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ÚVOD 
Společnost PILC ODPADY s.r.o. je vlastníkem průmyslového areálu s vjezdem z Pražské 

ulice v Čáslavi. V tomto areálu na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje 
č.j. 173142/2006/KUKS OŽP/Ko ze dne 21.12.2006 firma provozuje zařízení k využívání, 
sběru nebo výkupu odpadu. Záměrem společnosti je rozšířit poskytované služby pro fyzické 
a právnické osoby zejména o nakládání s vyřazenými automobily (autovraky). Součástí 
záměru je nakládání i s dalšími druhy nebezpečných odpadů, z nichž převážná část bude 
souviset s ekologickou likvidací autovraků (oleje, baterie apod.). Areál je pro tuto službu již 
nyní plně vybaven a to jak z hlediska technického (hala, kde bude s autovraky nakládáno, 
stavebně tvoří nepropustnou jímku), tak z hlediska organizačního (společnost je držitelem 
certifikátu ISO 14 001). 

S předkládaným záměrem nejsou spojeny žádné významné (negativní) vlivy na životní 
prostředí a zdraví obyvatel. 

Společnost v současnosti provozuje další zařízení pro nakládání s odpady v Kutné Hoře 
(Malín) a v Libenicích. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

PILC ODPADY s.r.o. 

Společnost PILC ODPADY s.r.o., Malín č.p. 335, 28401 Kutná Hora,  je zapsána v OR 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44002 od 29.6.2004. Podniká mimo 
jiné v oblasti nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady. 

www.pilcodpady.cz 

2. IČ 

629 67 223 

3. Sídlo 

Malín 335 

Kutná Hora 

284 01  

4. Jméno, p říjmení, adresa bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce oznamovatele 

Tomáš Pilc - prokurista 
17. listopadu 102 
284 01 Kutná Hora 
tel.: 327 523 570 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. 

Název:  Rozšíření provozu zařízení  k nakládání s odpady o nakládání s autovraky a 
dalšími druhy odpadů. 

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

 Kategorie II., 10.5 - Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Níže uváděná současná (již povolená) kapacita zařízení vychází z rozhodnutí Krajského 
úřadu Středočeského kraje č.j. 173142/2006/KUKS OŽP/Ko ze dne 21.12.2006 a 
schváleného provozního řádu zařízení. Plánované kapacity: 

Úprava (formou třídění nebo mechanického dělení) ostatních odpadů 

- barevné kovy (hliník, měď, zinek apod.) záměr 200 – 500 t/rok 
 povoleno 80 t/rok 

- plasty, papír záměr  v omezené míře 
 povoleno 20 t/rok 

Skladování železného šrotu 

- železný šrot záměr  4 500 t/rok 
 povoleno 900 t/rok 

 Do plánovaného obratu železného šrotu je zahrnut podíl z ekologické likvidace 
 autovraků (max. 2 autovraky za den, tzn. cca 200 t železného šrotu/rok) 

Nakládání s nebezpečnými odpady 

- nebezpečné odpady  záměr:   

Jedná se zejména o nakládání s autovraky, které, pokud obsahují provozní kapaliny 
nebo autobaterie, jsou zařazeny jako nebezpečný odpad. Dle technických možností 
nepřesáhne kapacita 500 kusů autovraků za rok, což je 2 autovraky za den. Celková 
odhadovaná hmotnost ekologicky likvidovaných autovraků za rok je 650  - 2 000 t za 
rok (dle skladby automobilů). 

Další druhy nebezpečných odpadů, s nimiž bude nakládáno budou pocházet 
z ekologické likvidace autovraků. Nadto budou do zařízení přijímány vykupované 
nebezpečné odpady – to však v omezené míře (řádově tuny za rok). Druhy 
nebezpečných odpadů, s nimiž bude nakládáno jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 povoleno: 

v současnosti je možné v zařízení nakládat s některými nebezpečnými odpady, které vznikají provozem 
tohoto zařízení (viz příloha č. 1 – rozhodnutí KÚ Středočeského kraje). 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - Rozšíření provozu zařízení k nakládání s odpady 

PILC ODPADY s.r.o.  B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

G E T  s.r.o.  Strana 9 z 54 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ , OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ) 

Kraj:  Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ0205) 

Obec: Čáslav (Kód obce: 01834 1, IČZÚJ: 534005) 

Katastrální území: Čáslav (Kód k.ú.: 77235)  

Obrázek č. 1: Zákres umíst ění záměru - širší vztahy 

 
zdroj: http://geoportal.cenia.cz 

Obrázek č. 2: Zákres umíst ění záměru - ortofotomapa 

 
 

Záměr je umístěn podle schváleného územního plánu města Čáslav v průmyslové zóně.  
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4. CHARAKTER ZÁM ĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIV Ů 
S JINÝMI ZÁM ĚRY  

Záměr navazuje na již povolenou činnost nakládání s odpady v zařízení. V současnosti je 
možné nakládat s odpady kategorie ostatní a dále s odpady nebezpečnými, které v zařízení 
vznikají.  

Provozovna zařízení je lokalizována v části bývalého areálu podniku KOSMOS a.s.,  je 
umístěna v zastavěném území města Čáslav a z hlediska územního plánu se zde jedná o 
„zónu průmyslu“. 

Výsledkem realizace záměru bude nově vzniknuvší zařízení k nakládání s odpady. Záměr 
nepředpokládá další stavební úpravy. Stávající objekty jsou svým provedením a kapacitou 
dostačující pro realizaci záměru.  

Záměr nebrání budoucímu využití okolních ploch z hlediska dopravního ani z hlediska 
infrastruktury (energie, voda, odvod odpadních vod).  

Se záměrem nejsou spojeny významné vlivy na životní prostředí. Kumulace vlivů byla 
v rámci hodnocení zvažována v případě vlivů na akustickou situaci. Provedené akustické 
posouzení (viz příloha č. 3) prokazuje zanedbatelný příspěvek záměru ke stávající akustické 
zátěži v okolí zájmového území. 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT 
A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ 

Záměr reflektuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, ze kterého vyplývá, 
že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat takovýto odpad pouze osobám, které 
jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování 
autovraků. Původci odpadů kategorie nebezpečný smějí předat tento odpad pouze 
oprávněné osobě dle zákona 185/2001 Sb. Obdobně i původci odpadů kategorie ostatní, 
tedy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, jsou povinni převést odpad, 
který sami nemohou využít nebo odstranit v souladu se zákonem (č. 185/2001 Sb.) a dalšími 
prováděcími předpisy, do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12, odt. 
3 zákona č. 185/2001 Sb. a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby. 

Účelem tohoto zařízení bude využití uceleného uzavřeného prostoru, kde bude prováděn 
sběr a výkup odpadů kategorie ostatní od právnických a fyzických osob oprávněných 
k podnikání a od občanů, následné soustřeďování odpadů, jejich úprava formou třídění nebo 
mechanického dělení, před jejich využitím nebo odstraněním. Odpady kategorie 
„nebezpečné“ budou po převzetí uloženy podle druhu do shromažďovacích nádob. Odpady 
budou v zařízení soustřeďovány po dobu nezbytně nutnou před jejich odvozem 
k materiálovému využití nebo k odstranění (do doby nashromáždění přepravního množství). 
Zároveň bude prostřednictvím tohoto zařízení zajištěno ekologické nakládání s vozidly 
s ukončenou životností a s autovraky. 

V prosinci roku 2004 byl společností Středočeské komunální služby, s.r.o. zpracován 
„Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje“ (POH).  POH specifikuje problémy 
životního prostředí v dotčeném území Středočeského kraje z hlediska nakládání s odpady a 
odpadového hospodářství jako celku. Za jeden z klíčových problémů odpadového 
hospodářství Středočeského kraje byla na základě provedené analýzy označena chybějící 
technická vybavenost území. Zařízení určené ke sběru, výkupu, třídění a úpravě je v tomto 
kontextu možno chápat jako příspěvek k zlepšení technické vybavenosti území. 
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Zvažované varianty 

Záměr je předkládán pouze v jedné variantě (viz. toto oznámení záměru) 

Zařízení je v současné době plně vybaveno z hlediska bezpečného nakládání s odpady 
ve vztahu k životnímu prostředí. Zvládnutí udávané kapacity je v předkládané variantě 
z hlediska technického i provozního proveditelné. Předpoklady pro realizaci záměru, 
s výjimkou administrativních kroků, jejichž součástí je i posouzení vlivů na životní prostředí, 
jsou splněny. 

6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Oznamovatel má zpracovaný „Provozní řád zařízení k nakládání s odpady“ (dále jen 
provozní řád). Údaje uvedené níže týkající se technického a technologického řešení záměru 
jsou převzaty z tohoto provozního řádu, na základě konzultací s oznamovatelem a z vlastní 
rekognoskace. 

Úprava odpadů se týká odpadů kategorie „ostatní“ po jejich převzetí do zařízení 
v případě, bude-li to nutné s ohledem na snížení jejich objemu, usnadnění dopravy nebo 
bude-li to ve prospěch následného materiálového využití nebo dle požadavků konečných 
odběratelů. 

Nebezpečné odpady budou po převzetí shromážděny na vyhrazená místa v hale do 
shromažďovacích nádob a dále předávány konečným odběratelům. 

Odpady budou v zařízení soustřeďovány po dobu nezbytně nutnou před jejich odvozem 
k materiálovému využití nebo k odstranění. Množství odpadů, se kterými bude v zařízení 
nakládáno, je limitováno kapacitou zařízení. Odpady budou předávány ve stavu 
odpovídajícím požadavkům odběratelů (oprávněných osob) k jejich dalšímu materiálovému 
využití nebo odstranění (kovošroty, hutě, papírny, spalovny, apod.). 

Autovraky budou v zařízení shromažďovány a zpracovávány na využitelné materiálové 
složky a použitelné součástky. 

K přepravě odpadů od původců do zařízení budou, za současného plnění platné 
legislativy, využívány dopravní prostředky v podobě nákladních automobilů provozovaných 
většinou samotnými dodavateli a odběrateli nebo v menší míře těmi, které má provozovatel 
k dispozici. 

Popis technického a technologického vybavení zařízení 

Stavební vybavení 

Celé zařízení je tvořeno uceleným uzavíratelným prostorem a skládá se následujících 
staveb a pozemků. Jednotlivé objekty jsou zachyceny na situačním plánku viz. obrázek č. 3. 

1) trojlodní hala typu „RDJ“ (st. 2870), 

2) nájezdová mostní váha s vážním domkem (st. 3086 ),  

3) ostatní plocha, manipulační plocha (č.1196/1), z této plochy budou využívány 2 plochy, 

4) přístupové komunikace, 

5) venkovní oplocená plocha s živičným nepropustným povrchem (č.1196/3), 

6) zděný domek (st. 3087). 
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Popis staveb: 

Ad 1) Trojlodní montovaná hala typu „RDJ“ (fotografie viz. obrázek č. 5) s číslem st. 2870, 
jejíž prostřední loď o rozměrech cca 52,5 x 18 m (840 m2) bude využívána k účelům 
shromažďování a úpravě odpadů - nebezpečných odpadů vč. autovraků a elektrozařízení. 
Podlaha v hale je betonová se zpevněným cementem kletovaným povrchem a je tedy 
nepropustná pro oleje a ropné látky. Hala byla původně projektována a kolaudována jako 
garáže a uvedená nepropustnost podlahy byla jednou ze stavebních podmínek. Prostor mezi 
obvodovým pláštěm haly a podlahou je tvořen betonovým soklem pevně spojeným 
s podlahou vysokým 30 cm. V části vstupních a vjezdových průchodů je zvýšený práh cca 3 
cm. Podlaha tak plní funkci záchytné vany a bezodtoké jímky zároveň. 

Ad 2) Nájezdová tenzometrická elektronická mostová váha st. 3086. Na této váze bude 
probíhat vážení většího množství odebíraných a odvážených odpadů (max. 60 t). Součástí 
této váhy je i zděný objekt neboli vážní domek, který bude využívaný jako kancelář se 
základním vybavením pro obsluhu zařízení a kde budou zajišťovány administrativní 
záležitosti spojené s nakládáním s odpady a provozem zařízení. 

Ad 3) Venkovní zpevněné (panelové) plochy (fotografie P1 – viz obrázek č. 4 a fotografie 
P2 – viz obrázek č. 6) s obslužnými komunikacemi na části pozemku č. 1196/1 o celkové 
výměře 9749 m2. Dříve z části využívána jako skládka uhlí. 

