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Situace 

 Předložené oznámení hodnotí záměr fyzické osoby pana Miroslava Slabihoudka 
vybudovat Centrum recyklace stavebních odpadů (dále jen centrum) v průmyslové zóně 
města Mníšek pod Brdy, severně od areálu firmy KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s. (dále jen 
Kovohutě). Centrum má být vybudováno ve stávajícím oploceném areálu firmy pana 
Slabihoudka na pozemcích p.č. 1965/120 a 1965/163. Tyto pozemky jsou v současnosti 
využívány jako manipulační plocha. V minulosti byly součástí areálu Kovohutí. Na místě 
stávající provozní budovy firmy p. Slabihoudka byly dvě nádrže na TTO. Na pozemku 
1965/120 byla do roku 1964 realizována aluminotermie, následně pozemek sloužil jako 
skladová plocha pro MTZ. Pan Slabihoudek využívá tento pozemek od roku 1995 jako plochu 
pro skladování stavebního materiálu apod. Pozemek 1965/163 sloužil jako úložiště písku a 
štěrku pro betonárku, ve východní části bylo složiště vysokopecní strusky pro provoz vanadu. 
P. Slabihoudek využívá tento pozemek od roku 2001, plocha je vyasfaltovaná a slouží jako 
manipulační.  

Firma pana Miroslava Slabihoudka spolupracovala s městem Mníšek pod Brdy 
na údržbě města. Od roku 1994 postupně rozšířila činnosti spojené s nákladní autodopravou a 
zemními pracemi pro stavební výrobu tak, že v současné době tvoří tyto činnosti cca 95 % 
výkonů společnosti, které jsou zajišťovány 12 zaměstnanci. Okruh působení společnosti je 
nejen v oblasti Mníšeckého regionu, ale i v jihozápadní části Středočeského kraje. Na základě 
zkušeností s výstavbou inženýrských sítí a zemními pracemi při stavebních činnostech těsně 
spojenými s produkcí stavebních odpadů a na základě odborných znalostí byl zpracován 
záměr recyklace stavebních odpadů v tomto regionu. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje Odboru životního prostředí a 
zemědělství vydaného dne 23. 10. 2007 zn. 152003/2007/KUSK OŽP/Sk (příloha 6) je 
realizace záměru v souladu s cíly obsaženými v závazné části schváleného Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje, tzn. napomůže k dosažení cíle Středočeského kraje zvýšit 
míru materiálové recyklace stavebních a demoličních odpadů o 33 % do roku 2006 a o 60 % 
do roku 2013 v porovnání se stavem recyklace v roce 2001. Dále dojde ke snížení podílu 
odpadů ukládaných na skládky. Dále je realizace záměru v souladu s obsahem koncepčního 
materiálu „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“, kde v opatření D-I mezi 
aktivitami naplňujícími opatření D-I je uvedena podpora budování nových a rozšíření 
kapacity stávajících zařízení na úpravu, recyklaci a využití odpadů. 

Je zřejmé, že realizací předmětného záměru dojde k významnému navýšení 
zpracovatelských kapacit zařízení na materiálové využití stavebních a demoličních odpadů 
produkovaných na území kraje. Zvýší se podíl odpadů, které jsou předávány k materiálovému 
využití a dojde k omezení množství neupravených odpadů ukládaných na skládky v souladu 
s výše uvedenými ustanoveními Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.  

 

Oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí) v platném znění a to oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb. Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovala oprávněná osoba 
Ing. Ivana Lundáková a další. 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Centrum recyklace stavebních odpadů 

Zařazení podle přílohy č. 1: jedná se o záměr, který lze dle přílohy č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb. v platném znění zařadit do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
do bodu 10.1. Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení 
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. 
V tomto případě se jedná o fyzikální úpravu ostatních odpadů. Příslušným úřadem 
k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.  

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Základní údaje o kapacitě vycházejí jednak z podkladů o výskytu odpadů jednak 

o kapacitě vlastní drtící jednotky. 

Reálný výkon drtící jednotky: 80 t/hod 

Předpoklad množství zpracovaného odpadu: 

rok 2009  2010  2011  2012  2013  2014 
t/rok 10 000  10 000  15 000   20 000  25 000  29 000 

Vlastní provoz zařízení bude kampaňovitý a to po množství odpadu cca 
500 tun/směnu. 

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj: Středočeský 

Okres: Praha - západ 

Obec: Mníšek pod Brdy 

Katastrální území: Mníšek pod Brdy 

Centrum recyklace stavebních odpadů má být umístěno ve stávajícím oploceném 
areálu firmy pana Slabihoudka na pozemcích p.č. 1965/120 a 1965/163. Areál firmy 
se nachází severně od areálu Kovohutí ve stávající průmyslové zóně města Mníšek pod Brdy. 
Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1 a 2. 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Jedná se o účelové zařízení budované v souladu s  Programem odpadového 

hospodářství Středočeského kraje ve schválené průmyslové zóně Města Mníšek pod Brdy. 
Z hlediska výstavby se nejedná o významnou akci, neboť budou z velké části využity stávající 
objekty a zpevněné plochy. 
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Areál p. Slabihoudka leží v území, které je v územním plánu Mníšku pod Brdy 
označeno jako plocha č. 18 - rozšiřovaná výrobní (průmyslová) zóna mezi Kovohutěmi a 
ÚVR. Mezi areálem Kovohutí a areálum ÚVR se tedy podle platného územního plánu počítá 
s průmyslovou činností. Přes snahu naplnit průmyslovou zónu v devadesátých letech je zatím 
reálné naplnění nejasné. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) 
pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Jedná se o podnikatelský záměr, jehož realizací dojde k významnému navýšení 
zpracovatelských kapacit zařízení na materiálové využití stavebních a demoličních odpadů 
produkovaných na území kraje. Realizace záměru je v souladu s cíly obsaženými v závazné 
části schváleného Plánu odpadového hospodářství Středočeského. Dále je realizace záměru 
v souladu s obsahem koncepčního materiálu „Program rozvoje územního obvodu 
Středočeského kraje“. 

Varianty umístění záměru nebyly zvažovány. Záměr má být realizován ve stávajícím 
oploceném areálu firmy pana Slabihoudka, který se nachází ve stávající průmyslové zóně 
severně od areálu Kovohutí v Mníšku pod Brdy. Umístění recyklační linky ve vlastním areálu 
je dáno volnou plochou a také snahou co nejméně ovlivnit okolí.  

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Posuzovaný záměr - Centrum recyklace stavebních odpadů - využije v podstatě dvě 

základní zařízení - mobilní pásovou drtící jednotku s třídícím zařízením (recyklační linka) 
a kolový nakladač, které budou provozovány na upraveném a dostatečně velkém pozemku 
umožňujícím uložení jak přijatých odpadů tak i vyrobených druhů stavebních recyklátů. 
V případě potřeby nebo i požadavků lze zařízení krátkodobě přemístit na jinou lokalitu, kde 
zpracuje velké množství nahromaděných zásob odpadů.  

