem.
KÚSK konstatuje, že za předpokladu dodržení navrhovaných opatření nejsou vlivy posuzovaného záměru na
životní prostředí významně negativní. Emise olova do ovzduší musí splňovat emisní limity dle BAT tj.1 mg/m3.
Imisní limit v území nebude provozem záměru překročen. Vlivy z hlediska vod ani znečištění půdy se
nepředpokládají. Záměr nebude produkovat technologické odpadní vody, které by mohly znečištění přinést.
Voda pro chlazení kokil nepřichází do styku s taveninou a je pouze doplňována. Vliv tavírny a slévárny byl
posouzen ze všech podstatných hledisek a při dodržení navržených opatření a dodržování legislativních
předpisů nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí ani zdraví obyvatel.
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Městský úřad Slaný – odbor životního prostředí
Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 79 odst. 4:
Dle předložené dokumentace se na záměr bude vztahovat vydání integrovaného povolení. Bylo by dobré
rozšířit rozsah přijímaných odpadů o katalogové číslo 20 01 40 Kovy, aby zařízení mohly využívat i obce,
které jsou původcem tohoto odpadu. V dokumentaci jsou některé vznikající odpady zařazeny do skupiny 20
- komunální odpady. Podle ustanovení § 5 odst. 2 Katalogu odpadů lze takto zařazovat jen komunální odpady
a odpady komunálního charakteru, a to pouze v případě, že se jedná o nevýrobní odpady.
Vypořádání
Jedná se o upozornění na zákonné požadavky. Problematika rozšíření přijímaných odpadů nesouvisí přímo
s aktuálním posouzením vlivů na životní prostředí a je věcí provozovatele, zda přijímané odpady o tuto
skupinu v budoucnu rozšíří.
Z hlediska zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Dle předložené dokumentace se na záměr bude vztahovat vydání integrovaného povolení. K předloženému
oznámení záměru nemáme připomínky. Hala tavírny ani objekt SO 01 nebudou vytápěny, objekt šaten SO
03 bude vytápěn el. přímotopy. Realizací záměru (technologie) dojde ke vzniku vyjmenovaného
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Vypořádání
Jedná se o upozornění z hlediska platné legislativy. Bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona):
Bez připomínek, zájmy chráněné tímto zákonem nebudou dotčeny.
Vypořádání
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
K realizaci výše uvedeného záměru nemáme námitek, stavbou nesmí dojít k ohrožení podzemních ani
povrchových vod. Užitkovou vodou je areál zásobován ze stávající studny. Splaškové vody budou svedeny
do nepropustné bezodtoké jímky na vyvážení. Jímka na jímání splaškových vod bude pravidelně vyvážena v
intervalu dle ČSN 75 6081 na velkokapacitní čistírnu odpadních vod.
Doklady o likvidaci odpadních vod (z dokladu musí být zřejmé, na kterou VK čistírnu odpadních vod byly
odpadní vody odvezeny – potvrzení o předání, množství odpadních vod a kým byla likvidace zajištěna) je
potřeba uchovávat pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu a ČIŽP.
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku investora nebo akumulovány ve
stávající akumulační nádrži, která zároveň slouží jako požární.
Možnost vsakování dešťových vod musí být podložena vhodnými geologickými, resp. hydrogeologickými
podmínkami a vsakovací zařízení musí být navrženo s ohledem na návrhový přívalový déšť a geologické
podmínky. Doporučujeme objekt navrhnout v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.
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Vypořádání
Vzhledem k obsahu bez komentáře. Jedná se o upozornění na legislativní podmínky, včetně dodržení
příslušných norem.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon:
Zájmy chráněné zákonem nebudou dotčeny.
Vypořádání
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:
K záměru nemáme námitek. Dotčené pozemky parc. č. 290/5 a 290/17 v k.ú. Zvoleněves jsou vedeny jako
orná půda a jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). K realizaci záměru bude zapotřebí podat
žádost o vydání souhlas s odnětím půdy ze ZPF.
Vypořádání
Jedná se o upozornění na zákonné požadavky, které musí být splněny. Vlastní stavba Tavírny bude na
pozemku p. č. 290 /16 a výše uvedených pozemků by se tedy neměl dotknout.
Vyjádření obce Zvoleněves č.j. OUZV-147/2021, ze dne 8.4.2021
Dne 07.04.2021 proběhlo, z podnětu Vašeho odboru, veřejné projednání investičního záměru „Tavírna a
slévárna neželezných kovů včetně sběru a výkupu kovových odpadů“ v obci Zvoleněves.