Plocha označovaná jako P1 má rozměr 55,5 x 42 m (2030 m2), vyznačena na situačním 
plánku – obrázek č. 3. Tato plocha je oplocena drátěným pletivem a částečně betonovou zdí. 
Vjezd na tuto plochu je vraty ve směru od haly. Využití této plochy bude spočívat ve 
shromažďování železného šrotu, barevných kovů a dalších odpadů kategorie „ostatní“ (např. 
pneumatiky, papír a lepenka, sklo apod.) v k tomu určených prostředcích s opatřením k 
zamezení úletů lehčí frakce apod. Na venkovních plochách budou shromažďovány pouze 
takové odpady, které nemohou za spolupůsobení povětrnostních vlivů ovlivnit kvalitu 
povrchových a podzemních vod. 

Plocha označovaná jako P2, oplocená, má rozměrech 39 x 26 m (1014 m2), vyznačena 
na situačním plánku – obrázek č. 3. Plocha s vjezdem z manipulační komunikace od haly. 
Využití této plochy bude obdobné jako u plochy P1. Opět bude sloužit ke shromažďování 
železného šrotu, barevných kovů a dalších odpadů kategorie „ostatní“ v určených 
prostředcích a opatřením proti úletům. Opět zde budou shromažďovány pouze takové 
odpady, které nemohou za spolupůsobení povětrnostních vlivů ovlivnit kvalitu povrchových a 
podzemních vod. 

Ad 4) vjezd a přístup do areálu a tím i do zařízení je zajištěn dvoukřídlými vraty 
samostatným vjezdem z Pražské ulice (silnice č. I/38). Přístupové betonové a asfaltové 
komunikace na pozemku č. 1196/1. 

Ad 5) Venkovní plocha s živičným nepropustným povrchem na pozemku č. 1196/3 o 
celkové výměře 1579 m2, ze které bude využíván oplocený uzavíratelný areál o rozloze 
700 m2. Je označovaná jako plocha P3, je vyznačena na situačním plánku – obrázek č. 3. 
Tato plocha byla původně využívána jako parkoviště zaměstnanců podniků KOSMOS a.s. a 
ZENIT spol. s.r.o. U vjezdu do tohoto areálu bude umístěna analogová škálová váha 
(váživost 3 t) pro vážení odebíraných odpadů pouze kategorie „ostatní“ (tedy: železo, 
barevné kovy, papír, plasty). Bude se zde jednat zejména o drobný výkup od živnostníků a 
obyvatel. Shromažďování odpadů bude prováděno do beden, kontejnerů, pytlů apod. 

Ad 6) Zastavěná plocha a nádvoří se stavbou č. 3087 o výměře 16 m2. Jedná se zde o 
domek určený pro obsluhu železniční vlečky (dříve používané pro účely podniků 
KOSMOS a.s. a ZENIT spol. s.r.o.). Domek bude vybaven základním vybavením pro obsluhu 
zařízení, budou zde zajišťovány administrativní práce a také zde budou umístěny prostředky 
určené pro bezpečnost práce, např. lékárnička). 
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Technické vybavení a zp ůsoby jeho využití 

Pro odpady kategorie „ostatní“ budou používány ocelové kontejnery typu AVIA a 
ABROLL, vanové kontejnery, kovové nebo plastové ohradové palety, kartónové krabice, 
textilní obaly, kovové sudy, dřevěné či plastové EURO palety a silnostěnné umělohmotné 
pytle. 

Odpady kategorie „nebezpečné“ budou shromažďovány ve vymezeném prostoru 
v prostřední lodi montované haly s nepropustnou podlahou na předem určených a 
vyhrazených místech. Pro shromažďování budou používány kovové typizované sudy, kovové 
kontejnery na zářivky popř. kartónové boxy, plastové typizované kontejnery na akumulátory, 
kovové a plastové typizované bedny a silnostěnné umělohmotné pytle. 

Autovraky a elektroodpad budou shromažďovány ve vymezeném prostoru v hale, kde 
bude probíhat i jejich zpracování a skladování použitelných součástek. Pro jejich zpracování 
bude používáno klasické montážní nářadí, elektrická rozbrušovačka apod. 

Ostatní technické vybavení sloužící pro manipulaci a ke zpracovávání odpadu se 
bude skládat z: 

- motorový vysokozdvižný vozík (Desta) 

- ruční hydraulický paletovací vozík 

- ruční vozík „RUDL“ 

- 2x analogová škálová váha (do 1 t) 

- diagnostické zařízení AUTOSIGMA 3000 pro měření elektrické vodivosti hliníku 

- ruční nářadí (manipulační prostředky, montážní klíče, kleště, el. šroubovák, kladivo, 
elektrická rozbrušovačka s výkonem cca 2000 kW, pneumatické nůžky) 

- nákladní automobily AVIA – 2 ks. s nosiči kontejnerů a 1 ks. s valníkem se zadním 
hydraulickým čelem 

- Prostředky pro první pomoc a pro případy havarijních úniků závadných látek 
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Obrázek č. 3: Situa ční plánek za řízení pro nakládání s odpady  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Provozní řád zařízení) 
 

Vjezd do provozovny z ulice Pražská, 
u vjezdu je umíst ěna mostová váha 

   P1 

 

    P2 

K.Hora 

   Hala 

   Pražská ul. 

 

P3 - oplocená plocha s domkem a se 
samostatným vjezdem z ulice Pražská 

Nájezdová mostová váha 
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Obrázek č. 4: Plocha P1 p ři pohledu 
severním sm ěrem od haly 

 

Obrázek č. 5: Trojlodní montovaná hala, 
jejíž prost řední lo ď bude využívána. 

 

 

Obrázek č. 6: Plocha P2 p ři pohledu 
severním sm ěrem od p říjezdové 
komunikace  

 

Obrázek č. 7: Příjezdová komunikace a 
kolejišt ě vlečky (není sou částí areálu) 
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Zařízení ur čené pro p řejímku odpad ů:  

Mostová (nájezdová) váha do 60 t – pro vážení odpadů při větším odběru přiváženém 
nákladními automobily. 

Analogové škálové váhy do 1 tuny – pro vážení odpadů při drobného odběru. 

Administrativní domek  (st. 3087) umístěný  na ploše P3 a prostranství poblíž domku pro 
obsluhu nájezdové mostové váhy na příjezdové komunikaci na pozemku č. 1196/1. 

Zařízení pro nakládání s odpady 

Příjem odpadů bude probíhat jednak na zpevněné ploše P3, jež je opatřena 
nepropustným asfaltovo-živičným povrchem a také na příjezdové komunikaci do zařízení 
v místě nájezdové mostové váhy. Nebezpečné odpady budou okamžitě po převzetí ukládány 
v hale do příslušných řádně označených nádob odpovídajících charakteru odebíraného 
odpadu. Např. olověné akumulátory budou odebírány zásadně s elektrolytem a jejich 
jednotlivé články musí být opatřeny uzávěry, odebírané zářivkové trubice nesmí být rozbité. 

Z preventivních důvodů bude v zařízení vždy k dispozici vhodný sorbent (např. vapex) 
případně mobilní havarijní souprava a další vybavení pro sanaci případných úniků a úkapů 
nebezpečných látek mimo sběrové nádoby nebo úkapů provozních kapalin z mechanických 
a dopravních prostředků. Používané mechanické a dopravní prostředky budou pravidelně 
kontrolovány a udržovány s ohledem na úniky provozních kapalin. Stejně tak budou 
kontrolovány sběrové nádoby na nebezpečné odpady z hlediska jejich těsnosti. 

Popis organizace a obsluhy za řízení 

V zařízení bude stanovena otevírací doba pro vykupování odpadů přímo v zařízení. Mimo 
otevírací dobu bude areál uzavřen a uzamčen. Vykoupené nebo produkované odpady budou 
zařazeny dle druhu a kategorie podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zároveň bude 
ověřováno, zda vykupované odpady kategorie „ostatní“ nemají nebezpečné vlastnosti 
odpadů podle § 6 odst. 4 zákona o odpadech a bude s nimi nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností. Takto se bude dít prostřednictvím přejímky odpadů do zařízení a 
dokladování kvality přejímaných odpadů dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. A například při odběru Pb akumulátorů bude kontrolován 
stav schránky a elektrolytu; u zářivek zda-li nejsou rozbité. V případě, kdy nebudou vlastnosti 
odpadu odpovídat deklarovaným vlastnostem, nedojde k převzetí tohoto odpadu do zařízení. 
Do zařízení nebudou rovněž přijímány odpady deklarované jako „ostatní“, které budou 
znečištěné škodlivou látkou nebo odpady neuvedené v Seznamu odebíraných odpadů 
(viz. příloha č. 1). 

Odebrané odpady se budou ukládat roztříděné na odpovídající místa podle jednotlivých 
druhů a vlastností a bude o nich vedena průběžná evidence. 

Místa uložení nebezpečných odpadů budou označeny příslušným identifikačním listem 
nebezpečného odpadu stejně jako jejich sběrové nádoby budou označeny názvem odpadu a 
jménem odpovědného pracovníka. 

Nově odebírané odpady budou v souladu s platnou legislativou a tímto provozním řádem 
dle svého charakteru a zařazení v  Katalogu odpadů odebírány od původců a 
shromažďovány v provozovně v  odpovídajících obalech na určených místech do naplnění 
shromažďovací kapacity. Následně budou předávány koncovým odběratelům a 
zpracovatelům těchto odpadů k jejich dalšímu využití nebo zneškodnění. V případě většího 
množství odpadů budou koncovým odběratelům předávány přímo. 

Původci odpadu budou po převzetí vystaveny doklady o množství a druhu odebraného 
odpadu. V případě drobného výkupu bude vystaven „výkupní lístek“ a v případě většího 
vykupovaného množství  nebo na žádost původce odpadu bude vystaven „přejímací – 
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dodací list“ V případě převzetí nebezpečného odpadu bude právnickým osobám a fyzickým 
osobám oprávněným k podnikání zajištěno vyplnění a evidování „Evidenčního listu pro 
přepravu nebezpečných odpadů“ a jeho následné předání příslušným orgánům státní správy, 
dle přílohy č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Železo a železný šrot  – bude nutné dotřídit, zejména z hlediska dalšího nakládání a dle 
požadavků dalších odběratelů. Železný šrot se rozděluje na následující komodity:  

- lehký - do 4 mm tloušťky a plechařina;  

- těžký - upravený nebo neupravený konstrukční dlouhý (nad 1,5 m délky); 

- těžký – krátký – kupol (pod 1,5 m délky); 

- litina, apod. 

S ohledem na třídění bude tento odpad dle možností odebírán od producentů již v tříděné 
formě, v zařízení se bude ukládat na určených místech a to buď volně ložený na venkovní 
ploše zařízení, nebo v ocelových bednách či kontejnerech na plochách P1, P2, P3 a to do 
doby jeho předání konečnému odběrateli. Případné dotřídění nebo úpravu bude provádět 
obsluha zařízení dle technických možností pomocí běžných ručních nástrojů. 

Barevné kovy, neželezné kovy  – již při výkupu bude prováděno jejich základní třídění 
dle druhu materiálu a konzistence. Odpady budou ukládány v bednách, kontejnerech nebo 
volně ložené na určených místech v 1. lodi haly nebo v uzavíratelném kontejneru na ploše 
P3. Na těchto místech bude prováděno i případné dotřídění nebo dělení. Odpady jsou 
v zařízení shromažďovány do doby jejich předání příslušné oprávněné osobě k dalšímu 
zpracování. Případné dotřídění nebo úpravu těchto kovů bude provádět obsluha zařízení 
stejným způsobem jako u železného šrotu. 

Vyřazená elektrotechnická za řízení, elektroodpady a kabely  – odpady budou 
ukládány v bednách a kontejnerech a jejich zpracovávání bude prováděno ve vnitřních 
vyhrazených prostorách haly (viz. Plán haly – obrázek č. 8). K demontáži elektrozařízení a 
elektroodpadů se budou používat běžné sady ručního nářadí. Části demontovaných 
elektrozařízení budou tříděny podle jejich další využitelnosti. Využitelné součástky budou 
poskytovány k dalšímu použití, zbytek bude předáván buďto jako nebezpečný odpad  nebo 
odpad kategorie „ostatní“ oprávněné firmě. Podmínky, kterými je zařízení vázáno a způsoby 
jejich dodržování jsou uvedeny v tabulce č. 2 podle Vyhlášky č. 352/2005 Sb., o 
podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách 
financování nakládání s nimi. 

Sběrový papír – po odběru bude tento odpad ukládán na určených místech v krabicích, 
pytlích, bednách, na venkovní ploše P2 nebo na ploše P3. Sběrový papír bude podle 
možnosti tříděn na jednotlivé komodity (karton, tiskoviny, skartace, apod.) Od původců bývá 
odebírán v papírových pytlích, krabicích, svázaný do balíků atd. V zařízení nebude 
upravován, bude pouze shromažďován na určených místech a předáván k dalšímu využití 
oprávněným osobám. 