Mobilní pásová drtící jednotku bude zpracovávat stavební a demoliční odpady 
a výkopovou hlušinu z regionu jihozápadní části Prahy a Středočeského kraje na využitelné 
recykláty umožňující nahradit primární stavební suroviny. V tomto smyslu byl již požádán 
Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje o povolení možnosti přijímat 
stavební a demoliční odpady pro možné předzásobení budoucího provozu zařízení. 
Rozhodnutím č.j. 149909/2007/KUSK ze dne 21. 12. 2007 byl udělen souhlas ke sběru těchto 
odpadů  (pro odpady 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07). 

Zpracováním stavebních a demoličních odpadů a výkopové hlušiny na zařízení podle 
projektu vzniknou v podstatě dva druhy výrobků a to drť s požadovanou zrnitostí a podsítné. 
Předpokládá se, že podle přání odběratelů drtě dojde k dalšímu roztřídění pomocí třídiče 
na užší zrnitostní frakce. Vzhledem k tomu, že podsítné bude využito do zásypů inženýrských 
sítí, bude se procento materiálového využití, s ohledem na množství přijatých odpadů, 
pohybovat kolem 95 %. Skutečně nevyužitelným odpadem budou zbytky stavebního dřeva, 
rákosí apod. ve výši menší než 0,01 % hmotnosti vsázky, které bude předáno na skládku. 

Za kvalitu dodávaného odpadu odpovídá dodavatel. Při příjmu bude provedena 
kontrola odpadu a bude-li dodávka obsahovat nežádoucí komponenty bude vrácena. 
Předpokládá se, že dovezené stavební odpady budou ukládány podle druhů do množství 500 
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tun. Poté bude shromážděný odpad v zařízení přepracován na stavební recyklát. Příjem 
odpadů, jejich shromažďování a úprava bude v souladu se souhlasem Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k provozování a provoznímu 
řádu na provozování zařízení. Vlastní provoz zařízení bude kampaňovitý a to po množství 
odpadu cca 500 tun/směna vlastními pracovníky společnosti. 

Pro realizaci navrženého projektu byl vybrán jednovzpěrný čelisťový drtič typ STE 
100-65/T určený pro přímé drcení stavebních a demoličních odpadů a kameniva s lehčí 
a střední lomovou pevností schopný pojmout tyto druhy odpadů do velikosti vstupního otvoru 
drtiče 1 000 x 600 mm. Takové zařízení je specielně určeno pro recyklaci stavebních 
a demoličních odpadů (s výjimkou extrémně pevných betonů) a kameniva o střední pevnosti 
v prostém tlaku.  

Mobilní drtící zařízení se skládá z: 
− jednoramenný čelisťový drtič STE 100-65 HBSV - otvor násypky 1 000 x 650 mm 
− vstupní násypka, cca 6 m3 
− vibrační žlabový dopravník, 1 100 x 3 500 mm 
− pásový podvozek 
− pohon  

o dieselelektrický agregát 225 kVA, integrovaná nádrž 400 l, úplné 
opláštění 

o dieselový motor, typ Perkins 1306 E-87 TA, výkon 198 kW 
o elektromotor s kotvou nakrátko, 132 kW 

− hydraulické vybavení pro pohon pásového podvozku 
− elektrické vybavení - PLC (rozvaděč, frekvenční měnič, ovládací panel 

s displejem, automatické ovládání start/stop, nouzový vypínač, výstražný maják 
a houkačka) 

− dálkové ovládání pro jízdu a řízení podávacího dopravníku 
− hlavní vyvážecí dopravník 
− plošiny a nástupy v prostoru vstupu drtiče a dieselagregátu 
− magnetický separátor  
− jednoúrovňové třídící zařízení se zpětným odvodem větších frakcí 
− kropící zařízení proti prachu 

 

Určitý druh stavebního odpadu bude odebírat kolový nakladač a odpad vsype do 
vstupní násypky, z které je pomocí vibračního roštového podavače s nastavitelnou rychlostí 
dopravován do vlastní drtící jednotky. Drtící komora je vybavena čidlem přehlcení, které dává 
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povel k zastavení nebo spuštění vibračního podavače tak, aby nebyla nutná přítomnost 
obsluhy přímo na zařízení. Podsítné roštového podavače je podle volby vynášeno buď 
na boční nebo hlavní vynášecí dopravník. 

Vzpěrný systém pohyblivé čelisti drtiče je ovládán hydraulicky a to umožňuje snadné 
nastavení velikosti výstupní štěrbiny v rozmezí 35 - 150 mm a její automatické seřizování 
v průběhu provozu zařízení. Výkon drtiče je omezen především velikostí vstupního zrna 
odpadů, jeho tvrdostí a také volbou výstupní zrnitosti drtě. Skutečný výkon se uvažuje 
80 t/hod. 

Vynášení drtě (recyklátu) je zajištěno hlavním dopravníkem, přičemž se předpokládá, 
že získaná drť bude na třídiči rozdělena podle požadavků odběratelů na další zrnitostní frakce. 
Do výbavy drtící jednotky patří kromě dalšího magnetický separátor typ MQ 1 100 C/B - 
S nebo typ MQ 1 100 F/C - S pro oddělení ferromagnetických odpadů a pasivní skrápěcí 
systém pro omezení polétavého prachu při provozu zařízení. 

Mobilní drtící jednotka s hmotností cca 37 tun je uložena na pásovém podvozku 
z důvodu snadného pohybu ve volném terénu. Mobilnost zařízení je zajištěna dieselovým 
agregátem 225 kVA, který pohání hydraulické pohony. 

Dispoziční řešení v areálu (umístění recyklační linky a skládek materiálu) je zřejmé 
ze situace v příloze 2. 

Fond pracovní doby 

- při kapacitě 10 000 t/rok a zpracování 500 t/směnu - 20 směn/rok 
- při max. kapacitě 29 000 t/rok a zpracování 500 t/směnu - 58 směn/rok 

 

Počet zaměstnanců: v současnosti pracuje ve firmě p. Slabihoudka 12 zaměstnanců, 
realizací záměru se tento stav nezmění.  

 

Fotodokumentace stávajícího stavu: 

 
provozní budova 
 

 
předpokládané umístění recyklační linky 
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budoucí skládky materiálů - plocha B 
 

 
budoucí skládky materiálů - plocha C 

 
výjezd z areálu 

 
pohled do areálu Kovohutí 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládané zahájení zkušebního provozu: prosinec 2008 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj 

Územně správní celek: Mníšek pod Brdy 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o umístění nového středního zdroje 
znečišťování ovzduší dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění. 

Rozhodnutí Stavebního úřadu Mníšek pod Brdy o změně využití území. 

Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu 
(§ 14, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění) - Krajský úřad Středočeského kraje. 
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B.II. Údaje o vstupech 

Jednotlivé podkapitoly nejsou rozděleny (jak je běžně používáno) na „realizaci 
záměru“ a „provoz záměru“ neboť realizace záměru představuje pouze umístění mobilní 
pásové drtící jednotky na stávajících zpevněných plochách v areálu. Odpady přivezené na 
recyklaci budou také deponovány na stávajících zpevněných plochách.  