Obec Zvoleněves k tomu projednání vydává toto stanovisko a žádá správní orgán, aby při rozhodování naše
připomínky vzal v potaz a nařídil žadateli vypořádat se s nimi.
Vypořádání
Datum zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje byl dne 21.08.2020. Dle
§ 8 odst. 3 zákona se může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky
vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci
(termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci byl do 21.09.2020). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný
úřad nepřihlíží.
1/ V záměru chybí pro posouzení EIA ekologický audit. Není zde zpracována geologická a hydrogeologická
stavba území, včetně vymezení možných zón kontaminace vody a půdy s ohledem na vzdálenost od zdroje
kontaminace.
2/ Není provedena pasportizace nejbližších vodních zdrojů, včetně chemismu těchto zdrojů. Je potřeba
provést pasportizaci studní s vybranými parametry kontaminantů (Pb, Cd, Cu, Ni, Hg a dalších) z užívaných
studní, tak aby bylo prokazatelné srovnání v případě možné kontaminace.
3/ Vsakování vod ze střech objektů a panelové plochy areálu. Projekt počítá s akumulací v nádrži cca 80 m3
a dále ve štěrkovém podloží. Za akumulační nádrží umístění vsakovacího objektu pro zasakování
přebytečných dešťových vod. Není doloženo, do jakého horninového prostředí je vsakování navrženo. Dále
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není doložen směr proudění povrchové a podzemní vody a co by mohla v případě kontaminace těžkými kovy,
vsakovaná vody ohrozit. S ohledem na tvar terénu a přirozený spád, je zde reálná možnost ohrožení spodních
vod pro studny a dále Knovízský potok. Dle toho, co je obci o podloží známo, je zde poměrně rozsáhlá
zvodeň, ze které jsou zásobovány studny a je reálné nebezpečí, že tato by mohla být kontaminována.
4/ Není řešeno hospodaření s případnými kontaminovanými vodami, technologické vody, vody z mytí.
5/ Není uvedena zpětná vazby a ani kontrola co nastane v případě porušení výrobní kázně a tím ke vzniku
kontaminace a znečištění. Chybí zpracovaný havarijní a krizový plán. Není řešen odběr kontrolních vzorků
vody a půdy, pro případné posouzení rozsahu kontaminace v případě havárie.
Vypořádání
Odpadní splaškové vody budou ze sociálních zázemí odváděny do nepropustných zemních jímek, které jsou
a budou pravidelně odvážené na ČOV. 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
obměňována, je pouze doplňována.
Podlaha tavírny a slévárny 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.
Stanovisko obsahuje podmínky pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru k omezení možnosti
kontaminace vod znečišťujícími látkami. Jedná se především o požadavky na řešení vodohospodářského
zabezpečení všech prostorů s uskladněním závadných látek. Ve fázi výstavby průběžně provádět preventivní
kontrolu stavebních mechanismů, proti úniku ropných látek v prostoru zařízení staveniště a v prostoru
výstavby. Provádět opravy mechanismů, jejich čištění a jiné manipulace s ropnými látkami pouze na
plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených. V případě zjištěného úniku ropných látek
ihned provést relevantní standardní sanační opatření (zeminy, vody). Doplňovat provozní kapaliny do
mechanismů obsluhujících zařízení mimo zájmové území a jednoznačně specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci
provozu zařízení. Tyto odpady ukládat ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v
oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství. Na volné ploše nesmí být shromažďovány odpady ani
materiály, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod.
K záměru byl doložen hydrogeologický průzkum (příloha č. 9), který na straně 4 uvádí základní geologické
parametry, mezi kterými je uvedeno podloží, do kterého se vody vsakují. Stanovisko obsahuje podmínku pro
navazující řízení podrobně řešit možnost vsakování dešťových vod v projektu na základě podrobného
hydrogeologického posouzení.
Provozovatel musí aktualizovat plán opatření pro případy havárie při nakládání se závadnými látkami –
havarijní plán podle §39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Z vyhlášky 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. § 5 odst. 1) vyplývá zákonná povinnost, kdy
odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které mimo jiné:
a)

jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

b)

splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými vlastnostmi jako
mají odpady, pro které jsou určeny,

c)

jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady
a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů,
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d)

svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro jednorázové
použití, i při jejich čištění a desinfekci,

e)

svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou
umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo zápachem a zároveň
chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením a

f)

jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární bezpečnost, dostupnost
a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

Dle § 5 odst. 3 mohou být odpady soustřeďovány mimo soustřeďovací prostředky, pokud plocha, na které
jsou soustředěny, zajišťuje v nejvyšší míře splnění požadavků odstavce 1 písm. a) a b) a d) až f). Toto místo
je ohraničeno a označeno tak, aby bylo zřejmé, že věci zde umístěné jsou odpadem včetně označení kódu a
názvu druhu odpadu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že provozovatel zařízení má legislativní povinnost odpady soustřeďovat tak, aby
nedocházelo ke znečištění okolního životního prostředí.
Při splnění zákonných povinností záměr nepředstavuje riziko pro kontaminaci vod.
6/ Chybí návrh BOZP, tak aby byla rizika minimalizována.
7/ Záměr zcela postrádá SWOT analýzu s vyhodnocením rizik.
Vypořádání
Posouzení záměru proběhlo v souladu s požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. SWOT
analýza ani návrh BOZP není požadovanou součástí dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona.
8/ Není zpracován vliv záměru na živočichy a zájmy ochrany přírody. Není posudek světelných emisí a jejich
vliv.
Vypořádání
Posouzení možného vlivu záměru na živočichy a zájmy ochrany přírody bylo součástí dokumentace jako
příloha č. 9. Posouzení bylo zpracováno RNDr. Markem Banašem, Ph.D. (osoba autorizovaná k provádění
posouzení podle §45i, §67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, soudní znalec v oboru ochrana přírody),
Mgr. Radimem Kočvarou (osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění) a Mgr. Evou Zahradníkovou. Posouzení bylo zveřejněno spolu s dokumentací na portálu
CENIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem STC2228. Posouzení konstatovalo, že realizace záměru v dané
lokalitě je z hlediska bioty akceptovatelná.
Problematika osvětlení areálu bude řešena podrobně v projektu záměru, pokud dojde ke změně oproti
současnému stavu. Umístění celého areálu je mimo přímý dosah obytné zástavby. Vlastní provoz tavírny a
slévárny bude umístěn ve vnitřním prostoru. Provoz zařízení výkupu a sběru kovových odpadů je již v
současnosti v provozu, přičemž je navrženo pouze navýšení stávající kapacity, což nebude souviset se změnou
osvětlení, které, jak bylo uvedeno na veřejném projednání, zůstane stávající. V případě nového venkovního
osvětlení (pokud bude realizováno) obsahuje stanovisko podmínku, aby (nebrání-li tomu vážné provozní či
bezpečnostní důvody) byl preferován typ svítidel vyzařující v základní (vodorovné) poloze pouze do dolního
poloprostoru a nebyly instalovány světelné zdroje s vysokým podílem krátkých vlnových délek <500 nm, resp.
světelné zdroje s vyšším podílem modré spektrální složky - tzv. chladným bílým světlem.
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9/ Není doložen způsob nakládání s kontaminovanými zeminami, vodou, odpadem. Budou na tento materiál
vodotěsné vany? Jak bude zajištěna likvidace?
Vypořádání
Stanovisko obsahuje podmínku jednoznačně specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů
a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci provozu zařízení. Se vzniklými odpady
musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady.
10/ Není zohledněn zvýšený pohyb nákladních aut o vyšší tonáži, škody na dopravní infrastruktuře a
komunikacích, dále škody na majetku občanů, praskání domů atd. Záměr by měl i mít zpracován
harmonogram závozu a odvozu materiálů, včetně vyloučení noční dopravy.
Vypořádání
Dle zákona se posuzují vlivy záměrů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí. Zákon mezi
vlivy na životní prostředí řadí i vlivy na hmotný majetek, nicméně zde platí, že tyto vlivy se posuzují z hlediska
environmentálního (vlivy, které by mohly mít ze své povahy význam pro životní prostředí), nikoli z hledisek
jiných (např. ekonomických). Soudní dvůr EU v této souvislosti judikoval, že posuzování vlivů na životní
prostředí ve smyslu čl. 3 Směrnice 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí, nezahrnuje posuzování vlivů dotčeného záměru na hodnotu hmotného majetku.
Zvýšený pohyb nákladních automobilů byl v dokumentaci EIA zohledněn, a to především v rozptylové a
hlukové studii.
11/ S ohledem na to, co uvádíme v bodě 3 a 10, mělo by dojít k projednání záměru s obcemi, kterých se
záměr týká buď z hlediska dopravy, či možnosti kontaminace vod. Jedná se o obce Podlešín, Kamenný Most,