Plasty, plastové obaly  – v případě že bude tento odpad odebírán, po odběru se roztřídí 
podle druhu plastu – PET, HDP, PP, apod. a dle požadavků koncových odběratelů. 
Následně bude shromažďován na určených místech v provozovně, tzn. uvnitř haly (viz. Plán 
haly – obrázek č. 8) nebo na venkovních plochách do doby jeho převzetí. Počítá s dalšími 
fyzikálními úpravami těchto odpadů za účelem snižování objemu. K zamezení úletu lehké 
frakce plastů na venkovních plochách budou používány odpovídající opatření (např. sítě). 

Ostatní odpady kategorie „ostatní“  – budou ukládány dle druhu a vlastností ve 
sběrových prostředcích ve  vyhrazené části  prostřední lodi haly (viz. Plán haly – 
obrázek č. 8), volně ložené nebo ve shromažďovacích prostředcích na venkovních plochách 
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P2 a P3. K zamezení úletu lehké frakce z těchto odpadů budou používány odpovídající 
opatření (např. sítě). 

Odpady kategorie „nebezpe čné“  – budou odebírány podle jejich druhu a v co 
nejkratším časem budou ukládány do sběrových nádob označených identifikačním listem a 
názvem odpadu v 1. lodi haly. Po naplnění shromažďovacích kapacit jsou tyto odpady 
předány konečným odběratelům – oprávněným osobám. V případě produkce vlastních 
odpadů produkovaných v souvislosti s provozem zařízení budou tyto odpady 
shromažďovány na určených místech a po naplnění shromažďovacích kapacit budou 
předány oprávněné osobě k odstranění. 

Autovraky  – max. příjem je limitován možnostmi demontáže - 2 kusy za den. Autovrak 
bude ihned po převzetí umístěn do vyhrazených prostorů uvnitř haly (viz. Plán haly – 
obrázek č. 8). V žádném případě nebude docházet k jejich umisťování na venkovních 
plochách.  V co nejkratší době budou z autovraků vypuštěny provozní kapaliny, odstraněny 
akumulátory, airbagy a klimatizace a následně budou tyto autovraky demontovány 
na použitelné součástky a na využitelný materiál (železné a neželezné kovy). Jeden kus 
autovraku váží přibližně od jedné do dvou tun a obsahuje provozní kapaliny o hmotnosti 
cca 30 kg, jež musí být před jeho demontáží odčerpány. Vyjmuté součásti budou rozebírány 
a tříděny na odpady dle jednotlivých katalogových čísel a na součástky nebo materiál 
k dalšímu využití. Veškeré technologické procesy vč. shromažďování autovraků bude 
probíhat ve vnitřních k tomu vymezených prostorách haly. Podmínky, kterými je zařízení ke 
zpracování autovraků vázáno a způsoby jejich dodržování jsou uvedeny v tabulce č.1 podle 
Vyhlášky č. 41/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Demontáže budou prováděny u jednotlivých vyřazených automobilů dle 
technických příruček od výrobců a dovozců těchto vozidel. U starších vozidel se demontáž 
provádí podle obvyklých dílenských postupů (postupně: vyjmutí oken, dveří, kapoty, dveří 
kufru, pryžových těsnění, odmontování nárazníků, sedaček, palubní desky, vnitřního 
čalounění, světel, zrcátek, nakonec se vyjmou technologické součásti - motor, převodovka, 
brzdové destičky, katalyzátory, nápravy s diferenciály, tlumiče). Při převzetí autovraku bude 
vydán doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke 
sběru autovraků) podle Přílohy č. 17 k Vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

Seznam všech odebíraných a vykupovaných odpadů je uveden v příloze č. 1 k tomuto 
oznámení. 

Úroveň navrženého technického řešení 

Úroveň navrženého technického a technologického řešení záměru odpovídá řešení 
požadovaném relevantními právními předpisy.  
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Obrázek č. 8: Plán haly s rozvržením využití vnit řních prostor ů 
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Požadavky na za řízení ur čenému ke zpracovávání autovrak ů: 

Tabulka č. 1: Spln ění požadavk ů dle Přílohy č. 18 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

Požadavky na za řízení ke shromaž ďování autovrak ů: Pln ění: 
Zařízení musí být vybaveno nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné 
provozní náplně autovraků vyspádovanými do bezodtoké jímky 

Povrchy v hale jsou 
nepropustné, plocha haly je 
zabezpečená proti odtoku, plní 
tedy roli bezodtoké jímky 

Zařízení musí být vybaveno pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých 
provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími 
prostředky pro vznikající odpady a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů 

Zařízení bude vybaveno 
sorpčními prostředky a dalšími 
pomůckami na odstranění 
uniklých kapalin. Umístění 
havarijních prostředků je 
znázorněno na obrázku 
v návrhu havarijního plánu 

Zařízením umožňujícím přemisťování již nepojízdných autovraků K dispozici bude minimálně 
jeden vysokozdvižný vozík 

 
Požadavky na prostory, vybavení a postupy pro za řízení ke 
zpracovávání autovrak ů: 

Plnění: 

Zařízení ke zpracování autovraků musí být zřízeno v souladu se zvláštními předpisy uvedenými ve Vyhlášce č. 41/2005 Sb. 
a musí splňovat následující minimální požadavky. 
Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí 
k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti: 

- příjem autovraků včetně vážení a provádění příslušných záznamů a vedení 
evidence, 

Příjem, vážení, záznamy a 
evidence autovraků  budou 
vedeny. U vstupu do areálu je 
nájezdová mostní váha. 

- skladování autovraků a jejich částí nezbavených škodlivin Autovraky budou skladovány 
v uzavřené hale po nezbytně 
dlouhou dobu před demontáží. 

- odčerpávání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků Provozní kapaliny budou 
odčerpávány před demontáží, 
stejně tak budou odebrány 
nebezpečné části (např. 
airbagy). 

- skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahujících 
škodliviny uvedené v čl. 2.2.2.2 Přílohy č. 18. 

Pouze v uzavřené hale. 

- demontáže Autovraky budou 
demontovány v hale na 
využitelné materiálové složky 
a použitelné součástky. 

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné 
kapaliny 

Použitelné součástky budou 
skladovány na určených 
místech v hale a mimo halu. 

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny Použitelné části vozidel budou 
skladovány na určených 
místech v hale a v k tomu 
určených prostředcích 

- skladování odpadů určených k využití nebo odstranění Odpady budou 
shromažďovány na určených 
místech a v k tomu určených 
prostředcích do doby jejich 
využití nebo odstranění. 
Nebezpečné odpady budou 
shromážděny v hale. 

- skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování Zbytkové karoserie budou 
shromažďovány do doby jejich 
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Požadavky na prostory, vybavení a postupy pro za řízení ke 
zpracovávání autovrak ů: 

Plnění: 

opětovného materiálové 
využití na plochách P1 a P2 

- lisování, drcení a nakládání s odpady z těchto operací vzniklých Odpady nebudou lisovány 
ani drceny. 

Jednotlivá místa a prostory zařízení ke zpracování autovraků musí svým zabezpečením odpovídat svému určení. Zejména 
musí být vybaveny: 

- nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně 
autovraků, vyspádovanými do bezodtoké jímky 

Podlaha haly je opatřena 
nepropustným povrchem a 
ohraničena betonovým soklem 
proti úniku do okolí. Celá hala 
tvoří bezodtokou jímku, vjezd 
je vyvýšený. 

- pomůcky pro úklid a látkami pro absorpci uniklých kapalin, zařízením pro 
odstranění uniklých kapalin a shromažďovacími prostředky odpovídající 
vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a případně 
další zařízení k úpravě odpadů 

Zařízení bude vybaveno 
absorpčními prostředky, 
havarijními soupravami a 
dalším potřebným vybavením. 
Umístění - viz obrázek 
v návrhu havarijního plánu. 

- zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu se 
zvláštním předpisem 

V zařízení nebudou vznikat 
odpadní vody. 

- skladovými prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru; 
skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí 
znečištěných olejem 

Demontované části autovraků 
s obsahem nebezpečných 
látek budou shromažďovány 
v hale, pneumatiky v místech 
mimo rizika požárů (na 
venkovních plochách). 

- příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování 
vymontovaných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující 
PCB/PCT, provozní kapaliny (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej 
z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně 
klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku 

Materiály, provozní kapaliny a 
materiály budou 
shromažďovány v prostředcích 
k tomu určených v hale. 

požadavek na postupy pro zpracování autovraků plnění 

a) Odčerpávání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků 
spočívá v odděleném shromažďování všech kapalin a náplní a dále znečišťujících nebo 
škodlivých částí pokud části, ve kterých jsou obsaženy, nelze opětovně použít. 
b) Chladící prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. 
c) Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy 
kapalina již neodkapává. 

Požadavky ad a); ad b); ad c) 
budou plněny. Tyto činnosti 
budou prováděny v hale. 

Stupeň demontáže autovraků se odvíjí od vývoje trhu odbytiště pro součástky a materiály, 
snadnosti demontáže, vývoji a produktivitě technologií demontáže a materiálovém využití, 
označování součástek, standardizaci materiálů, pokynech daných výrobcem v příručce 
pro demontáž a dalších vnějších faktorech. 

Demontáž bude prováděna dle 
dostupných příruček výrobců 
automobilů a dle poptávky 
náhradních dílů a materiálu. 
Snahou oznamovatele bude 
dosáhnout co nejvyššího 
následného materiálového 
využití. 

Části a materiály vybraných autovraků obsahujících škodliviny, které musí být z vybraných 
autovraků odstraněny: 

- baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn, 
- potencionálně výbušné součásti (např. airbagy) 
- palivo a motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, 

chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního 
systému a jakýchkoliv kapalin obsažených ve vybraném autovraku, pokud 
nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí 

- všechny části obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné) 

Požadavky budou plněny, při 
demontáži bude postupováno 
podle daného postupu. 

Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovraků například: Požadavky budou plněny, 
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Požadavky na prostory, vybavení a postupy pro za řízení ke 
zpracovávání autovrak ů: 

Plnění: 

- katalyzátory 
- pneumatiky a velké části z plastu, jako např. nárazníky, kryty kol a mřížky 

chladiče, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není 
možno oddělit při drcení, a účinně využít jako materiály 

- kovové části obsahující měď, hliník a hořčík, jestliže uvedené materiály není 
možno oddělit při drcení 

- sklo 

využitelné složky z autovraků 
budou opětovně materiálově 
zhodnoceny. 

Po demontáži všech využitelných kapalin a částí uvedených výše, mohou být zbytky 
autovraků za účelem zmenšení objemu drceny nebo slisovány v zařízení tomu určenému 
(např. paketovací lis, šrotovací nůžky, šrédr) 

Budou zváženy technické 
možnosti zmenšování objemu 
zbytků autovraků. Prozatím 
není lisování či drcení 
uvažováno. 

Technické požadavky na skladování a zpracovávání el ektroodpad ů: 

Tabulka č. 2: Požadavky na vybavení a zp ůsoby skladování a zpracovávání elektroodpad ů a 
elektroza řízení dle P řílohy č. 7 k Vyhlášce č. 352/2005 Sb.  

Technické požadavky na skladování elektroodpad ů: Pln ění: 
Místo ke shromažďování nebo skladování elektroodpadů je vybaveno: 

- zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se 
zařízením na jímání úniků nebezpečných látek, pokud jsou v elektroodpadu 
obsaženy 

Technické provedení haly  
odpovídá požadavkům. 

- pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých provozních kapalin, 
zařízením pro odstranění uniklých kapalin, pokud jsou v elektroodpadech 
obsaženy, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady a případně 
dalšími zařízeními k úpravě odpadů 

Zařízení bude vybaveno 
požadovanými pomůckami a 
látkami – umístění havarijní 
sady viz obrázek v návrhu 
havarijního plánu. 

- zařízením umožňujícím přemisťování elektroodpadů - VZV, ruční vozíky 
Místo ke zpracovávání elektroodpadů je vybaveno: 

- vhodným zařízením ke stanovení hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu - analogová škálová váha, 
popř. váha digitální 

- zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se 
zařízením na jímání úniků nebezpečných látek, pokud jsou v elektroodpadu 
obsaženy 

Technické provedení haly 
odpovídá požadavkům. 

- vhodnými nádobami pro skladování baterií, akumulátorů, pro kondenzátory 
obsahující PCB či PCT a jiné nebezpečné odpady, jako např. radioaktivní 
odpady. 

Zařízení bude vybaveno 
požadovanými nádobami na 
shromažďování nebezpečných 
odpadů. Všechny tyto 
prostředky budou umístěny 
v hale. 

- vhodným skladovacím prostorem pro demontované konstrukční díly a součásti Demontované díly budou 
skladovány na určených 
místech uvnitř haly a ve 
vhodných prostředcích 

- zařízením pro čištění odpadních vod v souladu se zvláštními právními předpisy V zařízení nebudou vznikat 
žádné odpadní vody. 