 

B.II.1. Zábor půdy 
Záměr má být realizován ve stávajícím oploceném areálu firmy pana Slabihoudka na 

pozemcích p.č. 1965/120 a 1965/163. Popis pozemků: 

 
číslo parcely  výměra využití pozemku druh pozemku 
1965/120 4 752 m2 manipulační plocha ostatní plocha 
1965/163 1 774 m2 manipulační plocha ostatní plocha 

Z uvedených údajů vyplývá, že v souvislosti s realizací záměru nebude proveden 
zábor pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

  

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 
Realizací záměru nevzniknou nová pracovní místa. Nebudou tedy ani nové nároky 

na potřebu vody z titulu sociálního zařízení. Dále je uveden výpočet potřeby vody 
pro stávajících 12 zaměstnanců. Výpočet je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Pro provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (s výtoky, WC a přípravou 
teplé vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou vodou) je v této vyhlášce 
uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3; pro THP je možno brát roční 
potřebu vody 12 m3.  

 počet 
pracovníků 

m3/rok celkem m3/rok 

D 10 30 300 
THP 2 12 24 

celkem 324 

Tato spotřeba je vědomě nadhodnocená, protože předpokládá, že všichni pracovníci 
firmy provádějí svou pracovní činnost v sídle firmy (stávajícím areálu). 

Prašnost vznikající při provozu zařízení bude snížena rozprašováním vodních kapek 
z drtící jednotky. Předpokládaná spotřeba činí 64 m3/rok. 

Další voda bude spotřebovávána na postřik prašných ploch (cca 100 m3/rok) včetně 
komunikací.  

Potřebné množství bude odebíráno ze stávajícího zdroje společnosti - průmyslový 
vodovod z Kovohutí (užitková voda - důlní voda z ložiska Skalka) a pitná voda z veřejné 
vodovodní sítě (přes Kovohutě). 
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Rekapitulace nároků na vodu: 

 m3/rok 
sociální účely 324 
mlžení v drtící a třídící lince 64 
údržba komunikací a postřik prašných ploch 100 
celkem 488 

 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 
Vstupní suroviny 

Záměrem je recyklace stavebního odpadů. Budou přijímány odpady v rozsahu podle 
rozhodnutí KÚ Středočeského kraje (souhlas ve smyslu § 14 zákona č. 185/2001 Sb.) Vstupní 
surovinou jsou stavební a demoliční odpady a vytěžené hlušiny. Jedná se o tyto druhy 
odpadů: 

katalogové číslo název odpadu 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 tašky a keramické výrobky 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pro číslem 17 05 03 
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 
20 02 02 zemina a kameny 

 

V současné době je značně obtížné přesně specifikovat množství produkovaných 
stavebních, demoličních odpadů a výkopové hlušiny v jihozápadním regionu Prahy a 
Středočeského kraje, neboť neexistuje přesná evidence skutečně produkovaných odpadů. 
Podle šetření oznamovatele nejsou doposud žádné druhy stavebních a demoličních odpadů 
v tomto regionu využívány (nejbližší fy Boháč Hostivice). Tzn. že jejich značné množství 
končí na skládkách komunálního odpadu nebo jsou využity pro urovnání nerovností terénu. 

 Dále jsou uvedeny údaje o množství těchto odpadů, které byly uloženy na nejbližší 
skládku KO a z produkce odpadů fy M. Slabihoudek v roce 2006. Zpřesňující údaje lze 
převzít od nabídek stavebních firem, které v současné době ukládají stavební odpad na jiné 
skládky nebo jej předávají k recyklaci fy Boháč Hostivice. 

a) Miroslav Slabihoudek 880 tun  
z toho 330 tun uloženo na skládce EKOS Řevnice 

b) skládka KO EKOS Řevnice   10 030 tun v následujícím členění podle druhu odpadů: 
beton 1 707 tun, cihly 6 782 tun, tašky 370 tun, směsný stavební 
odpad 220 tun, hlušina 948 tun. 

Předpoklad množství zpracovaného odpadu dle podkladů oznamovatele o výskytu 
těchto odpadů: 

rok 2009  2010  2011  2012  2013  2014 
t/rok 10 000  10 000  15 000   20 000  25 000  29 000 
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Zdroje stavebních odpadů:  

 V případě realizace centra stavebních odpadů jsou předběžně přislíbeny dodávky 
stavebních, demoličních odpadů a vytěžené hlušiny při současném odběru recyklátů 
od následujících společností: 
 - INOS Richter, s.r.o. 10 000 t/rok 
 - Pragocentrum Int., spol. s r. o. 5 000 t/rok 
 - Reimo, a.s. 5 000 t/rok 
 - Pragferoprag, spol. s r.o. 5 - 7 000 t/rok 
 - odpady společnosti M. Slabihoudek 1 000 t/rok 

Podle předběžných příslibů bude dodávka odpadů spojena i s odběrem vyrobených 
recyklátů. 

Protože se nepředpokládá otvírka nových skládek komunálního odpadu v tomto 
regionu a kapacita stávajících je do značné míry naplněna, lze očekávat další zdroje těchto 
druhů odpadů od menších stavebních společností, které v tomto regionu provozují svoji 
činnost. 

Předpokládané složení přijatých odpadů ke zpracování:  
a) čistě betonové odpady 30 % 
b) stavební a demoliční odpady 50 % 
c) výkopová zemina a hlušina 20 % 

Složení recyklovaných odpadů: 
a) betonová drť  
b) drť ze stavebního a dem. odpadu   
c) drť z výkopové zeminy a horniny   
d) podsítné 35 % z přijatého množství odpadů 
e) nevyužitelný odpad < 0,01 % z přijatého množství odpadů 

Zrnitostní podíl recyklovaného odpadu: 
a) drť 65 % 
b) podsítné + nevyužitelný odpad 35 % 

 

Nafta 

spotřeba nafty v litrech/motohodina:  
kolový nakladač 12  
agregát drtiče  20 
pohon třídiče  9 

 
Celkovou spotřebu nafty v areálu v rámci posuzovaného záměru lze odhadnout 

na max. 14,7 - 16,1 t ročně. Zásobování bude zajištěno externě, pro malé spotřeby pak 
dovozem. Nepředpokládá se skladování PHM ve větším rozsahu v areálu. 

 

B.II.4. Nároky na dopravu 
Realizací záměru dojde k navýšení nákladní dopravy. Příjezd k pozemku, na kterém 

bude provozována recyklační linka a činnosti související s procesem zpracování stavebních 
odpadů, je po komunikaci II. třídy č. 116 Nový Knín - Řevnice s návazností na rychlostní 
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komunikaci R4. Z komunikace č. 116 je k areálu přístup po místní komunikaci se živičným 
povrchem. Pozemek areálu těsně sousedí s touto komunikací. Předpokládá se doprava 
především po rychlostní komunikaci R4. 