Slatina, Neuměřice, Třebusice.
Vypořádání
Výše uvedené obce byly přímo informovány o dokumentaci záměru dopisem č.j. 115081/2020/KUSK ze dne
18.08.2020 ať už jako dotčené územně samosprávné celky (Obce Kamenný most a Slatina) nebo ve formě
„na vědomí“ (Obce Podlešín, Neuměřice, Třebusice) a mohly tedy svá vyjádření k záměru uplatnit.
12/ Předkladatel by měl předložit certifikáty, dle jakých norem ISO bude odpady zpracovávat, a zda budou
schopni tyto normy dodržovat.
Vypořádání
Náležitosti dokumentace EIA jsou definovány přílohou č. 4 zákona. V rámci této přílohy nevzniká nutnost
doložit v dokumentaci certifikáty ISO. Oznamovatel musí dodržovat zákonné povinnosti a podmínky
vyplývající z příslušných povolení.
13/ Zvolený způsob projednání online, považujeme za nedostatečný a diskriminační. Zvolená doba
projednání diskriminovala pracující. Online projednání je, především pro věkovou skupinu 60+ a osoby
nemajetné bez přístupu k internetu, diskriminační. Tito občané neměli možnost se k záměru vyjádřit a tím
byla poškozena jejich práva.
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Vypořádání
Distanční projednání bylo uplatněno na základě Metodického sdělení ve věci konání veřejných projednání v
souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v době
pandemie onemocnění Covid-19 Ministerstva životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, č. j. MZP/2021/710/856 z 5. 2. 2021. Zvolená odpolední hodina 15:00
nevybočovala ze standartního času konání veřejných projednání.
Závěrem. Tento projekt je, dle našeho názoru, v přímém rozporu s koncepcí Středočeského kraje v oblasti
životního prostředí a zemědělství – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy.
Vypořádání
Definovaným cílem Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy (aktualizace 2020) je především
zajistit dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren a denního imisního limitu pro částice PM 10.
Program uvádí, že s ohledem na přetrvávající problém se znečištěním ovzduší benzo[a]pyrenem je z analýzy
příčin znečištění ovzduší zjevné, že klíčovým sektorem je lokální vytápění, které je majoritním zdrojem emisí
tohoto polutantu. Průmysl ani doprava nejsou z hlediska benzo[a]pyrenu v zóně Střední Čechy tak významné.
Jak vyplývá z analýzy koncentračních růžic pro lokality monitorovacích stanic s překročeným ročním imisním limitem benzo[a]pyrenu, má znečištění výrazný roční chod s maximálními hodnotami v chladných
měsících. Ty souvisejí jak s emisemi z lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami právě
v chladnější části roku.
Program dále uvádí, že v případě denních koncentrací částic PM10 docházelo v předchozích letech na všech
stanicích imisního monitoringu ve Středočeském kraji k překračování tohoto limitu. Dle map výhledového
stavu v roce 2023 bude imisní limit denních koncentrací částic PM10 na území zóny Střední Čechy plněn
realizací stávajících opatření kromě území Kladna, kde model předpokládá překročení imisního limitu pro
tuto znečišťující látku na 3 % území.
Pokud se zaměříme na překročení denního imisního limitu částic PM10, tak stávající problematické oblasti
a monitorovací stanice v Kladně (stanice imisního monitoringu Kladno-Vrapice, Kladno-Švermov a Stehelčeves) jsou ovlivněny zejména znečištěním ovzduší z lokálního vytápění. Měsíční průměrné koncentrace
částic PM10 vykazují roční chod s maximálními hodnotami v zimním období. To souvisí jak s emisemi
z lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami v chladné části roku.
Lze tedy shrnout, že pro dosažení cílů Programu byla stanovena tato opatření pro sektor lokálního vytápění:
•
Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem
o ochraně ovzduší.
•
Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu
správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.
Tato závazná opatření se tedy přímo posuzovaného záměru nedotýkají.
Nad rámec závazných opatření uvedených výše byla na webových stránkách MŽP zveřejněna další podpůrná
opatření představující dobrou praxi řízení kvality ovzduší, která by měla být příslušnými orgány veřejné
správy dle možností v maximální míře realizována.
Z hlediska KÚSK uvádíme, že podpůrná opatření nejsou závazná pro splnění imisních limitů, mají pouze
obecně vytvářet podmínky pro další snižování emisí. Jelikož nelze přesně hodnotit přínos podpůrných
opatření, měla by být aplikována také v rámci reálných možností provozovatele předmětného zdroje
znečišťování ovzduší. Vzhledem ke skutečnosti, že zdroj spadá do režimu Integrované prevence, je
předpokladem využití BAT. Dle dokumentace EIA včetně příloh (rozptylová studie, HIA) je realizace záměru
z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelná, navíc v rámci provozu budou aplikována taková opatření a
podmínky provozu, které jsou v souladu se smyslem podpůrných opatření a v případě jejich realizace, a
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především důsledného dodržování, povedou ke snižování emisí, což je záměrem Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Střední Čechy.
Obec Zvoleněves (č.j. OUZV-173/2021, ze dne 27.04.2021)