Technické požadavky na zpracovávání elektroodpadů: 

Zařazovat vyjmuté a demontované části pod jednotlivá čísla podle přílohy č. 8 k Vyhl. 
352/2005 Sb. 

Požadavek bude plněn v rámci 
odebíraných odpadů. 

Používat pouze technologie určené pro zpracovávání elektroodpadu zaručující, že 
nedojde k úniku látek ohrožujících životní prostředí. 

Při demontáži vybraných 
druhů elektroodpadů bude 
důsledně dbáno na zamezení 
úniku látek ohrožujících ŽP. 
Elektroodpady obsahující 
ohrožující látky v podobě 
plynných složek nebudou 
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Technické požadavky na skladování elektroodpad ů: Pln ění: 
v zařízení demontovány. 

Elektroodpady s obsahem regulovaných látek (CFC a HCFC), elektroodpady ze zařízení, 
při jejichž výrobě bylo použito regulovaných látek nebo jejichž trvalá funkce byla na 
regulovaných látkách závislá, zpracovávat závaznou technologií podle zvláštního 
právního předpisu. V případě demontáže zařízení nebo výrobků s obsahem regulovaných 
látek, která nejsou v této závazné technologii uvedena, postupovat podle bodu 2 Přílohy 
č. 7 k Vyhl. č. 352/2005 Sb. 

U těchto elektroodpadů 
nebude prováděna demontáž, 
v zařízení budou pouze 
shromažďovány a předávány 
oprávněným osobám. 

Z elektroodpadů přednostně demontovat: 
a) kondenzátory obsahující PCB 
b) součásti obsahující rtuť, jako jsou např. přepínače nebo fluorescenční lampy na 
podsvěcování displejů 
c) baterie a akumulátory 
d) tištěné spoje z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů pokud je povrch 
tištěného spoje větší než 10 cm2. 
e) inkoustové kartridže, tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně, stejně jako 
barevné tonery 
f) plasty obsahující bromované retardéry hoření 
g) azbestové odpady a konstrukční součásti obsahjící azbest 
h) obrazovky 
i) regulované látky 
j) roztok amoniaku a vody u absorpčních chladících zařízení 
k)všechny ostatní kapaliny zejména oleje a žíraviny 
l) výbojky a zářivky 
m) displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2 (pokud možno společně 
s pouzdrem) a všechny displeje podsvícené výbojkami 
n) vnější elektrické kabely 
součásti obsahující radioaktivní látky, se kterými se dále nakládá podle zvláštního 
právního předpisu 
g) elektrické kondezátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo srovnatelného 
objemu 

Při zpracovávání 
elektroodpadů bude důsledně 
dbáno na zachování postupů 
demontáže s přednostním 
odebráním uvedených 
součástek (v případě že se 
budou v elektroodpadu 
vyskytovat). 

Stanovené způsoby zpracování vybraných elektroodpadů: 
a) z obrazovek odstranit vrstvu luminoforů, getrové destičky a elektronový zdroj 
b) z elektroodpadu obsahujícího regulované látky definované zákonem č. 86/2002 

Sb., které poškozují ozónovou vrstvu nakládat v souladu se zvláštním 
předpisem (§ 29 zákona č. 86/2002 Sb.) 

c) u konstrukčních součástí obsahujících rtuť provést vhodná opatření k zabránění 
emisí rtuti. 

Požadavky na způsoby 
zpracování těchto 
elektrozařízení budou v rámci 
odebíraných odpadů plněny. 

Další požadavky Přílohy č. 7 se týkají provozního řádu, provozního deníku pro zařízení ke 
sběru, skladování a zpracovávání elektroodpadů  

Provozní řád pro zařízení je 
zhotoven v souladu s právními 
požadavky. Tento provozní řád 
bude doplněn o údaje, týkající 
se nakládání s nebezpečnými 
odpady v návaznosti na 
zjišťovací řízení a jeho závěry. 

Počet pracovních sil, sm ěnnost 

Provoz zařízení k nakládání s odpady bude zajišťován maximálně 5 pracovníky. 

Pracovní a otevírací doba bude pondělí až pátek po dobu od 7:00 až do 17:00 hod, 
v sobotu bude od 7:00 do 12:00 hod. 
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7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM ĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Zahájení:  2007 

Ukončení:  Termín ukončení realizace záměru není plánovaný. Předpokládá se, že areál 
bude svému účelu sloužit dlouhodobě, pokud nedojde ke změně legislativy, 
která tuto problematiku upravuje, nebo k zásadní změně v provozu zařízení. 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELK Ů 

Kraj:  Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ021) 

Obec: Čáslav (IČZÚJ 534005) 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4  Z. 100/2001 SB. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, 
KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT  

Rozhodnutí Zákonná úprava P říslušný správní ú řad 
Souhlas k provozování zařízení 
ke sběru nebo výkupu a 
využívání odpadů 

185/2001 Sb. § 14 odst. 1 KÚ Středočeského kraje 

II. Údaje o vstupech 

1. PŮDA 

Areál provozovny je situován v části areálu dříve využívaného průmyslovými podniky 
KOSMOS a.s. a ZENIT spol. s.r.o. jako parkoviště a skladovací prostory. 

Níže je v tabulce uveden přehled dotčených pozemků s uvedením druhu pozemku a 
výměry.  

V areálu se nenachází žádné pozemky zemědělské nebo lesní půdy. 

Tabulka č. 3: Přehled pozemk ů dot čených realizací zám ěru  

Parcela Druh pozemku  Využití pozemku Vým ěra (m 2) Vlastník pozemku  

1196/1 ostatní plocha manipulační 
plocha 9749 PILC REALITY 

s.r.o. 

1196/3 ostatní plocha neplodná půda 1579 PILC REALITY 
s.r.o. 

Tabulka č. 4: Přehled staveb dot čených realizací zám ěru  

Stavba Typ stavby Umíst ěna na  
pozemku Výměra (m 2) Vlastník pozemku  

2870 Trojlodní hala 1196/1 2544 PILC REALITY 
s.r.o. 

3086 Nájezdová 
mostní váha 1196/1 55 PILC REALITY 

s.r.o. 

3087 Zděný domek 1196/3 16 PILC REALITY 
s.r.o. 

Pozemky na nichž se nacházejí budovy a manipulační plochy společnosti jsou majetkem 
firmy PILC REALITY s.r.o., Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou, IČ 27287661, která 
souhlasí se změnou užívání stavby v rozsahu návrhu navrhovatele PILC ODPADY s.r.o. 
změny užívání stavby. Mezi vlastníkem a provozovatelem zařízení byla uzavřena dohoda, 
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podle které vlastník souhlasí se změnou užívání pozemků a staveb a jejich následným 
využíváním za účelem provozování zařízení k nakládání s odpady s tím, že uvedené 
prostory se bude provozovatel využívat pouze k předmětu svého podnikání a v souladu se 
všemi právními předpisy. 

Odnětí půdy ze zem ědělského p ůdního fondu 

Realizace záměru nevyžaduje odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Odnětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 

Realizace záměru nevyžaduje odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

2. VODA 

Pitná voda 

Jako pitná voda je využívána voda balená. Její spotřeba odpovídá potřebám 
zaměstnanců. Na jednoho zaměstnance je počítáno max. 5 l na den s ohledem na druh 
vykonávané práce a počasí.  

Koupelová voda a voda pro hygienické ú čely 

Pro hygienické potřeby pracovníků budou využívány prostory k tomuto účelu uzpůsobené 
(šatna, umývárna a sprcha) a umístěné v bývalé administrativní budově podniku KOSMOS 
na st.parcele č. 506/15, jež je ve vzdálenosti cca 60 m od zařízení. Voda bude pocházet 
z veřejného vodovodu ve správě VHS Vrchlice – Maleč. Využívání tohoto sanitárního 
zařízení bude smluvně zajištěno se společností GIOM s.r.o. 

Spotřeba vody pro sociální účely bude:   65 l/os/směnu  

tj. za den: 5 x 65 = 325 l/den (cca 0,325 m3) 

tj. za rok:   0,325 x 250 = 81,25 m3 

Potřeba vody pro provozní a technologické ú čely 

V provozu zařízení není voda pro technologické účely využívána. 

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Pohonné hmoty 

Roční spotřeba nafty bude činit cca 1500 litrů pro provoz nesilničních strojů 
(vysokozdvižné vozíky). Paliva do vysokozdvižních vozíků budou doplňována v místě 
provozovny (z kanistrů, v hale). Veškerá další spotřeba se bude odvíjet od četnosti výjezdů 
nákladních automobilů a vzdáleností cest.  

Elektrická energie 

Bude měřena elektroměrem pro celé zařízení. Slouží jako zdroj pro k osvětlení zařízení. 
V rámci úpravy odpadů připadá v úvahu pouze elektrická rozbrušovačka se zanedbatelnou 
spotřebou (výkon do 1 kW) a dále bude elektrická energie využívána pro vytápění 
administrativního domečku malým přímotopem. 

Energetickou náročnost pro operace spojené s nakládáním s odpady nelze relevantně 
specifikovat pro konkrétní operace prováděné s odpady v zařízení. 
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Vytápění 
Vytápěny budou pouze 2 menší stavby: administrativní domek a domek přiléhající 

k nájezdové váze pomocí menšího elektrického přímotopu. Ostatní objekty nejsou vytápěny. 

Stlačený vzduch 
Pro použití pneumatických nůžek (v hale) bude vyráběn elektrickým kompresorem. 
 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Veškerá doprava bude vedena prvotně po silnici č. 339/II, která je vede z centra města ve 
směru na Kutnou Horu. V minulosti probíhala na této komunikaci poměrně intenzivní 
doprava, což se po dostavení obchvatu změnilo. Směry automobilové dopravy a jejich 
poměrné zastoupení se dají rozdělit prakticky na 50 % v jednom směru a 50 % ve druhém 
směru.  

Ze silnice č. 339/II budou do areálu přijíždět nákladní (např. Liaz, AVIA, Tatra) a osobní 
automobily po příjezdové komunikaci umístěné mezi kolejištěm železniční vlečky a halami.  

Žádné nové nároky na dopravní a jinou infrastrukturu nejsou plánovány a nebudou 
realizovány. 

Intenzita dopravy na dotčené komunikaci je uvedena v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 5: Intenzita dopravy na silnici II/339  

Intenzita dopravy na silnici č. 339 (úsek: vyústění z 38-  zaústění do 337) – stav v roce 2005 (ŘSD) 
Těžké automobily Osobní automobily Motocykly Celkem 
643 4000 38 4681 

Doprava bude zajišťována z větší míry samotnými dodavateli a odběrateli odpadů, 
využitelného materiálu a surovin, z menší míry pak společností PILC ODPADY s.r.o.. Počet 
nákladních automobilů obsluhující areál zařízení je předpokládán maximálně na 20 
nákladních vozidel (tzn. 40 jízd) denně v zastoupení cca 6 x Avia (s nosností cca 3,5 tun) 
dovážející a odvážející odpady obou kategorií a 10 x střednětonážních popřípadě 
vysokotonážních s návěsy (s nosností 10 až 20 tun) převážejících železné, neželezné kovy a 
autovraky. K vnitroareálové manipulaci se shromažďovanými odpady, materiálem a 
autovraky budou využívány maximálně 2 vysokozdvižné vozíky (Desta). Firma disponuje 
nákladním automobilem s povolením k přepravě vybraných nebezpečných odpadů (ADR). 

Zatížení sítě veřejných silnic osobní automobilovou dopravou je vyvoláno pouze 
příjezdem a odjezdem zaměstnanců případně zákazníků s malým objemem přiváženého 
materiálu, což představuje maximálně 20 osobních automobilů respektive 40 průjezdů za 
den. 

III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ  

Areál je již dnes plně vybaven pro příjem uvedených druhů odpadů. V průběhu realizace 
záměru nedojde k žádným úpravám a činnostem spojených s znečišťováním ovzduší. 
V rámci přípravy a realizace záměru nebudou provozovány zdroje znečišťování ovzduší. 

Zařízení nebude v souvislosti s činnostmi prováděnými při nakládání s odpady 
produkovat žádné emise znečišťující ovzduší a nebude zdrojem znečišťování ovzduší 
Rovněž zde nebudou ukládány sypké materiály, které by byly zdrojem prašnosti. 
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V areálu nebude provozován žádný zvláště velký, velký nebo střední zdroj znečišťování 
ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší a souvisejících předpisů. 

V rámci nakládání s autovraky bude prováděno mj. odčerpání a oddělený sběr a 
shromažďování paliv a dalších provozních náplní (brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny 
ad.) s obsahem těkavých organických látek. Z tohoto důvodu bude vedena evidence 
množství těchto látek, s nimiž je nakládáno. Těkavé organické látky nejsou používány 
k odmašťování, ani k jiným účelům, nedochází tedy k jejich spotřebě. 