Model dopravy - doprava související se záměrem: 

množství 
odpadů 

návoz odpadů odvoz recyklátu sumář*  

t 
průměrný 

náklad 
počet jízd 

za rok 
průměr jízd 
za den** 

průměrný 
náklad 

počet jízd 
za rok* 

průměr jízd 
za den** 

průměr 
jízd T/den 

29 000 12 4833 20,1 12 1933 8,0 28,1 
* uvažováno, že 60 % produkce recyklátu je odvezeno vozidly přivážejícími stavební odpad 
** 240 dnů v roce 
T - nákladní auta 

Rozdělení dopravy:  po R4 směr Praha 50 % 
 po R4 směr Dobříš 50 % 

Doprava zaměstnanců do a z areálu se nezmění. V modelu dopravy není osobní 
doprava uvažována.  
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B.III. Údaje o výstupech 

Jednotlivé podkapitoly nejsou rozděleny (jak je běžně používáno) na „realizaci 
záměru“ a „provoz záměru“ neboť realizace záměru představuje pouze umístění mobilní 
pásové drtící jednotky na stávajících zpevněných plochách v areálu. Odpady přivezené 
na recyklaci budou také deponovány na stávajících zpevněných plochách. 

 

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší 
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní 

zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je 
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování 
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Spalovací zdroje  

Jedná se o tyto stávající malé spalovací zdroje na zemní plyn:  
 - 2 x Sahara v hale (25 kW) 
 - kotel 15 kW na vytápění administrativních prostor a ohřev TUV 

Realizací záměru nedochází ke změně. 

Dieselagregáty u drtící a třídící linky jsou uvedeny v technologických zdrojích. 

Technologické zdroje: 

Technologickým zdrojem je vlastní recyklační linka stavebních odpadů. Emise 
z recyklační linky stavebního odpadu jsou dány jednak vlastním drcením a tříděním, jednak 
provozem dieselagregátů pro provoz těchto zařízení. 

 

Vlastní drcení a třídění 

V daném případě nelze uvažovat emisní faktory dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. – 
příloha č. 4 - 17. Emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene, neboť tyto emisní 
faktory zahrnují i těžbu a všechny doprovodné činnosti a dále i sekundární prašnost. Navíc 
podle dosavadních zkušeností jsou tyto emisní faktory značně nadhodnocené.  

Pro výpočet emisí byly proto vzaty v úvahu emise z obdobných provozů na horní 
hranicí bezpečnosti, kdy emise TZL činí 0,1 kg/t zpracované suroviny (stavebního recyklátu). 
odpovídající emise: 

= 29 000 * 1 * 0,1 = 2 900 kg/TZL rok 
fond pracovní doby včetně náběhu a doběhu - cca 465 hod/rok 
cca 6,23 kg TZL/hod 
 

Emise z provozu dieselagregátů recyklační linky (drtič, třídič) 

(je uvažováno, že drtič i třídič mají samostatný dieselagregát, i když v reálu může jít 
o dieselagregát společný) 
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kapacita zařízení:  80 tun/hod (průměr) 29 000 t/rok 

Emise z provozu agregátu drtiče 

Specifikace zdroje (diesel agregát drtiče) 

výkon:     225 kW 
výška:    3 m 
průměr:    80 mm 
teplota odpadního plynu: 120 oC 
provoz:    při chodu dieselagregátu max. 8 hodin denně 
                                        465 hod./rok  

spotřeba nafty: 

 výkon 
(t/h) 

spotřeba 
nafty/motohodinu (l) 

spotřeba 
nafty/den (l) 

spotřeba 
nafty/rok (l) 

diesel agregát drtiče 80 20 160 9300 

Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí: 

Emise z drtiče ze spalování nafty 

  NOx Benzen PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

drtič 3,44E-02 9,89E-01 5,77E-02 1,84E-05 5,29E-04 3,08E-05 0,000529 0,01524 0,000888 
 

Emise z provozu pohonu třídiče  

kapacita zařízení:  80 tun/hod, 29 000 t/rok 

Specifikace zdroje (pohon třídiče) 

výkon    7,5 kW 
výška:    3 m 
průměr:    80 mm 
teplota odpadního plynu: 120 oC 
provoz:    při chodu dieselagregátu max. 8 hodin denně) 
                                               465 hod./rok  

spotřeba nafty: 

 výkon 
(t/h) 

spotřeba 
nafty/motohodinu (l) 

spotřeba nafty/den 
(l) 

spotřeba nafty/rok 
(l) 

pohon třídiče  60 9 72 4185 

Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí: 

Emise z třídiče ze spalování nafty 

 NOx Benzen PM10 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

třídič 1,55E-02 4,47E-01 2,59E-02 8,29E-06 2,39E-04 1,39E-05 0,000239 0,006879 0,0004 



 B. Údaje o záměru 

 14

Suma emisí z bodových zdrojů recyklace stavebních odpadů: 

 NOx Benzen PM10 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

drtič pohon 3,44E-02 9,89E-01 5,77E-02 1,84E-05 5,29E-04 3,08E-05 0,000529 0,01524 0,000888 
třídič pohon 1,55E-02 4,47E-01 2,59E-02 8,29E-06 2,39E-04 1,39E-05 0,000239 0,006879 0,0004 

vlastní drcení a 
třídění 

      1,731 49,84 2,9 

celkem 4,99E-02 1,44E+00 8,36E-02 3,68E-05 7,68E-04 4,46E-05 1,73E+00 4,99E+01 2,901 

 

Předběžná kategorizace zdroje: 

zdroj  kategorizace legislativní 
předpis 

recyklační linka  střední zdroj znečišťování ovzduší 615/2006 Sb. 
dieselagregát 
drtiče 

výkon větší než 
0,2 MW 

střední zdroj znečišťování ovzduší 86/2007 Sb. 

dieselagregát 
třídiče 

výkon menší než 
0,2 MW 

malý zdroj znečišťování ovzduší 86/2007 Sb. 

 Celkově se jedná o nový střední zdroj znečišťování ovzduší. Kategorizace bude 
zpřesněna v rámci odborného posudku dle zákona 86/2002 Sb. v rámci podání o povolení 
nového středního zdroje znečišťování ovzduší. 

Platné emisní limity: 

Spalovací zdroje: 

- malé spalovací zdroje dle přílohy 7 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. 

- dieselagregát drtiče dle přílohy 4 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. - odstavec 2. Emisní 
limity pro stacionární pístové spalovací motory, bod B. Emisní limity pro spalovací zdroje - 
místové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena po 17. 5. 2006, (vznětové 
(Dieselovy) motory o výkonu 0,2 - 1 MW, palivo TTO nebo plynový olej) 

emisní limit vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn (pro TZL a ΣC vztaženo 
na vlhký plyn) [mg/m3], při referenčním obsahu kyslíku 5 % 

SO2 NOx
 TZL ΣC2) CO 

3) 4000 130 - 650 

2)  úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 
kg/h 

3) obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené ve zvláštním právním předpisu 
stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší a v motorové naftě nesmí překročit 
0,05 % 

 

Technologické zdroje: 

Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb.: 

3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, 
úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a 
betonu, recyklační linky stavebních hmot 
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Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu 
stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den. 