K projednávanému záměru, naše obec získala dokument Krajského úřadu Jihočeského kraje, rozhodnutí o
změně integrovaného povolení pro současný provoz v Mirovici.
Z dokumentu vyplývá, že Jihočeský kraj řeší a snaží se provozu s ekologickou zátěží zbavit či jej značně
omezit. Na druhé straně Středočeský kraj, v rozporu se všemi proklamacemi o zlepšování životního prostředí
by stejné zařízení povolil. Změna integrovaného povolení, ze strany KÚ Jihočeského kraje, proběhla již
v květnu 2020 a je zde dodatek, že firma Kříž Recycling připravuje přemístění provozu do Středočeského
kraje.
Přijde mi nelogické, aby firma nechala změnit platné povolení na fungující provoz, bez toho, aniž by věděla,
že přemístění výroby do naší obce bude schváleno. Alespoň to takto na první dojem působí.
Vypořádání
Stanovisko EIA nepředstavuje vlastní povolení záměru. Případné povolení nebo zamítnutí záměru bude
předmětem navazujících řízení dle § 3 písm. g) zákona, pro které je stanovisko EIA zákonným odborným
podkladem. Tato řízení nemohla být ještě z povahy věci před vydáním stanoviska EIA zahájena.
Dokumentace záměru byla předložena krajskému úřadu středočeského kraje dne 7.8.2020. Dokumentace
záměru včetně příloh byla zhodnocena nezávislou autorizovanou osobou z hlediska posuzování vlivů na
životní prostředí dle § 19 zákona Ing. Jarmilou Paciorkovou. Posudek EIA byl krajskému úřadu předán dne
7.5.2021.
Z povahy věci tedy nemohl oznamovatel znát výsledek posudku EIA ani stanoviska EIA ani výsledek
navazujících řízení dle § 3 písm. g) zákona, pro které bude toto stanovisko sloužit jako jeden z podkladů.
Toto stanovisko EIA je nezávislé na výše uvedené změně integrovaného povolení provozu v Mirovicích.
Opět opakujeme, že obec Zvoleněves je zásadně proti uvedenému záměru a jeho povolení Vaším úřadem.
Dle dalších vyjádření odborníků na životní prostředí není předložený záměr dostatečně v procesu EIA
zpracován ohledně znečištění ovzduší dioxiny, ale především vodního hospodářství, podzemních vod a také
ochrany živočichů. Zdejší region je historicky především zemědělský, je to jedna z mála lokalit v okruhu
Slaného, Kladna a Kralup nad Vltavou, která není znehodnocena průmyslovou výrobou. Chceme tento stav
zachovat i pro následující generace.
Vypořádání
Znečištění ovzduší dioxiny bylo řešeno v rozptylové studii, studii HIA i odborném posudku podle § 11 odst.
8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro PCDD/F byl odborným posudkem stanoven emisní limit
0,1 mg/m3. Hodnocení vlivu na veřejné zdraví konstatovalo, že výsledky screeningového hodnocení
nenaznačují možnost toxických ani karcinogenních účinků specifických škodlivin HCl, Pb a PCDD/F, a to
ani při konzervativním uvažování 100% zastoupení jednotlivých škodlivin v sumě těchto látek. Vlivy
z hlediska vodního hospodářství, podzemních vod a ochrany živočichů byly vypořádány v rámci připomínek
obce Zvoleněves výše. Významný negativní vliv na životní prostředí se neočekává.
Petice občanů obce Zvoleněves (odesláno dne 27.05.2021, doručeno dne 28.05.2021)
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 28. 5. 2021 petici se 149 podpisy, dle zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním a čl. 18 Listiny základních práv a svobod k projednávanému záměru „Tavírna a Slévárna
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neželezných kovů, včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů Zvoleněves“ s následujícím
textem:
My, níže podepsaní občané obce Zvoleněves, prostřednictvím této petice, dobrovolně a bez nátlaku,
vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas se záměrem „Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení
kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves".
Tento záměr je v příkrém rozporu s programem Zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy. Celý projekt
zatíží ekologický systém katastru obce a celého regionu. My občané, máme opodstatněné obavy ze znečištění
ovzduší především imisemi, které vzniknou při tavbě těžkých a neželezných kovů. Bude zpracováván
olověný odpad, olovo je jeden z nejjedovatějších prvků, v celém světě se omezuje jeho použití a zpracování.
A zde vzniká záměr s tímto jedovatým kovem nakládat v naší obci.
Vypořádání
Definovaným cílem Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy (aktualizace 2020) je především
zajistit dosažení ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren a denního imisního limitu pro částice PM10.
Program uvádí, že s ohledem na přetrvávající problém se znečištěním ovzduší benzo[a]pyrenem je z analýzy
příčin znečištění ovzduší zjevné, že klíčovým sektorem je lokální vytápění, které je majoritním zdrojem emisí
tohoto polutantu. Průmysl ani doprava nejsou z hlediska benzo[a]pyrenu v zóně Střední Čechy tak významné.
Jak vyplývá z analýzy koncentračních růžic pro lokality monitorovacích stanic s překročeným ročním imisním limitem benzo[a]pyrenu, má znečištění výrazný roční chod s maximálními hodnotami v chladných
měsících. Ty souvisejí jak s emisemi z lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami právě
v chladnější části roku.