 

2. ODPADNÍ VODY 

Odpadní vody z technologie 

V zařízení nebudou vznikat v souvislosti s provozem technologie žádné odpadní vody. 

Odpadní vody ze sociálního za řízení  

Produkce splaškových odpadních vod se bude rovnat přibližně potřebě pitné vody, 
koupelové vody a vody pro hygienické účely v sanitárním zařízení. Splaškové vody jsou 
odváděny ze sanitárního zařízení svodným potrubím do městské kanalizace. Splaškové vody 
města Čáslav jsou zpracovávány v městské ČOV. 

Dešťové vody 
Na zpevněných pracovních plochách prakticky nejsou záchytné dešťové kanály ani 

vpusti. Dešťové vody z těchto ploch většinou samovolně stékají a vsakují na okrajích. Je zde 
pouze jedna kanalizační šachta s mřížovým víkem umístěná na ploše P2 určené ke 
skladování železného šrotu a barevných kovů. Tato šachta patří ke kanalizaci s přepadem 
vyúsťující do Brslenky (viz obrázek v příloze č. 4). Dešťové vody ze střechy haly jsou 
odváděny dle polohy střechy. Z levého kraje jsou zaústěny na nezpevněný povrch, kde se 
vsakují. Z prostřední sekce jsou zaústěny do kanalizace. Z pravého kraje jsou zaústěny do 
tratiště pod zpevněnou plochou, kde se vsakují. 

3. ODPADY  

Přehled odebíraných a produkovaných je převzat z Provozního řádu zařízení k nakládání 
s odpady společnosti PILC ODPADY s.r.o.  

Seznam odebíraných odpadů je uveden v příloze č.1 tohoto oznámení.  

Seznam produkovaných odpadů samotným zařízením je uveden v následující 
tabulce č. 6.  

Tabulka č. 6: Seznam odpad ů produkovaných v za řízení: 
Kategorie „Ostatní“ 

Katalogové číslo Název odpadu 
150101 Papírové a lepenkové obaly 
150102 Plastové obaly 
200301 Směsný komunální odpad 

Kategorie „Nebezpe čný“  
Katalogové číslo Název odpadu 
130205* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
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látkami 
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (komunální odpady živnostenské, 

průmyslové, z úřadů) 
160601* Olověné akumulátory 
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
Kategorie O/N 
120101 /* Piliny a třísky železných kovů 
170401 /* Měď, bronz, mosaz 
170402 /* Hliník 
170403 /* Olovo 
170404 /* Zinek 
170405 /* Železo a ocel 
170406 /* Cín 
170407 /* Směsné kovy 
Odpady O/N vzniknou v případě, kdy se při dotřiďování odpadu zjistí, že odpad nebo jeho část, 
původně původcem deklarovaný jako kategorie ostatní, je znečištěn nějakou závadnou látkou a že 
má nebezpečné vlastnosti a je tudíž nutno přeřadit jej do kategorie O/N. Tento stav může prakticky 
nastat např. v případě dotříďování odpadu, kdy je odpad odebraný od původce např. ve 
velkoobjemovém kontejneru a v jeho vizuálně nepřístupné části je přimíchán odpad s nebezpečnými 
vlastnostmi. 

Zařízení má nakládání s výše uvedenými odpady povoleno (viz příloha č. 2a). 

4. OSTATNÍ 

Hluk  

Zdroje hluku jsou charakterizovány v akustické studii – viz příloha č. 3.  

Vibrace 
V současné době se v areálu nenachází žádné významné zdroje vibrací a ani se s jejich 

výskytem do budoucna nepočítá. 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Zájmové území se nachází v oblasti s převažující přechodnou kategorií radonového 
indexu geologického podloží. (zdroj: http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/1341/1341.htm) 

V areálu se nebude vyskytovat žádný zdroj radioaktivního záření a rovněž se zde nebude 
nacházet žádný významný zdroj elektromagnetického záření. 

Rizika havárií 

V zařízení budou ve smyslu Přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů (vodní zákon) v souvislosti s nakládáním s odpady ani s jeho provozem 
používány závadné látky (tzn. látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod). Z těchto látek lze v souvislosti 
s provozem zařízení uvést provozní náplně mechanizačních prostředků, odebírané 
autobaterie a náplně z autovraků.  

Vzhledem k tomu, že je předpokládáno zacházení s většími než limitními množstvími, jež 
uvádí vyhláška č. 450/2005 Sb. (vyhláška o nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu) byl zpracován návrh havarijního plánu, řešícího havarijní situace, za nichž 
by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. Návrh havarijního plánu, 
který bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu, je přílohou č. 4. 

Na venkovních plochách nebudou ukládány odpady, které by mohly ohrozit povrchové a 
podzemní vody. Zařízení není napojeno na veřejnou kanalizaci. Ke shromažďování 
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nebezpečných odpadů budou vždy používány nepropustné obaly. Pro případnou sanaci 
úkapů provozních kapalin z provozních mechanismů nebo z rozebíraných autovraků bude 
k dispozici dostatečné množství sorbentu a mobilní havarijní souprava. V případě úniku 
kapalných odpadů bude opět využit sorbent pro okamžité odstranění. 

Kromě případů zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod může v zařízení dojít 
k následujícím nestandardním situacím:  

- pracovní úrazy,  

- požár, 

- poruchy zařízení, mechanismů, elektrických rozvodů apod.  

Nebezpečné odpady, náplně z autovraků a další závadné látky budou shromažďovány a 
bude s nimi manipulováno uvnitř haly. Hala je opatřena nepropustnou podlahou a celkově je 
již zajištěna proti únikům závadných látek. 

Zařízení bude protipožárně zabezpečeno hasícími přístroji a dalšími opatřeními. 

Dopady na okolí 

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik 
ropných látek ze strojů a zařízení a popřípadě vznik požáru (znečištění ovzduší popř. 
nebezpečí výbuchu). S ohledem na zajištění záchytnými vanami a zajištění podlah 
s možností úplného uzavření odtokové cesty, je únik do povrchových vod nepravděpodobný. 
I dopad ostatních předvídatelných druhů havárií je omezen na vlastní prostor výrobního 
areálu. 

O havárii se v případě úniku ropných látek nejedná, pokud unikne pouze nepatrné 
množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno 
znečištění nebo poškození složek životního prostředí.  

Bližší opatření jsou specifikována ve zmiňovaném havarijním plánu (příloha č. 4)  a dále 
v provozním řádu, který bude schvalován Krajským úřadem Středočeského kraje.  

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (NAPŘÍKLAD VÝZNAMNÉ TERÉNÍ ÚPRAVY , ZÁSAHY DO KRAJINY ) 

Realizace záměru, spočívající v provozování zařízení určeného ke sběru, výkupu, třídění 
a úpravě kovů, sběru a zpracování autovraků a elektrozařízení, nebude znamenat žádné 
terénní úpravy ani zásahy do krajiny. Záměr bude probíhat v bývalém průmyslovém areálu 
podniku KOSMOS a.s. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  
Územní systém ekologické stability je zahrnut ve schváleném územním plánu města 

Čáslav. V blízkosti areálu prochází lokální biokoridor, tvořený tokem Brslenka a břehovými 
porosty (viz obrázek). Vzdálenost toku od hranice areálu (tvořené hranicí pozemku č. 1196/1) 
je 30 - 15 m. 

Obrázek č. 9: ÚSES dle územního plánu m ěsta Čáslav 

 

Legenda:        (zdroj: www.meucaslav.cz) 

  



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - Rozšíření provozu zařízení k nakládání s odpady 

PILC ODPADY s.r.o.  C. ÚDAJE O STAVU ŽP V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

G E T  s.r.o.  Strana 31 z 54 

Zvláště chráněná území, přírodní parky 

Přímo v zájmovém území a ani v jeho přilehlém okolí se nenachází žádná zvláště 
chráněná území. Zájmové území není součástí žádného přírodního parku. V dosahu cca 4,6 
km SSV směrem se nalézá přírodní památka „Žehušická obora, proslulá chovem bílých 
jelenů. A ve vzdálenosti cca 11 km východním směrem se nalézá CHKO Železné hory. 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY , PAMÁTNÉ STROMY  

Lesy, vodní plochy, vodoteče a jejich nivy jsou z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. 
významnými krajinnými prvky (VKP). Podle výše uvedeného zákona se v blízkosti řešeného 
území nachází VKP, tvořené tokem Brslenky. 

 Žádné registrované významné krajinné prvky ani památné stromy se v zájmovém území 
ani v jeho nejbližším okolí nenacházejí. 

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU  

Přímo v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné 
architektonické ani historické památky. 

Zájmové území se nachází mimo historické jádro města Čáslavi, které je, dle Vyhlášky 
MK ČR č. 476/1992 Sb. v aktuálním znění, prohlášeno památkovou zónou. 

„Osídlení města se datuje od počátku neolitu (6 - 5 tis př.n.l.) Bohaté archeologické 
nálezy z města a jeho okolí dokládají, že se zde vystřídala řada pravěkých kultur. Slovanské 
osídlení se datuje od 9. století.  

Královské město Čáslav vzniklo okolo poloviny 13. století za vlády Přemysla Otakara II. 
při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Dodnes je patrný gotický 
vnitřní půdorys - velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravoúhlá uliční síť.  

Stavba raně gotického kostela sv. Petra a Pavla byla zahájena na konci 13. století a byl 
do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století (dnešní sakristie), který zde 
původně stál. 

Městský areál byl vymezen hradbami, které jsou zachovány v jedné třetině jejich délky. 
Do města se vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického 
opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. 

Po vypuknutí husitského hnutí setrvala Čáslav na straně Zikmundově. Po jarní ofenzívě 
husitů v r. 1421 přešlo město na jejich stranu. V červnu 1421 se sešel v děkanském chrámu 
sv. Petra a Pavla zemský sněm, který vstoupil do dějin jako čáslavský. Sněm mimo jiné 
ustavil dvacetičlennou zemskou vládu, do které byl zvolen i Jan Žižka.  

V 15. a 16. století postihly ze značné části dřevěné město dva velké požáry. V roce 1452 
vyhořela polovina města, v roce 1522 padlo ohni za oběť skoro celé město.  

Po tomto požáru však došlo opět ke kulturnímu a hospodářskému vzestupu města a k 
rozvoji stavební činnosti, které přerušily až události třicetileté války. Především dva švédské 
vpády v letech 1639 a 1643 způsobily, že se Čáslav stala nejen městem pustým, ale navíc 
do 18. století silně zadluženým. 

V 18. století je Čáslav významným správním centrem, sídlem krajského úřadu (1715), 
pošty, vojenské posádky. Novodobým stavebním ruchem na začátku 19. století byl do 
značné míry setřen původní renesanční a barokní charakter města. 

V polovině 19. století získala Čáslav postupně také úřady s okresní působností a začaly 
zde vznikat i některé vyšší vzdělávací ústavy (gymnázium, odborné školy). V druhé polovině 
19. a na začátku 20. století byly zakládány hospodářské a peněžní ústavy (např. městská 
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spořitelna, živnostenská záložna, hospodářské družstvo), dál elektrárna, plynárna aj. 
Dochází i k nové výstavbě ve městě a to především budov pro správní a školské účely. Od 
roku 1960 přestala být Čáslav okresním městem, zůstala však přirozeným spádovým 
centrem.  

V roce 2003 se stala Čáslav pověřenou obcí III. stupně, což znamená, že se určité 
pravomoci bývalého Okresního úřadu v Kutné Hoře opět přenesly do tohoto města.“  

(Zdroj: http://www.meucaslav.cz/cz/article.asp?article_id=2&lang_id=1) 

V areálu a jeho blízkém okolí nebyly uskutečněny žádné archeologické nálezy. Vzhledem 
k charakteru záměru (nebudou prováděny žádné zemní práce) nejsou zde žádné 
archeologické nálezy předpokládány. 

ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ  

Území sloužilo v minulosti jako parkoviště a skladový areál podniků KOSMOS a.s. a 
ZENIT spol. s.r.o. Z důvodu omezení kapacity a ukončení činnosti podniku KOSMOS a.s. byl 
tento areál odkoupen společností PILC REALITY s.r.o. V areálu nezůstaly, kromě 
skladovacích ploch a hal, žádné pozůstatky (např. skladované nebezpečné látky nebo 
následky havárií apod.) z výrobních činností podniku KOSMOS a.s., které by s sebou 
přinášely nutnost dalších činností a úprav. 