Kategorie: střední zdroj. 

Technická podmínka provozu: 

Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je 
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL 
do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, 
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 

b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Za plošné zdroje lze považovat  
– pohyb mechanizmů areálu  
– stání automobilů uvnitř areálu 
– pojezdy nákladních a osobních aut uvnitř areálu 

 
 
Pojezdy mechanizmů 

Při vlastním provozu areálu lze za plošný zdroj považovat pojezd nakladače a 
ostatních mechanizmů. Předpokládá použití mechanizmů nakladače 7 hodin denně v pracovní 
dny v rozsahu fondu pracovní doby (58 směn/rok). Dle dispozičního řešení lze odhadnout, že 
mechanizmy a nakladač se pohybují v prostoru skládek materiálů (recyklace) na průměrné 
trase cca 150 m, plocha zdroje 0,4 ha. Vyčíslené emise jsou v rámci posuzovaného záměru 
specifikovány následujícími údaji (je respektováno vyšší využití mechanizmů s ohledem na 
max. teoretickou kapacitu záměru): 

škodlivina t/rok kg/den 
SO2 0,096 1,656 
TL jako PM10 0,132 2,275 
NOx 0,479 8,252 

 
 
Stání automobilů uvnitř areálu 

Počet automobilů lze odvodit z modelu dopravy. Při plném kapacitní zatížení se jedná 
o 6767 TNV ročně a o 14 TNV denně.  

Při použití emisních faktorů pro rok 2008 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. 
při volnoběhu bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km): 

Tab.: Emise z plošného zdroje – stání automobilů uvnitř areálu: 

NOx Benzen Plocha 
areálu g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 
TNV 0,000285 0,010258 0,001168 1,51E-06 5,421E-05 6,1749E-06 

 PM10 
 g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 

TNV 1,54E-06 0,000507 5,77E-05 
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Pojezdy nákladních aut uvnitř areálu 

V následujícím jsou tyto emise odhadnuty na dvojnásobek předchozích hodnot: 

Tab.: Emise z plošného zdroje - Pojezdy nákladních aut uvnitř areálu: 

 NOx Benzen 
g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 Plocha 

areálu 0,00057 0,02052 0,00234 3,01E-06 0,000108 1,235E-05 
 PM10 

g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 Plocha 
areálu 3,08E-06 0,00101 0,00012 

 

Sumář emisí z plošných zdrojů v areálu: 

PM10 NOx  
kg.den-1 t.rok -1 kg.den-1 t.rok -1 

Pojezdy mechanizmů 0,150 0,600 0,545 2,183 
Stání automobilů uvnitř areálu 0,000507 5,77E-05 0,010258 0,001168 
Pojezdy nákladních aut uvnitř 
areálu 0,00101 0,00012 0,02052 0,00234 
celkem 0,6015 0,6002 0,5758 2,1865 

 

 Komunikace a zpevněné plochy v areálu by mohly být zdrojem prašnosti v důsledku 
navážení materiálů na recyklační linku, pojezdů nákladních aut apod. Znečištěné plochy 
budou průběžně uklízeny a v případě suchého, větrného počasí ošetřeny postřikem.  

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Externí doprava související se záměrem 

Je dána modelem dopravy uvedeným v kapitole B.II.4. V průměru je předpokládáno 
28,1 jízd nákladních aut denně. 

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži bylo pracováno s emisními faktory pro rok 
2008. V souladu s novými legislativními opatřeními vydalo MŽP ČR jednotné emisní faktory 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné 
bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 
Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA. 

Emisní faktory pro rok 2008: 

ROK 2008 
Emisní faktor (g/km) Typ 

vozidla 
Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h) NOx Benzen PM10 

TNA EURO 4 50 1,4191 0,0075 0,0701 

Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru): 

NOx benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 
nákladní auta 1,33E-06 0,019923 0,004798 7,02E-09 0,000105 2,54E-05

PM10  
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1    
nákladní auta 6,56E-08 0,000984 0,000237    
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Uvedené parametry bodových, plošných a liniových zdrojů byly použity jako vstupy 
do rozptylové studie (příloha 4). V souvislosti s předmětným záměrem - recyklací stavebního 
odpadu - nutno uvést, že se jedná o hodnoty na hranici bezpečnosti. 

 

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
Provozem zařízení nebudou vznikat odpadní technologické vody. Počet zaměstnanců 

se nemění, nebude tudíž vznikat větší množství splaškových vod než ve stávajícím stavu.  

Realizací záměru nevzniknou nové zpevněné plochy. Objem dešťových vod z areálu 
bude tudíž stejný jako ve stávajícím stavu.  

Dešťové vody ze stávajícího areálu a splaškové vody jsou svedeny jednotnou 
kanalizací Kovohutí na ČOV v Mníšku pod Brdy jižně od areálu Kovohutí. Toto je smluvně 
zajištěno se správcem kanalizace a ČOV. Tento stav zůstane zachován. 

 

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů 
Záměrem je recyklace stavebních odpadů. Budou přijímány odpady v rozsahu podle 

rozhodnutí KÚ Středočeského kraje (souhlas ve smyslu § 14 zákona č. 185/2001 Sb.) Rozsah 
přejímaných odpadů je uveden v kapitole B.II.3. 

Zpracováním stavebních, demoličních odpadů a výkopové hlušiny na zařízení podle 
projektu vzniknou v podstatě dva druhy výrobků (recyklátu) a to drť s požadovanou zrnitostí 
a podsítné. Předpokládá se, že podle přání odběratelů drtě dojde k dalšímu roztřídění pomocí 
třídiče na užší zrnitostní frakce. Vzhledem k tomu, že podsítné bude využito do zásypů 
inženýrských sítí bude se procento materiálového využití, s ohledem na množství přijatých 
odpadů, pohybovat kolem 99 %. Skutečně nevyužitelným odpadem budou zbytky stavebního 
dřeva, rákosí apod. ve výši menší než 0,01 % hmotnosti vsázky, které bude předáno 
na skládku. 

Recyklát lze použít na zásypy a obsypy inženýrských sítí, jako podkladní vrstva 
komunikací a zpevněných ploch, terénní úpravy. Recyklát z betonu je vhodný také jako 
vstupní materiál pro betonárky na výrobu betonů nižších pevnostních tříd. 