Program dále uvádí, že v případě denních koncentrací částic PM10 docházelo v předchozích letech na všech
stanicích imisního monitoringu ve Středočeském kraji k překračování tohoto limitu. Dle map výhledového
stavu v roce 2023 bude imisní limit denních koncentrací částic PM10 na území zóny Střední Čechy plněn
realizací stávajících opatření kromě území Kladna, kde model předpokládá překročení imisního limitu pro
tuto znečišťující látku na 3 % území.
Pokud se zaměříme na překročení denního imisního limitu částic PM10, tak stávající problematické oblasti a
monitorovací stanice v Kladně (stanice imisního monitoringu Kladno-Vrapice, Kladno-Švermov a Stehelčeves) jsou ovlivněny zejména znečištěním ovzduší z lokálního vytápění. Měsíční průměrné koncentrace
částic PM10 vykazují roční chod s maximálními hodnotami v zimním období. To souvisí jak s emisemi z
lokálních topenišť, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami v chladné části roku.
Lze tedy shrnout, že pro dosažení cílů Programu byla stanovena tato opatření pro sektor lokálního vytápění:
•
Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o
ochraně ovzduší.
•
Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu
správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.
Tato závazná opatření se tedy přímo posuzovaného záměru nedotýkají.
Nad rámec závazných opatření uvedených výše byla na webových stránkách MŽP zveřejněna další podpůrná
opatření představující dobrou praxi řízení kvality ovzduší, která by měla být příslušnými orgány veřejné
správy dle možností v maximální míře realizována.
Z hlediska KÚSK uvádíme, že podpůrná opatření nejsou závazná pro splnění imisních limitů, mají pouze
obecně vytvářet podmínky pro další snižování emisí. Jelikož nelze přesně hodnotit přínos podpůrných
opatření, měla by být aplikována také v rámci reálných možností provozovatele předmětného zdroje
znečišťování ovzduší. Vzhledem ke skutečnosti, že zdroj spadá do režimu Integrované prevence, je
předpokladem využití BAT. Dle dokumentace EIA včetně příloh (rozptylová studie, HIA) je realizace záměru
z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelná, navíc v rámci provozu budou aplikována taková opatření a
podmínky provozu, které jsou v souladu se smyslem podpůrných opatření a v případě jejich realizace, a
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především důsledného dodržování, povedou ke snižování emisí, což je záměrem Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Střední Čechy.
Emise z provozu byly vyhodnoceny v rozptylové studii a studii vlivu na veřejné zdraví. Ze studie vlivu na
veřejné zdraví vyplynulo, že realizace záměru 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.
Záměr přinese oproti současnému stavu navýšení ročních imisních koncentrací olova. 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.
nárůst o 5,78 % až 1 427,99 % oproti stávajícímu stavu. Ovšem nejvyšší součet příspěvku vypočteného mimo
areál provozovny a stávajícího pozadí dosahuje hodnoty 82,5114 ng.m-3, což je pouze 16,50 % limitní
koncentrace 500 ng.m-3. Stav v území tedy bude hluboce pod zákonným limitem. Vliv olova na zdraví obyvatel
byl hodnocen v rámci HIA, kde bylo konstatováno že „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.“
Máme vážnou a opodstatněnou obavu i ze znečištění a zamoření podzemních vod a studní, ze kterých značná
Část občanů odebírá vodu jak na pití, tak i na zalévání. V blízkém dosahu uvažované výroby jsou budovy
mateřské a základní školy. V případě změny vzdušného proudění na jižní až východní, což v letních měsících
není neobvyklé, budou tyto budovy zasaženy imisemi z výroby a bude ohroženo zdraví dětí. V těsné blízkosti
ZŠ se nachází plocha určená Územním plánem obce k výstavbě rodinných domů. Tato plocha by byla
imisemi také zasažena.
Vypořádání
Odpadní splaškové vody budou ze sociálních zázemí odváděny do nepropustných zemních jímek, které jsou
a budou pravidelně odvážené na ČOV. 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. Podlaha tavírny a slévárny 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.
Stanovisko obsahuje podmínky pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru k omezení možnosti
kontaminace vod znečišťujícími látkami. Jedná se především o požadavky na řešení vodohospodářského
zabezpečení všech prostorů s uskladněním závadných látek. Ve fázi výstavby průběžně provádět preventivní
kontrolu stavebních mechanismů, proti úniku ropných látek v prostoru zařízení staveniště a v prostoru
výstavby. Provádět opravy mechanismů, jejich čištění a jiné manipulace s ropnými látkami pouze na
plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených. V případě zjištěného úniku ropných látek
ihned provést relevantní standardní sanační opatření (zeminy, vody). Doplňovat provozní kapaliny do
mechanismů obsluhujících zařízení mimo zájmové území a jednoznačně specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci
provozu zařízení.
Z vyhlášky 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. § 5 odst. 1) vyplývá zákonná povinnost, kdy
odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které mimo jine:
g)

jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

h)

splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými vlastnostmi jako
mají odpady, pro které jsou určeny,

i)

jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady
a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů,
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j)

svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro jednorázové
použití, i při jejich čištění a desinfekci,

k)

svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou
umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo zápachem a zároveň
chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením a

l)

jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární bezpečnost, dostupnost
a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

Dle § 5 odst. 3 mohou být odpady soustřeďovány mimo soustřeďovací prostředky, pokud plocha, na které
jsou soustředěny, zajišťuje v nejvyšší míře splnění požadavků odstavce 1 písm. a) a b) a d) až f). Toto místo
je ohraničeno a označeno tak, aby bylo zřejmé, že věci zde umístěné jsou odpadem včetně označení kódu a
názvu druhu odpadu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že provozovatel zařízení má legislativní povinnost odpady soustřeďovat tak, aby
nedocházelo ke znečištění okolního životního prostředí.
Při splnění zákonných povinností záměr nepředstavuje významné riziko pro kontaminaci vod.
Provozovatel musí aktualizovat plán opatření pro případy havárie při nakládání se závadnými látkami –
havarijní plán podle §39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Vliv záměru na ovzduší v obci Zvoleněves byl vyhodnocen rozptylovou studií. Referenčními body byly zvoleny
průsečíky pravidelné čtvercové sítě 3 000 m x 3 000 m s krokem 50 m a taktéž bylo vybráno 10 nejbližších
obytných objektů v okolí areálu tavírny a slévárny neželezných kovů, přičemž 6 šest těchto bodů bylo
umístěno v rámci obce Zvoleněves. Vliv na ovzduší obce Zvoleněves tak byl jednoznačně popsán. S tím že,
dle HIA přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím klasických i specifických polutantů v ovzduší,
a tudíž lze při jeho realizaci očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území
nezmění.
Směr proudění větru byl vymezen větrnou růžici, která byla vydána ČHMÚ Praha (Odborný odhad větrné
růžice pro lokalitu Zvoleněves, období výpočtu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018, vytvořeno: 28. 3. 2019, model
CALMET Version: 6.211 Level: 060414, ČHMÚ Praha, Úsek kvality ovzduší, Oddělení modelování a
expertíz).
Z hlediska větrné růžice bylo postupováno v souladu s metodickým pokynem MŽP pro vypracování
rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který uvádí větrnou
růžici jako meteorologický podklad.
Ze studie vlivu na veřejné zdraví vyplynulo, že realizace záměru 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.
Nepodstatným pro nás není ani znehodnocení cen pozemků v obci. Obec a okolí zasáhne zvýšená doprava,
a to na komunikacích, které nemají parametry pro těžkou dopravu, bude docházet k poškozování našich
majetků, především rodinných domů pří hlavních komunikacích.
Vypořádání
Dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se posuzují vlivy záměrů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
a vlivy na životní prostředí. Zákon mezi vlivy na životní prostředí řadí i vlivy na hmotný majetek, nicméně
zde platí, že tyto vlivy se posuzují z hlediska environmentálního (vlivy, které by mohly mít ze své povahy
význam pro životní prostředí), nikoli z hledisek jiných (např. ekonomických). Soudní dvůr EU v této
souvislosti judikoval, že posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu čl. 3 Směrnice 2011/92/EU, o
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, nezahrnuje posuzování
vlivů dotčeného záměru na hodnotu hmotného majetku.
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Není nám lhostejné ani životní prostředí, které bude provozem ohroženo. V naší lokalitě se nachází vzácný