Lokalita záměru, ač se jedná o bývalý průmyslový areál, nebyla v minulosti zatížena 
nadměrnou průmyslovou činností s důsledky ekologických zátěží. 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁT ĚŽE 

V okolí města Čáslav je evidováno několik kontaminovaných míst a jedna plocha rizik, ale 
žádné z nich se nenachází v zájmové ploše areálu ani v jeho nejbližším okolí (zdroj: 
http://sez.vuv.cz/).  

EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Dotčené území nevykazuje žádné znaky extrémních poměrů. 
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2. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí v 
dotčeném území 

OVZDUŠÍ A KLIMA  

Makroklimatická charakteristika 

Území naleží do klimatické oblasti T2 (QUITT, 1971), která je charakterizována dlouhým 
létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým 
jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika klimatické oblasti T2 (teploty v ºC a srážky v mm): 

Počet letních dnů     50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C  160 - 170 
Počet mrazových dnů    100 - 110 
Počet ledových dnů     30 - 40 
Průměrná teplota v lednu    -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci    18 - 19 
Průměrná teplota v dubnu    8 - 9 
Průměrná teplota v říjnu    7 - 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetační období   350 - 400  
Srážkový úhrn v zimním období   200 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   40 - 50 
Počet dnů zamračených    120 - 140 
Počet dnů jasných     40 – 50 
 

Podrobněji je možné klimatické podmínky v území charakterizovat za použití údajů z 
klimatologické stanice v Čáslavi: 

Tabulka č. 7: Průměrný úhrn srážek [v mm] 

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

32 28 32 43 63 69 80 73 49 45 35 36 590 

Tabulka č. 8: Průměrná teplota vzduchu [v ºC] 

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

-1,7 -0,7 3,2 7,9 13,1 15,9 17,7 16,8 13,3 8,3 3,5 -0,2 8,1 

Tabulka č. 9: Průměrné sm ěry proud ění větru v % 

S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 

6,6 3,11 6,51 15,2 9,4 9,7 15,2 14,2 22,48 

Kvalita ovzduší 

Dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005 došlo k překročení imisního limitu 
pro ochranu zdraví lidí pro PM10 na 11,3% plochy území působnosti stavebního úřadu 
MěÚ Čáslav. Nedošlo však k překročení imisního limitu po započítání meze tolerance. Imisní 
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limit pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon je překročen na 99,9% plochy  zóny 
Středočeského kraje (obdobná situace je ve všech ostatních krajích). 

VODA 

Hydrologická charakteristika 

V blízkosti zájmového území (v nejbližší vzdálenosti 4 m o zájmového území záměru) 
protéká vodoteč Brslenka (č.h.p.1-03-05-050), která je levostranným přítokem Doubravy. 
Potok protéká napřímeným upraveným korytem. Správcem toku je Povodí Labe. 

Na území města Čáslav, tudíž ani v lokalitě záměru, se nevyskytují záplavová území. 

Brslenka (Čáslavka) pramení cca 4 km jižně od Golčova Jeníkova u obce Kobylí Hlava. 
Odtud teče severně směrem k Čáslavi a dále pak sleduje severovýchodní směr až ke svému 
ústí do řeky Doubravy, těsně pod obcí Žehušice, na ř.km. 8,8. Na svém cca 22 km dlouhém 
toku napájí celou řadu rybníků. 

Stav koryta tohoto potoku je znázorněn na obrázku. 

Obrázek č. 10: Stav koryta Brslenky v sousedství areálu 

 

PŮDA 

Pozemky v zájmovém území nejsou vedeny v katastru nemovitostí jako zemědělská 
půda. Jedná se buďto o zastavěné plochy a nádvoří, či o ostatní plochy. Plochy jsou 
převážně zpevněné. 

Hlavní pedogenetickou asociací v okolním území je asociace hnědozemí přírodních a 
zemědělsky zkulturněných nížin a pahorkatin. Hlavní granulometrickou asociací je asociace 
půd hlinitých. 
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Geomorfologie 

Z geomorfologického hlediska je dotčené území součástí: 

Provincie:   Česká vysočina 
Subprovincie:  Česká tabule 
Oblast:  Středočeská tabule 
Celek:  Středolabská tabule  
Podcelek:  Čáslavská kotlina 
Okrsek:   Ronovská kotlina  

Ronovská kotlina je jihovýchodní částí Čáslavské kotliny. Je tvořená turonskými slínovci 
a písčitými slínovci, méně cenomanskými pískovci, při okrajích pararulami a ortorulami s 
vložkami amfibolitů; zaujímá členitější erozně denudační reliéf okrajové oblasti tektonické 
sníženiny se strukturně denudačními plošinami na křídových horninách (často se sprašovými 
pokryvy), s relikty staropleistocénních a mladotřetihorních teras, s exhumovaným 
předkřídovým zarovnaným povrchem a těsnými erozními údolími v krystalinických horninách 
v povodí středního toku Klejnárky a Doubravy.  

V širším území je zvodnění vázáno na sedimenty cenomanu (pískovce), které představují 
kolektor s průlinově puklinovou propustností. 

V řešeném území ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné oblasti surovinových 
zdrojů ani jiných přírodních bohatství. 

Geologie 

Podle geologické mapy ČR dostupné na http://geoportal.cenia.cz leží město Čáslav a 
jeho blízké okolí na rozhraní dvou geologických ploch. 

- proterozoické horniny assyntsky zvrásněné, s různě silným variským přepracováním 
(břidlice,fylity,svory až pararuly) 

- kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky) 

FAUNA A FLÓRA  

Biogeografické členění 

Culek (1996) zařazuje zájmové území do Českobrodského bioregionu 1.5. Bioregion leží 
uprostřed středních Čech, zabírá přibližně Českobrodskou tabuli a tvoří úpatí 
Českomoravské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí. 

Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s 
malými ostrovy  acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a 
teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2. 
(bukovo-dubového) vegetačního stupně, v jihozápadní části bioregionu biota 3. (dubovo-
bukového) vegetačního stupně. Biodiverzita je podprůměrná, exklávních a mezních prvků je 
velmi málo, vyzívají zde některé prvky. Netypickou součástí jsou vysoké kopce u Kutné Hory 
a přechodný pás k Havlíčkobrodskému regionu na jihovýchodě. 

Fytogeografické členění a geobotanická rekonstrukce 

Z fytogeografického hlediska řešené území spadá do fytogeografické oblasti mezofytika, 
obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu Kutnohorská pahorkatina 
(Skalický in Hejný et Slavík, 1988). 

V řešeném území je jako jednotka potenciální přirozené vegetace popsána černýšová 
dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Černýšovou dubohabřinu tvoří stinné 
dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), 
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s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního 
(Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer 
pseudoplatanus, mléč – A. platanoides, třešeň – Cerasus avium). Ve vyšších nebo 
inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dobře 
vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze 
v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především 
byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. 
niger, Lamium galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum 
europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca 
heterophylla, Poa nemoralis). 

Zoogeografie 

Podle zoogeografického členění Mařana se řešené území nachází v obvodu 
středočeských nížin a pahorkatin. Zelený (1972) zařazuje řešené území do faunistického 
okresu 12 – Středočeská pahorkatina. 

Culek (1996) zařazuje zájmové území do Českobrodského bioregionu 1.5 
charakteristického těmito významnými druhy: 

Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). 

Ptáci: břehule říční (Riparia riparia), moudlivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní 
(Corvus frugilegus). 

Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok 
skvrnitý (Salamandra salamandra). 

Měkkýši: suchomilka obecná (Helicella obvia), s. rýhovaná (H. striata), trojzubka stepní 
(Chondrula tridens), slimáčník táhlý (Semilimax semilimax). 

Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima. 

Fauna má charakter běžné fauny českých kultivovaných pahorkatin se západními vlivy. 

Aktuální stav 

Areál je tvořen převážně budovami a zpevněnými plochami a vegetace se zde prakticky 
nenachází. Místy se nacházejí ve spárách zpevněných ploch nebo podél oplocení areálu trsy 
ruderálních bylin. Jedná se o porost spíše nežádoucí. 

Dřevinné porosty se vyskytují na venkovní hranici již mimo areál podél říčky Brslenky a 
z opačné strany na pozemcích mezi areálem obytnou zástavbou, ve své podstatě pomáhají 
začlenit tento areál do krajiny. 

V blízkém okolí areálu je druhové složení flory a fauny převážně vázáno urbanistickým 
složením, ve vzdálenějším okolí se vyskytuje obhospodařovaná orná půda, kde se druhová 
skladba mění v závislosti na změnách pěstovaných kultur. 

V řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí není předpokládán výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 48 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 

EKOSYSTÉMY 

Jedná se o bývalý průmyslový areál, jehož převážná část je tvořena zpevněnými 
plochami. Ani v okolí areálu nepřevládají pozemky orné půdy nebo lesní půdy, jelikož se 
tento areál nachází v zastavěném území. 
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V bezprostřední blízkosti areálu nebyly vymezeny žádné evropsky významné lokality 
(NATURA 2000).  

KRAJINA  

Krajina v okolí Čáslavi je tvořená úrodnou rovinou podél toků Doubravy a Brslenky. Na 
východě se terén zdvihá do podhůří Železných hor, na jihu je krajinný prostor ohraničen 
výrazným svahem probíhajícím přibližně ve směru SZ – JV napříč Golčojeníkovskou 
pahorkatinou. Území spadá do povodí řeky Labe. Krajina této oblasti je intenzivně 
zemědělsky využívána, ale stejně tak předkládá zalesněná území, údolí i vrchy, různorodá 
skaliska, řeky, potoky, louky a rybníky. 

V okolí uvažovaného areálu se nalézá zastavěné území. V širším okolí má krajina 
převážně zemědělský charakter s nedostatkem rozptýlené zeleně a lesních porostů.  

Osídlení v krajině tvoří, až na město Čáslav, převážně menší zemědělské obce. 

OBYVATELSTVO  

Výměra základní územní jednotky (ZUJ: 534005) města Čáslav je 2645,93 ha. Hustota 
zalidnění je 372,38 ob./km2 obyv./km2. 

Tabulka č. 10: Obyvatelstvo 

Přírůstek/úbytek celkem 5 
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 9936 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 1439 
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 3171 
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 3231 
Střední stav obyvatel (k 1.7.) 9916 
Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 4805 
Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 5111 

(údaje Českého statistického úřadu z roku 2004, ke dni 4.12. 2006 dostupné na: 
http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/mos?openform&:534005.) 

HMOTNÝ MAJETEK  

Pozemky a na nich umístěné stavby, jež zahrnuje areál provozovny společnosti PILC 
ODPADY s.r.o. jsou prakticky v majetku oznamovatele prostřednictvím společnosti PILC 
REALITY s.r.o. 

KULTURNÍ PAMÁTKY  

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí  se nenacházejí žádné kulturní památky. 

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA P ŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY 

Jak již bylo výše uvedeno, areál záměru se nachází v bývalém průmyslovém areálu 
prakticky na okraji města Čáslav v průmyslové části. 

OCHRANNÁ PÁSMA  

V blízkosti zájmové lokality se vyskytuje několik ochranných pásem a některá zasahují do 
areálu: 

- OP železniční dráhy: 60 m od osy krajní koleje (viz obrázky v akustické studii – 
příloha č. 3). 
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- OP vlečky: 30 m od osy krajní koleje, 

V rámci realizace záměru nebudou prováděny žádné stavební práce, které by narušily 
podmínky ochrany.   

SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI  

Dle vyjádření MÚ Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje je zájmové území z 
hlediska územně plánovací dokumentace umístěno v lokalitě určené jako průmyslové plochy, 
tudíž není v rozporu s územním plánem. Vyjádření je umístěno v kapitole H – Přílohy. Zákres 
situování stavby do územního plánu je na obrázku č. 11. 

V blízkém okolí Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, neřešil 
žádnou stavbu, která by mohla mít kumulační vliv na tento záměr. 

 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dot čeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 

V rámci hodnocení předkládaného záměru „Rozšíření provozu zařízení  k nakládání 
s odpady o nakládání s autovraky a dalšími druhy odpadů“ nebyl zjištěn negativní dopad 
záměru, který by měl zásadní vliv na kvalitu životního prostředí v dotčeném území nebo 
vyvolal její zhoršení. Je možné konstatovat, že z hlediska kvality životního prostředí nedojde 
realizací záměru k její významné změně. Důležité bude v této souvislosti dodržování 
podmínek provozního řádu, platné legislativy a dalších dokumentů souvisejících s provozem 
zařízení. 
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Obrázek č. 11: Situování zám ěru ve vztahu k územn ě plánovací dokumentaci 

 

Legenda       (zdroj: www.meucaslav.cz) 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vliv ů odhad jejich velikosti 
a významnosti 

1. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ , SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY  

Vlivy na ve řejné zdraví 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k významnému navýšení akustických imisí u 
nejbližších chráněných venkovních prostorů a venkovních prostorů (méně než 1 dB), 
přičemž budou i nadále dodrženy hygienické limity. Zařízení bude v provozu výhradně 
v denní době. 