Odpady vznikající vlastním provozem recyklační linky dle záměru: 

kód druhu 
odpadu 

název druhu odpadu vznik způsob nakládání 

130110 Nechlorované hydraul. minerální oleje údržba oprávněná firma**  
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací 

oleje 
údržba oprávněná firma**  

15 01 06 směsné obaly údržba oprávněná firma**  
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečné 

látky 
údržba oprávněná firma**  

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály údržba oprávněná firma**  
17 04 05 železo nebo ocel údržba oprávněná firma**  
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

nevyužitelný 
odpad z drcení 

oprávněná firma**  

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. označeny jako nebezpečné 
** - viz § 12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění 
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Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou 

legislativou (zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu), 
z čehož je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady: 

-  povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti 

-  odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou 
legislativou 

-  s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými 
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření 

-  původce je povinen zajistit předností využití odpadů 

-  ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 

-  zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
 

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

 Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především 
úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků 
při jejich poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž 
z hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem 
ropných látek. Patří k nim především: 

kód druhu 
odpadu 

název odpadu pravděpodobný způsob 
nakládání 

17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky odstranění oprávněnou firmou 
15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištění 
nebezpečnými látkami 

odstranění oprávněnou firmou 

17 09 03* jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

odstranění oprávněnou firmou 

19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující 
nebezpečné látky 

odstranění oprávněnou firmou 

 
Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů 

nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností 
provozovatele. Oznamovatel v současnosti provozuje svůj areál bez jakýchkoliv problémů na 
úseku odpadového hospodářství. 

 

B.III.4. Hluk a vibrace 

Hluk  

Jediný významný zdroj hluku je vlastní drtící jednotka. Ostatní hluk je z běžné 
automobilové dopravy uvnitř areálu. 
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Strojní 
zařízení 

Počet 
kusů 

LAeq  
(dB/A/)* 

Poznámka 

drtič 1 82,5 čelisťový drtič STE 100-65 HBSV, výška zdroje 3,8 m nad 
terénem 

třídič 1 81,1 třídič, výška zdroje 3 m nad terénem 
* měřeno ve vzdálenosti 10 m od zařízení 

Dalším zdroji hluku budou pohyby kolového nakladače, v prostoru drtiče a třídiče 
(podle analogických provozů): 

kolový nakladač  - 72,8 dB (ve vzdálenosti 2 m) 
 

Zdrojem hluku je dále pohyb vozidel v areálu dle záměru a vlastní doprava. 

Byla zpracována hluková studie (příloha 5). 

Vibrace 

 Vlastní provoz není zdrojem vibrací. Vibrace připadají v úvahu pouze pro obsluhu 
nakladače. 

Záření 

 Provoz dle záměru není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 
V areálu se nepřijímají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály 
s obsahem umělých radionuklidů. 

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(platný od 1.7.1997) ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška č. 307/2002 
Sb. o radiační ochraně upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 čl. 5 
zákona jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení 
obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Požadavky 
na stavební materiály jsou dány v § 96 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Vzhledem k současnému 
systému hodnocení a s přihlédnutím k tomu, že provoz nebude s největší pravděpodobností 
sloužit k výrobě stavebních hmot určených pro stavbu budov s uzavřenými pobytovými 
místnostmi lze předpokládat, že všechny zdroje surovin budou z hlediska platné legislativy 
vyhovující. Pouze doplňujeme, že z hlediska vyhl. č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně by 
obsah Ra226 v recyklátu neměl převýšit 1000 Bq/kg (§ 96 čl. 2 a příl. č. 10, tab. č. 2). 
Při dosažení hodnoty větší než 1000 Bq/kg nesmí být materiál uveden do oběhu. Povinnost 
kontroly přísluší dodavateli surovin. Vyhláška dále stanovuje, že dodavatel musí provádět 
kontrolu systematicky, to je nejméně jednou za 5 let. Toto opatření se týká i recyklátu 
ze stavebních hmot. 

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. 
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na 
zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
(od 30. 4. 2008 nař. vl. č. 1/2008 Sb.). 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády č. 480/2000 Sb. (od 30. 4. 2008 nař. vl. 
č. 1/2008 Sb.). 
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Havarijní situace v areálu může nastat v souvislosti s únikem ropných produktů (únik 

pohonných hmot z dopravních prostředků a kolového nakladače a únik paliva dieselagregátu) 
a s požárem technologického zařízení. Diesel agregát je vybaven integrovanou nádrží 400 l. 

 Nutno konstatovat, že požáry na provozovnách obdobného typu jsou zcela výjimečné.  

 Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí 
vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. 
Při tepelném rozkladu ropných produktů a plastů vznikají oxidy uhlíku, dusíku, aromatické 
uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další nebezpečné látky 
(chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní zásah do životního 
prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho okolí, kam mohou 
být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze. 
 
- preventivní opatření, následná opatření 

 Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména v dodržování 
bezpečnostních předpisů při nakládání s hořlavými látkami.  
 
 Pro případ požáru je provozovna vybavena hasícími přístroji.  

 Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle 
požadavků ČSN 73 0802. 

 V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede příslušný hasičský 
záchranný sbor. 

 Pro provoz areálu bude zpracován: 
− provozní řád ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění a § 4 odst. 2 

nařízení vlády č. 615/2006 Sb.  
− provozní řád ve smyslu § 14 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.  
− požární řád 

 Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii: 
− spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie 
− porušování všech podnikových předpisů  
− skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin a odpadů 
− vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace  

Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství 
dosahujícím limity podle tabulky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky (zákon o prevenci závažných havárií). Provozovatel záměru není tedy povinnou 
osobou podle § 3 výše uvedeného zákona. 
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C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  
DOTČENÉM  ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Praha - západ, 
na katastrálním území Mníšek pod Brdy. Areál firmy p. Slabihoudka je situovaný severně 
od areálu Kovohutí v území, které je v územním plánu Mníšku pod Brdy označeno jako 
plocha č. 18 - rozšiřovaná výrobní (průmyslová) zóna mezi Kovohutěmi a ÚVR..  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 12-43 Dobříš 
 1:10 000, list 12-43-05  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Dobříš 2-2. 

Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1 a 2. 
 

 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES 
umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně 
stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES 
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve 
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 
správy lesního hospodářství. 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES:  místní (lokální) 
regionální 
nadregionální 

Záměr není v kontaktu s žádným z  nadregionálních a regionálních prvků USES. 
Po hřebenech Brd je vymezena osa nadregionálného biokoridoru, jejíž ochranné pásmo 
zasahuje až k areálu Kovohutí. Nejbližšími regionálními prvky jsou regionální biocentra 
Dobříšský les (3,5 km západně od areálu), Malá Svatá Hora (5 km JZ směrem) a V Dešinách 
(5 km JV směrem). Umístění záměru ve vztahu k regionálnímu a nadregionálnímu ÚSES je 
zřejmé z následující situace.  
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V územním plánu města Mníšek pod Brdy schváleném 2. 6. 1993 je akceptován návrh 
ÚSES zpracovaný pro region okres Praha - západ Mgr. Pondělíčkem. Nejbližší lokální prvky 
SES se nacházejí jižně a východně od Kovohutí. „Páteří“ SES v tomto území je biokoridor 
podél Bojovského potoka, který přetíná širší zájmové území ve směru V-Z. Tento biokoridor 
je nefunkční v místech křížení s rychlostní komunikaci R4, kde je koryto potoka zatrubněné. 
Na tento „páteřní“ biokoridor navazují další biokoridory zejména podél přítoků Bojovského 
potoka. V koridoru je vymezeno několik biocenter - viz výřez z územního plánu příloha 3.2. 
V sousedství Kovohutí se jedná o biocentrum č. 535 v lokalitě zvané Bažantnice a biocentrum 
536 - louka u rybníka Sýkorník. 