a chráněný druh brouka rodu Majka fialová (Meloe violaceus), v dalším okolí v katastru obce Slatina se
vyskytuje další druh brouka Roháč obecný (Lucanus cervus). Tito živočichové budou imisemi ohroženi a
nejen oni, ohrožen bude veškerý hmyz, který se v lokalitě nachází.
Vypořádání
Posouzení možného vlivu záměru na živočichy a zájmy ochrany přírody bylo součástí dokumentace jako
příloha č. 9. Posouzení bylo zpracováno RNDr. Markem Banašem, Ph.D. (osoba autorizovaná k provádění
posouzení podle §45i, §67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, soudní znalec v oboru ochrana přírody),
Mgr. Radimem Kočvarou (osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., v
platném znění) a Mgr. Evou Zahradníkovou. Oběma výše uvedenými druhy se hodnocení zabývalo s tím, že
v případě Roháče obecného a lze výskyt druhu v rámci plochy záměru a jeho nejbližšího okolí 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.
V širším území je výskyt druhu Majka fialová 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.
Hodnocení uvádí, že 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.
KÚSK významný negativní vliv na živočichy v ani rostliny v území nepředpokládá.
Co je ale nejdůležitější, pro nás občany, je zachování zdravého životního prostředí Chceme, aby vyrůstaly v
neznečištěném prostředí. Zdejší jedna z mála lokalit v okruhu měst Slaný, Kladno, to takto zachovat i pro
budoucí generace.
Vypořádání
Na základě provedeného posouzení vlivu na životní prostředí a při dodržení podmínek stanoviska EIA se
nepředpokládá, významný negativní vliv záměru na životní prostředí.
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Obec Zvoleněves, Obec Slatina, Obec Kamenný most
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele
prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.
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III. Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu s § 149 odst. 7
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko
přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo
podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Ing. Jandurová Simona
Otisk úředního razítka

vedoucí odboru, pověřena zastupováním

Středočeský kraj a Obec Zvoleněves, Obec Slatina a Obec Kamenný Most (jako dotčené územní
samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o tomto závazném stanovisku na úřední desce, doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad
ve smyslu § 16 odst. 2 žádá o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším
možném termínu. Závazné stanovisko je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách
www.cenia.cz/eia pod kódem STC2228.
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Rozdělovník k č. j. 101344/2021/KUS
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, zde
2. Obec Zvoleněves, Zvoleněves 274, 27325 Zvoleněves
3. Obec Slatina, Slatina 87, 27326 Slatina
4. Obec Kamenný most, Kamenný Most 80, 27326 Kamenný Most
Dotčené správní úřady:
5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kladně, gen.
Klapálka 1583, 272 01 Kladno
6. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
7. Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 160/19, 274 01 Slaný 1
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21
Praha 5
9. Státní zdravotní ústav, MUDr. Pavel Březovský, MBA Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00
10. MŽP, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
11. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Oznamovatel
12. Kříž recycling s.r.o., Přílepská 1233, 252 63 Roztoky u Prahy
Na vědomí:
13. MŽP, odbor EIA, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
14. Městský úřad Slaný, Stavební úřad, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
15. Obec Podlešín, Podlešín 43, 27325 Podlešín
16. Obec Želenice, Dolní Ulice 75, 27341 Želenice
17. Obec Neuměřice, Neuměřice 85, 27326 Neuměřice
18. Obec Třebusice, Třebusice 133, 27341 Třebusice
19. Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
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