Záměr nezhorší stávající imisní situaci z hlediska čistoty ovzduší. Navýšení emisí 
znečišťujících ovzduší a s tím související imisní zátěže bude zanedbatelné.  

Z výše uvedených důvodů se v souvislosti s provozem zařízení nepředpokládá negativní 
ovlivnění veřejného zdraví. Vliv na veřejné zdraví je hodnocen jako nevýznamný. 

Sociáln ě ekonomické vlivy 

Realizace záměru je v souladu s trendy v šetrném přístupu k životnímu prostředí 
s rostoucími požadavky na recyklaci materiálů. Tento přístup je všeobecně pozitivně vnímán 
a vzhledem k tomu, že výše uvedené zařízení odpovídá všem platným právním předpisům 
v oblasti ochrany životního prostředí, je zde možné hovořit o pozitivním působení a rozšíření 
služeb pro obyvatelstvo. 

Jak je již uvedeno výše, záměrem není předpokládáno negativní ovlivnění zdraví 
obyvatel v nejbližších obydlených objektech v zastavěném území města Čáslav. Záměr 
rovněž neznamená bezpečnostní riziko vzhledem k populaci. 

Realizací záměru se nepředpokládá zapříčinění likvidace chráněných druhů živočichů a 
rostlin. Záměr nepředstavuje zábor ZPF či PUPFL a nezpůsobuje tak znemožnění využívání 
produkční kapacity těchto přírodních zdrojů. 

Areál, ve kterém je záměr realizován neslouží v současné době k rekreačnímu využití, 
ani nebrání budoucímu možnému rekreačnímu využití okolního území.  

Poněkud problematickým je těsné sousedství areálu s plochami určenými v územním 
plánu pro výstavbu rodinných domů (jedná se o tři pozemky, přičemž jeden z nich je 
v majetku oznamovatele). Z hlediska územního plánu není situování těchto dvou odlišných 
funkcí do vzájemné těsné blízkosti vhodné.  V případě realizace výstavby rodinných domů (2 
domy) by bylo pravděpodobně nezbytné nově vzniklé chránné venkovní prostory staveb 
hlukově ochránit. Z provedeného hlukového posouzení vyplývá, že hlukové pásmo 
přesahující limitních 50 dB zasahuje do uvedeého prosotru několika málo metry. V tomto 
případě by postačilo v budoucnu (až to bude aktuální) vybudovat protihlukovou clonu. Její 
návrh však musí vycházet z reálných podkladů pro stavební povolení). 

Z ostatních hledisek bude zřízení takovéhoto zařízení v bývalém průmyslovém areálu 
s dobrou dostupností zásahem pozitivním. Je zřejmé, že společnost bude tento areál 
vzhledem k firemní politice zaměřené na zákazníky, udržovat v odpovídajícím estetickém a 
technickém stavu.  

Realizace záměru nevytváří žádné zvláštní nároky na dopravní či jinou infrastrukturu. 
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Záměr nabídne pracovní příležitost pro 4 až 5 pracovníků. 

Celkově je možné sociální vlivy hodnotit jako pozitivní. 

Vyhodnocení ekonomických vlivů záměru je předmětem podnikatelského záměru a 
v rámci posuzování vlivů na životní prostředí nejsou tyto aspekty blíže specifikovány.  

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

V rámci realizace záměru nebudou provozovány významné zdroje znečišťování ovzduší 
ani nebude manipulováno se sypkými materiály, které by zapříčiňovaly zvýšenou prašnost. 
Haly jsou nevytápěné. Zdrojem emisí znečišťujících látek bude pohyb vysokozdvižného 
vozíků a občasný pohyb nákladních automobilů obsluhujících areál.  

Dotčená oblast leží v území s dobrou kvalitou ovzduší. V souvislosti s realizací záměru 
nedojde k významnému navýšení množství emisí látek znečišťujících ovzduší.  

Vlivy na čistotu ovzduší v dotčeném území jsou hodnoceny jako nevýznamné. 

Změny v klimatu nejsou v žádném měřítku (mikroklima až makroklima) předpokládány. 

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT . DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY  

Hluk 

Posouzení vlivu záměru z hlediska plnění hlukových limitů je provedeno v příloze č. 3. 
Závěr studie: „Provedená modelová hodnocení prokázala splnění limitních hodnot pro 
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v souvislosti se zahájením 
provozu zařízení pro nakládání s odpady firmy PILC ODPADY s.r.o. Limitní hodnoty budou 
splněny jak v souvislosti s provozem zdrojů hluku uvnitř areálu zařízení pro nakládání 
s odpady, tak v souvislosti s dopravní obsluhou areálu. Tento závěr je platný i po zahrnutí  
možné chyby výpočtu (třída přesnosti II (+/- 2 dB)).“ 

Podrobnosti hodnocení viz příloha. 

Vlivy vibrací 

V areálu nejsou a ani nebudou umístěny žádné významné zdroje vibrací. Vliv je z tohoto 
hlediska nulový. 

Biologické vlivy 

Realizací záměru nevzniknou příčiny k šíření nepůvodních druhů ani nevytváří nové 
plochy pro šíření invazních rostlin a alergenních plevelů do okolí. Jiné biologické vlivy nejsou 
předpokládány. 

4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  

Změna kvality povrchových a podzemních vod 

Součástí záměru není vypouštění odpadní vod, ani splaškových ani technologických. Při 
standardních situacích tedy nejsou se záměrem spojeny vlivy na povrchové a podzemní 
vody.  

V případě nestandardní situace, jako je například havárie, bude postupováno podle Plánu 
havarijních opatření pro případ zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod, jehož návrh 
je přílohou č. 4 oznámení.  
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Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod 

V rámci realizace záměru bude odebírána pouze voda určená pro hygienické účely ve 
smluvně zajištěných prostorách v bývalé budově KOSMOS a.s., které jsou napojeny na 
vodovod. Nebudou využívány žádné podzemní zdroje (studny, vrty).  

Vliv záměru je v tomto ohledu nulový. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 

Realizace záměru nebude mít vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě. 

5. VLIVY NA PŮDU 

Zábor ZPF 

Realizace záměru nevyvolá potřebu záboru zemědělského půdního fondu. Vliv je 
z tohoto hlediska nulový. 

Zábor PUPFL 

Záměr nebude představovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vliv záměru je 
v tomto ohledu nulový. 

Vliv na čistotu půd 

Plochy areálu jsou z převážné většiny zpevněné či částečně zpevněné.  

Za normální situace nebude mít záměr žádný vliv na čistotu půd. Postup při havarijních 
situacích je řešen v Havarijním plánu (pro případ zhoršení jakosti povrchových a podzemních 
vod) – viz příloha č. 4. 

6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Realizace záměru spočívající v provozování zařízení  ke sběru, výkupu, třídění a úpravě 
kovů, ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení nebude mít vliv na horninové prostředí.  

Areál je situován mimo v současné době známé geologické a paleontologické památky 
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.  

Na ploše areálu a v jeho nejbližším okolí není znám výskyt vyhrazených a nevyhrazených 
nerostů nebo jiných nerostných bohatství podle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vliv je nulový. 

7. VLIVY NA FAUNU , FLÓRU A EKOSYSTÉMY  

Vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

V průmyslovém areálu se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.  

Vliv záměru je z tohoto hlediska nulový. 

Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les 

V rámci realizace záměru nedojde k poškození stromů a porostů rostoucích mimo les.  
Na dotčených pozemcích se nenacházejí žádné stromy. Záměr má v tomto ohledu nulový 
vliv. 
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Likvidace, poškození lesních porostů 

Realizací záměru, uskutečněnou v rámci areálu nebudou dotčeny žádné lesní porosty. 
Vliv záměru je nulový. 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP 

Přestože se záměr nalézá v blízkosti lokálního biokoridoru (oddělen cca 15 m širokým 
pozemkem pod vlečkou, který již není součástí areálu) vedeného podél potoka Brslenky, 
svojí polohou do něho nebude zasahovat. Realizace záměru tedy nebude představovat 
zásah do prvků ÚSES a VKP. 

8. VLIVY NA KRAJINU  

V rámci realizace záměru bude využit již existující průmyslový areál, dříve využívaný 
podniky KOSMOS a ZENIT jako parkoviště a skladovací prostory s již stávajícími stavebními 
objekty (haly). Areál netvoří v krajině dominantu, neleží v pohledově významné poloze ani 
svým rozsahem a umístěním neznemožňuje výhledy do krajiny. Je možné konstatovat, že 
realizace záměru v areálu společnosti PILC ODPADY s.r.o. nebude mít na krajinu vliv.  

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY  

Záměr je realizován na pozemcích, které jsou prakticky v majetku oznamovatele. 
Realizace záměru nebude bránit budoucímu využití objektů v okolí. V případě přípravy 
výstavby rodinných domů (2 domy) na navazujících plochách navržených pro tuto funkci 
v územním plánu (severozápadně od areálu) bude nezbytné měřením ověřit hlukové zatížení 
a eventuelně navrhnout způsob akustického odclonění těchto ploch.  

Jak již bylo výše uvedeno, v zájmovém území se nenacházejí žádné kulturní památky. 
Výskyt archeologických nálezů se nepředpokládá.  

Současný vliv záměru je v tomto ohledu nevýznamný. 
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II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci  

Záměr je lokalizován na SZ okraji města Čáslav, v území určeném z hlediska územního 
plánu jako průmyslová zóna. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 60 m 
v západním směru, je oddělena pozemky, které mají charakter mírné terénní elevace 
porostlé dřevinami. Na opačné straně areálu se nachází železniční vlečka a dále koryto 
vodoteče Brslenky.  

Dle rozsahu záměru a činností v provozovně nedojde k významné změně současných 
charakteristik území z hlediska zatížení životního prostředí. 

Lze shrnout, že vhledem k umístění předkládaného záměru v zóně průmyslu, bude mít 
záměr pozitivní dopad díky rozšíření služeb v oblasti nakládání s odpady ve městě bez 
negativního ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 

V rámci hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly 
identifikovány významné nepříznivé vlivy. Potenciálně nepříznivými jsou vlivy nestandardních 
situací jako jsou havárie (je zpracován havarijní plán). Potencionálně nepříznivými jsou vlivy 
hluku za předpokladu, že na 2 pozemcích navazujících na areál bude v souladu s územním 
plánem realizována výstavba RD. V tomto ohledu se předpokládá (v návaznosti na 
rozhodnutí o výstavbě domů na dotčených pozemcích) ověření skutečné hlukové zátěže 
z provozu zařízení a návrh řešení protihlukové ochrany (pozn.: na tyto nezastavěné pozemky 
se za dnešního stavu limitní hodnoty pro ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku 
nevztahují. Chráněnými venkovními prostory se stanou až v momentě, že se na nich budou 
objekty pro bydlení). Zmiňovaná protihluková ochrana bude jednoduše realizovatelná. 

S ohledem na zabezpečenost areálu a správnou provozní praxi není provoz spojen 
s žádnými dalšími nepříznivými vlivy. 

III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahující 
státní hranice 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nenastanou. 
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IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

Opatření pro fázi p řípravy zám ěru  

Areál je již pro realizaci záměru připraven.  

1) Havarijní plán, zpracovaný podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude předložen ke 
schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. Do nabytí právní moci nemůže být 
v zařízení zacházeno se závadnými látkami (dle vodního zákona) v množstvích 
přesahujících limitní hodnoty určující povinnost vypracování havarijního plánu.  

Opatření pro fázi realizace zám ěru  

2) Po uvedení zařízení do provozu (vč. manipulace s kovovými materiály na 
venkovních plochách) bude provedeno kontrolní měření hluku v denní době ve 
venkovních chráněných prostorech staveb. Případná opatření ke snížení vlivů 
hluku budou navržena na základě prokázání překročení limitních hodnot (50 dB 
v denní době). 

3) Bude vyloučená práce v provozovně v noční době. 

4) Lehké části odpadů umístěné na venkovních plochách budou zajištěny proti 
úletům. 

5) Budou plněna opatření a podmínky provozu vyplývající z havarijního plánu a 
provozního řádu zařízení.  

 
Opatření pro fázi ukončení záměru nejsou navrhována. 

Plnění dalších specifických povinností vyplývajících z právních předpisů se předpokládá, 
z tohoto důvodu zde nejsou tyto požadavky právních předpisů výslovně citovány. 
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a v ýchozích 
předpoklad ů při hodnocení vliv ů 

Oznámení je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí (v platném znění). 

Výchozím zdrojem informací o současném stavu životního prostředí v zájmovém území 
byly informace z příslušných správních úřadů a informace dostupné na internetu, podklady 
poskytnuté oznamovatelem a vlastní průzkum zájmového území.  