V roce 1998 byl Ing. Morávkovou zpracován nový okresní generel ÚSES. Tento se 
v některých detailech liší od původního generelu. Není však závazný, neboť není zahrnut 
do územního plánu města Mníšek pod Brdy. V zájmovém území již není lokalita bažantnice 
označena jako biocentrum, ale po jejím jižním okraji vede pouze lokální biokoridor (č. 186) 
navazující na biokoridor podél Bojovského potoka (č. 183) - viz situace v příloze 3.3. 
Nejbližší prvky SES: 

− výše uvedené biokoridory č. 183 (v zájmovém území částečně nefunkční) a č. 186 
− nefunkční biokoridor č. 187 podél pravostranného přítoku Bojovského potoka  
− biocentrum u rybníka Sýkorník č 207 (v územním plánu označeno jako 536) 
− biocentrum Habroví (č. 206) jižně od Kovohutí  
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C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, 
Natura 2000 

Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Chráněná území a přírodní parky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se v zájmovém 
území ani v blízkém okolí nevyskytují. Hranice CHKO Český kras je 6 km severozápadně 
od zájmové oblasti, hranice přírodního parku Střed Čech 6 km východně. Z maloplošných 
chráněných území je nejblíže přírodní rezervace Andělské schody u Voznice 5 km 
jihozápadním směrem. Umístění zájmového území ve vztahu k chráněným územím je zřejmé 
z následujících situací (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy). 
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Významné krajinné prvky, památné stromy 

Významný krajinný prvek (VKP) - dle §3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění je VKP definován jako ekologicky 
a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP „ze zákona“). Dále jsou jimi jiné části krajiny, 
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i cenné plochy porostů 
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP). 

Nejbližším významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je 
lesík severně od areálu u komunikace na Řevnici. Nejbližším registrovaným VKP je louka 
severně od Sýkorníku. Registrace byla provedena 19. 6. 1997 Okresním úřadem Praha západ. 
Jedná se o louku, která představuje vysokou druhovou bohatost a jsou na ní evidovány i silně 
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ohrožené druhy rostlin ve smyslu § 48 zákona č. 114/1992 Sb. uvedené v seznamu zvláště 
chráněných druhů rostli uvedeném v příloze č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

Památné stromy se na řešeném území a v jeho bezprostředním okolí nevyskytují. 
Nejbližším registrovaným památným stromem je buk na Skalce. 

 

Natura 2000  

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno 
novelou zákona č. 114/1992 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.).  

Posuzovaný záměr neleží na území soustavy NATURA 2000. Z evropsky 
významných lokalit uvedených v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení 
vlády č. 132/2005 Sb.) jsou nejblíže k zájmovému území evropsky významné lokality 
Andělské schody (5 km jihozápadním směrem, severně od Voznice), Aglaia (8 km 
jihozápadním směrem, jižně od Voznice) a V hladomoří (10 km severovýchodním směrem na 
pravém břehu Vltavy). 

Ptačí oblasti se v zájmovém území ani v blízkém okolí nevyskytují. Nejbližší ptačí 
oblastí je Křivoklátsko. 

Tyto lokality nebudou záměrem dotčeny (viz. vyjádření KÚ Středočeského kraje 
v části H tohoto oznámení).  

Umístění zájmového území ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 je zřejmé 
z následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).  
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 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Plánovaná realizace centra recyklace stavebních odpadů nezasahuje do žádné 

historické a kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné 
povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.  

V širším okolí se jedná o tyto nemovité kulturní památky: 
 
Číslo 

rejstříku Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění 

29579 / 2-
2466 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy   kostel sv. Václava nám. F. X. Svobody 

18720 / 2-
3406 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy   
kaple Navštívení P. 
Marie 

Malá Svatá Hora 

20273 / 2-
2467 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy   
kaple sv. Maří 
Magdalény 

Skalka 

46121 / 2-
2467 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy   křížová cesta Skalka 

17338 / 2-
2469 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy   
socha sv. Jana 
Nepomuckého 

nám. F. X. Svobody 

18201 / 2-
2468 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy čp.1 zámek   

37994 / 2-
3405 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy čp.16 měšťanský dům Pražská 

18657 / 2-
2467 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy čp.? 
klášter - klášteřík - 
hospic 

Skalka 

 
 

C.1.4. Území hustě zalidněná 
Lokalizace areálu firmy p. Slabihoudka je zřejmá ze situací v příloze 1 a 2. Areál se 

nachází na katastru Mníšek pod Brdy, severně od areálu Kovohutí mimo zastavěnou část 
Mníšku pod Brdy. Nejbližší obytné objekty od areálu jsou v Mníšku pod Brdy ve vzdálenosti 
cca 600 m západním směrem za rychlostní komunikací R4 a cca 650 m jižním směrem u 
komunikace č. 116. 

Statistické údaje města Mníšek pod Brdy 

Statut města Ano 
Počet částí 1 
Katastrální výměra 2650 ha 
Počet obyvatel 4078 
 z toho v produkt. věku 2455 
Průměrný věk 37,3 
Pošta Ano 
Škola Ano 
Zdravotnické zařízení Ano 
Policie Ano 
Kanalizace(ČOV) Ano 
Vodovod Ano 
Plynofikace Ano 
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C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 

Areál firmy p. Slabihoudka není zatížen starou ekologickou zátěží. V minulosti byl 
areál součástí areálu Kovohutí. Ve stávající provozní budově firmy p. Slabihoudka byly dvě 
zabezpečené nádrže na TTO (odstraněny). Na pozemku 1965/120 byla do roku 1964 
realizována aluminotermie, následně pozemek sloužil jako skladová plocha pro MTZ. Pan 
Slabihoudek využívá tento pozemek od roku 1995 jako plochu pro skladování stavebního 
materiálu apod. Pozemek 1965/163 sloužil jako úložiště písku a štěrku pro betonárku, 
ve východní části bylo složiště vysokopecní strusky pro provoz vanadu. Pan Slabihoudek 
využívá tento pozemek od roku 2001, plocha je vyasfaltovaná a slouží jako manipulační.  
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

 

C.2.1. Ovzduší  
Klimatické podmínky  

V okolí Mníšku pod Brdy se z hlediska hodnocení počasí jedná o klima pahorkatin 

- rozptyl atmosférických příměsí vysoký až velmi vysoký 

- trvání, četnost a intenzita místních teplotních inverzí velmi nízká až nízká 

průměrné teploty: 7,1 °C 
počet letních dnů: 40 - 50 
počet dnů s průměrnou roční teplotou 10 °C a více: 140 - 160 
průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více: 90 - 100 

 
Průměrné srážky   I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
stanice      m n.m. 
Mníšek        367  30 30 31 42 66 77 92 68 
Mníšek - Skalka    520  30 31 32 43 69 78 90 68 
Čisovice       335  27 30 29 37 65 68 83 64 
 