Hluk 

Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu 
LimA 7812-B Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH). Výpočet hluku ze silniční dopravy byl 
proveden ve výše uvedeném výpočetním produktu dle Francouzské národní výpočetní 
metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) uvedená v "Arrté du 5 mai 1995 relatif au 
Brit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article6" a ve francouzské 
normě "XPS 31-133". Metoda popisuje detailní postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v 
blízkosti ulic způsobeny dopravou, s přihlédnutím k meteorologickým datům, které budou mít 
vliv na šíření zvuku. Parametry hlukových emisních dat jsou zakotveny v "Guide du bruit" s 
přizpůsobením k zavedení korektur, které berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.  

Výpočet hluku z průmyslových zdrojů byl proveden dle ISO 9613-2 "Akustika - Snižování 
šíření venkovního hluku, Část 2: Obecné výpočetní metody". Všechny výše popsané 
metodické resp. normové výpočetní postupy patří mezi dočasné doporučené výpočetní 
metody dle Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího životní prostředí 
("DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
25 June 2002 relating to the assesment and management of enviromental noise"). Metoda 
NMPB-Routes-96 je jako národní výpočtová metodika používána mj. ve Francii, Španělsku, 
Itálii, Belgii, Portugalsku a Řecku, v Česku není v současné době žádná výpočtová metodika 
pro hluk z dopravy legislativně zakotvena.  

Použitá metodika:  

Bajer T. a kol. (1997): Metodiky zpracování a kvantitativní významová hlediska pro 
posuzování hluku v dokumentacích EIA (Výstup projektu PPŽ/480/1/97) Kozák, J. a kol. 
(2005): Doporučená metodika vypracování hlukových studií v dokumentacích a jejich 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Planeta 
MŽP 2/2005 Studie provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v 
"Nařízení vlády č. 148/2006 ze dne 15.3 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ". 

VI. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů 

S ohledem na charakter záměru, jeho umístění a navrhované kapacity se při předpovědi 
vlivů nevyskytly podstatné nedostatky ve znalostech ohledně působení záměru na životní 
prostředí. Vlivy spojené se záměrem jsou obecně známé a předpovídatelné. Míra neurčitostí,  
týkajících se záměru (zejm. skutečné zastoupení jednotlivých druhů odpadů v rámci kapacity 
zařízení) je z hlediska rizik, spojených s predikcí vlivů, přijatelná.   
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Vzhledem k tomu, že návrh je předkládán pouze v jedné variantě, pozbývá porovnávání 

v tomto bodě význam. 

V průběhu posouzení vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo nebyly 
identifikovány žádné nepříznivé či významně nepříznivě vlivy z hlediska celkové 
významnosti.  

Závěry učiněné v tomto oznámení a jsou platné za předpokladu dodržení 
postupů provozního řádu a havarijního plánu.  

Na základě posouzení všech o čekávaných vliv ů na životní prost ředí je možno 
doporu čit realizaci p ředkládané varianty. 

Zpracovatel doporučuje ukončit posuzování ve zjišťovacím řízení. 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 
Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení je uvedena v přílohách (viz 

seznam příloh v kapitole H). 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
V rámci stavebního řízení se k provozu zařízení společnosti PILC ODPADY s.r.o. již 

vyjadřovali, resp. vydali rozhodnutí: 

� Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní 
pracoviště Kutná Hora – stanovisko (souhlas s předloženým provozním řádem 
„Zařízení k nakládání s odpady“ v provozovně – Pražská ulice, Čáslav) ze dne 
30.10.2006 pod značkou 3560-214/06/KH/Dv 

� Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje – Rozhodnutí o povolení 
změny v užívání stavby a části nemovitostí v areálu bývalého závodu KOSMOS, ulice 
Pražská, Čáslav. Dne 02.10.2006 pod značkou č.j.: Výst. 19695/06, 5091/2006-Ob 

� Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – 
rozhodnutí o: 1) souhlas k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu 
vybraných odpadů kategorie ostatní v provozovně Čáslav; 2) souhlas k nakládání 
s vybranými nebezpečnými odpady, které vznikají provozem zařízení; 3) souhlas 
s provozním řádem dotčeného zařízení 

Kopie výše uvedených vyjádření, resp. rozhodnutí jsou přílohou č. 2 tohoto oznámení. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Záměrem oznamovatele, společnosti PILC ODPADY s.r.o., je rozšíření provozu zařízení  
k nakládání s odpady o nakládání s autovraky a dalšími druhy odpadů. 

 Zařízení se nachází ve Středočeském kraji na katastrálním území Čáslav v průmyslové 
části města Čáslav. Je situováno do bývalého průmyslového areálu dříve využívaným 
podniky KOSMOS a ZENIT.  

Společnost PILC ODPADY s.r.o. má již v současné době pro provozovnu v Čáslavi 
Krajským úřadem Středočeského kraje povoleno provozování zařízení k využívání, sběru 
nebo výkupu vybraných druhů odpadů kategorie „ostatní“ a má povoleno nakládání 
s vybranými nebezpečnými odpady, které vznikají provozem zařízení. Rovněž má 
odsouhlasený provozní řád. Dále má společnost PILC ODPADY s.r.o. již vyřízené a 
MěÚ Čáslav schválené povolení změny v užívání stavby jako zařízení k nakládání s odpady. 
Vše viz. Příloha č. 2. 

Provozní kapacity zařízení k nakládání s odpady: 

� Kapacita zpracování autovraků nepřesáhne 500 kusů za rok, při zpracování cca 2 ks 
autovraků za den. 

� Kapacita nakládání s dalšími nebezpečnými odpady bude řádově v tunách za rok. 

� Kapacita skladování železného šrotu vč. šrotu vzniklého při likvidaci autovraků bude 
dosahovat maximálně 4 500 tun za rok.  

� Kapacita zařízení pro neželezné (barevné) kovy bude dosahovat hodnot od 200 do 
500 t za rok. 

Výměra veškerých zpevněných ploch využívaných oznamovatelem bude cca 4 600 m2 
mimo přístupových komunikací.  

Pozemky a budovy na nich jsou majetkem PILC REALITY s.r.o. Pouze sanitární zařízení 
(šatna, sprcha, umývárna, WC) budou smluvně pronajímány prostřednictvím soukromého 
subjektu v prostorách administrativní budovy podniku KOSMOS a.s. 

Sběr a výkup odpadů bude probíhat od fyzických a právnických osob v pracovní době, 
odpady a druhotné suroviny budou ve větší míře převáženy dopravními prostředky 
dodavatelů a odběratelů nebo v menší míře dopravními prostředky, které má k dispozici 
oznamovatel. Třídění a úprava odpadů bude probíhat průběžně podle druhů a kategorií a 
budou umisťovány na příslušná shromažďovací místa (do shromažďovacích nádob). 
Zpracovávání autovraků bude probíhat průměrně v počtu 2 kusy za den. Nebezpečné složky 
budou ukládány v zabezpečeném prostoru na shromažďovacím místě nebezpečných 
odpadů. Úpravy a přepracování odpadů bude prováděno na základě požadavků odběratelů. 
K manipulaci s odpady a materiálem v areálu a k nakládání na nákladní automobily budou 
sloužit vysokozdvižné vozíky a paletovací vozíky. Odvoz odpadů bude probíhat průběžně po 
naplnění shromažďovacích nádob nebo po úpravě příslušného množství kovového odpadu. 
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Pro přejímku odpadů budou určena tato zařízení: 

� Nájezdová mostová váha do 60 t pro velkoobjemový svoz. 

� 2 analogové škálové váhy do 1 t pro drobný sběr 

� Administrativní zděný domek a vážní domek – kanceláře, pokladna 

Pro sběr a výkup třídění a úpravu většiny odpadů kategorie „ostatní“ budou sloužit 
venkovní zpevněné plochy a prostřední loď haly. Jako příjezdová cesta slouží místní 
asfaltová komunikace. Na venkovních plochách nebudou ukládány odpady kategorie 
„nebezpečné“, ty budou stejně jako autovraky a elektrozařízení shromažďovány a 
zpracovávány v prostorách uvnitř haly podle platných předpisů. 

Barevné kovy  budou  tříděny podle rozměru, kvality a stavu dle příslušné ČSN. V objektu 
skladu barevných kovů není  nakládáno s nebezpečnými odpady. 

Nebezpečné odpady, s kterými bude nakládáno jsou rozděleny na odebírané od původců 
nebo vznikající při činnosti společnosti. Nebezpečné odpady odebírané od původců nebo 
převzaté od smluvního partnera a odpady, u nichž existuje nebezpečí kontaminace 
nežádoucími příměsemi budou zpracovávány, tříděny a shromažďovány na určených 
místech v hale, které jsou již pro tyto účely stavebně připraveny (nepropustná podlahy, 
ohrazení proti úniku). Údaje o skladovaných látkách jsou obsaženy v identifikačních listech 
nebezpečného odpadu (ILNO), které jsou přílohou Provozního řádu a budou umístěny na 
viditelném místě na shromažďovacím místě nebezpečných odpadů. Budou vedeny záznamy 
o případných haváriích a další patřičné evidence dle platných právních předpisů.  

Sběrna je vybavena prostředky pro zachycení kapalných odpadů při havarijním úniku a 
rovněž pro likvidaci úniku pevných odpadů. Bude prováděna pravidelná kontrola stavu 
technických a technologických zařízení a dalšího vybavení, jako prevence možným haváriím. 

Příjem autovraků bude probíhat na zpevněných plochách, jejich zpracovávání a 
shromažďování uvnitř haly na určených místech. Prostory uvnitř haly jsou zabezpečeny jak 
před únikem závadných látek do podzemních a povrchových vod. Použitelné součástky 
budou shromažďovány před jejich dalším využitím. Nevyužitelné díly budou tříděny podle 
druhu materiálu a obsahu nebezpečných složek a následně určeny k materiálovému využití, 
případně zneškodnění. Kapacita příjmu autovraků je vzhledem k technickým možnostem 
stanovena na max. 2 ks denně.  

Po naplnění kapacity budou odpady kategorie „nebezpečné“ předávány k likvidaci nebo 
dalšímu využití pouze oprávněným subjektům. 

V provozu zařízení budou oznamovatelem využívány technické, dopravní a technologické 
mechanismy (vysokozdvižné vozíky, hydraulické paletovací vozíky, nákladní automobily 
AVIA, ruční vozíky, montážní nářadí a další ruční nástroje) 

Úroveň navrženého technického a technologického řešení záměru odpovídá rámcově 
požadovaným právním předpisům. Při srovnání s některými provozovanými sběrnami, popř. 
autovrakovišti je úroveň zabezpečení provozovny ve vztahu k životnímu prostředí 
zpracovatelem oznámení hodnocena jako vysoká. 

Provoz bude jednosměnný, zajišťovaný 5 zaměstnanci. 

V rámci posouzení vlivů záměru na životní prostředí nebyly identifikovány žádné 
nepříznivé či významně nepříznivé vlivy.  

Pro provoz zařízení byly navrženy tyto podmínky: 

- před zahájením provozu si nechat schválit havarijní plán, 

- po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku, 
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- vyloučit práci v noci, 

- zabránit úletům případných lehkých odpadů, 

Plnění dalších specifických povinností vyplývajících z právních předpisů se předpokládá, 
z tohoto důvodu zde nejsou tyto požadavky právních předpisů výslovně citovány. 
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H. PŘÍLOHA 
1) Vyjádření příslušného orgány ochrany přírody k záměru z hlediska důsledků na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 
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2) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace: 
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Seznam dalších p říloh:  
Příloha č. 1 – Seznam odebíraných a vykupovaných odpadů 

Příloha č. 2 – Kopie pravomocných rozhodnutí a dalších vyjádření:  

� Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní 
pracoviště Kutná Hora – stanovisko (souhlas s předloženým provozním řádem 
„Zařízení k nakládání s odpady“ v provozovně – Pražská ulice, Čáslav) ze dne 
30.10.2006 pod značkou 3560-214/06/KH/Dv 

� Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje – Rozhodnutí o povolení 
změny v užívání stavby a části nemovitostí v areálu bývalého závodu KOSMOS, ulice 
Pražská, Čáslav. Dne 02.10.2006 pod značkou č.j.: Výst. 19695/06, 5091/2006-Ob 

� Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – 
rozhodnutí o: 1) souhlas k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu 
vybraných odpadů kategorie ostatní v provozovně Čáslav; 2) souhlas k nakládání 
s vybranými nebezpečnými odpady, které vznikají provozem zařízení; 3) souhlas 
s provozním řádem dotčeného zařízení. Dne 21.12. 2006 po značkou č.j. 
173142/2006/KUSK OŽP/Ko 

Příloha č. 3 – Hlukové posouzení 

Příloha č. 4 – Havarijní plán 
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