    IX. X. XI. XII. ∑ IV.-IX.  X.-III. 
stanice 
Mníšek           44 49 29 31 589 389  200 
Mníšek - Skalka  45 49 31 33 599 393  206 
Čisovice   40 44 30 32 549 357  192 

 

Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období 
1961 - 2000): 

- průměrná roční teplota vzduchu: 7 - 8 °C 

- průměrná teplota vzduchu - jaro: 7 - 8 °C 

- průměrná teplota vzduchu - podzim: 7 - 8 °C 

- průměrná teplota vzduchu - léto: 14 - 15 °C 

- průměrná teplota vzduchu - zima: -2 - (-1) °C 

- průměrný roční úhrn srážek: 550 - 600 mm 

- průměrný sezonní počet dní se sněžením: 50 - 60 dní 

- průměrný sezonní počet dní se sněhovou pokrývkou: 40 - 50 dní 

- průměr sezonních maxim výšky sněhové pokrývky: 15 - 20 cm 

- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 500 - 1 600 hodin  

- průměrná roční rychlost větru: 2,0 - 3,0 m.s-1 
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Kvalita ovzduší 

Z hlediska znečišťování ovzduší má Mníšek pod Brdy realizovanou plynofikaci.  

Významným zdrojem znečišťování ovzduší je rychlostní komunikace č. 4. Údaje 
ze sčítání dopravy v roce 1995, 2000 a 2005 na této komunikaci v Mníšku pod Brdy jsou 
uvedeny v následující tabulce.  

 
sčítací profil 1-0160*) počet aut/24 hod. - 

1995 
počet aut/24 hod. - 

2000 
počet aut/24 hod. - 

2005 
nákladní automobily 1 804 3 349 4 895 
- z toho TNA 1 242 1 899 3 137 
osobní automobily 12 159 14 320 14 338 
motocykly - 35 71 
Celkem 13 963 17 704 19 304 
*) Malá Svatá 
 

Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené 
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká 
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je 
ve Věstníku MŽP.  

Toto vymezení na základě dat z roku 2005 bylo zveřejněno ve věstníku MŽP částka 
3/2007 (sdělení č. 4). Jako nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena opět území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn. oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu 
nebo více znečišťujících látek) je uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo 
k překročení limitní hodnoty a meze tolerance, je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde 
došlo k překročení cílového imisního limitu, je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou 
znázorněny lokality, kde došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví 
obyvatelstva. V tabulkách IV je uvedeno překročení hodnoty imisního a cílového limitu 
pro ochranu vegetace. Jednotlivé údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.  

Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Mníšek pod Brdy. 
Dle tabulky I ve sdělení č. 4 věstníku MŽP 3/2007 došlo na území stavebního úřadu Mníšek 
pod Brdy k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 42,9 % jeho území. K překročení 
limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok nedošlo. K překročení imisního limitu a meze 
tolerance (tabulka II) ani hodnoty cílového imisního limitu (tabulka III) na území stavebního 
úřadu Mníšek pod Brdy nedošlo. Dle grafického znázornění nelze určit zda se překročení 
limitních hodnot týká zájmového území.  

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku 
při více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. 
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Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005) nedošlo na území 
stavebního úřadu Mníšek pod Brdy k překročení limitní hodnoty pro PM10.  

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány 
v následující tabulce a v grafu. 

 
 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet  
 
 I.tř. v=1.7  0,39 1,14 0,46 0,33 0,14 0,38 0,42 0,3 8,68 12,24  
 II.t ř. v=1.7  0,97 2,24 1,1 0,81 0,47 1,34 1,28 1,3 5,95 15,46  
 II.t ř. v=5  0,03 0,17 0,08 0,05 0,06 0,14 0,11 0,09 0 0,73  
 III.t ř. v=1.7  0,77 1,89 0,93 0,81 0,48 1,65 1,89 1,5 2,42 12,34  
 III.t ř. v=5  0,96 3,19 2,14 1,55 1,07 3,57 3,76 2,15 0 18,39  
 III.t ř. v=11  0 0 0 0 0,01 0,04 0,05 0,05 0 0,15  
 IV.t ř. v=1.7  0,3 0,78 0,47 0,34 0,23 0,82 0,79 0,48 2,21 6,42  
 IV.t ř. v=5  1,01 1,92 1,17 0,91 0,58 5,21 6,63 2,98 0 20,41  
 IV.t ř. v=11  0,05 0,01 0,02 0,09 0,14 1,75 1,61 0,3 0 3,97  
 V.tř. v=1.7  0,28 0,92 0,37 0,28 0,24 0,85 0,75 0,39 1,24 5,32  
 V.tř. v=5  0,21 1,31 0,35 0,31 0,24 0,75 0,98 0,42 0 4,57  
             
 Sum (Graf) 4,97 13,57 7,09 5,48 3,66 16,5 18,27 9,96 20,5 100/100  
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C.2.2. Voda  
Vodohospodářský potenciál povrchových i podzemních vod v předmětném území je 

nízký. Přibližný specifický odtok povrchových vod činí 2 - 3 l/km2.s; podzemních vod 1 - 2 
l/km2.s. 

Širší zájmové území je odvodňováno Bojovským potokem (č. hydrologického pořadí 
1-09-04-008), který má prameniště u Kytína, protéká městem a kolem jižní hranice Kovohutí. 
Vlévá se do Vltavy. Potok je napájen řadou levostranných a pravostranných přítoků. Jedním z 
těchto přítoků je bezejmenná vodoteč, která odvodňuje prakticky zájmové území a část území 
mezi rychlostní komunikací a starou strakonickou silnicí. Na území Kovohutí je vodoteč 
zatrubněna. Vydatněji je tato vodoteč dotována v okolí Bažantnice. Kvalita je negativně 
ovlivněna bývalými haldami hliníkových stěrů a dalšími zdroji kontaminace. Revitalizace 
Bojovského potoka nemá zřejmě praktický význam bez odstranění těchto ohnisek 
kontaminace. Nutno však konstatovat, že dotace kontaminantů do Bojovského potoka má 
klesající trend. 

Výřez z vodohospodářské mapy je uveden v příloze 3.1. 

Bojovský potok má v zájmové oblasti tyto hydrologické charakteristiky:  
Q365 = 6,5 l.s-1  
stoletá voda 38 m3.s-1  

 Specifický odtok dílčího povodí činí 2,5 l/s průměrně za hydrologické období 1931 - 
1960 z 1 km2 povodí (je to relativně málo a odpovídá to specifickým podmínkám území). 

 Velké vody opakující se:  

dané období   (roky) 1 5 10 20 50 
množství vody  m3/s 3 8 12 18 28 

 

Kvalita zdrojů pitné vody v širším okolí je ovlivněna prostředím, tj. přítomností Fe 
rud, která se projevuje především vyšší koncentrací železa a manganu. 

Kvalita vody v Bojovském potoce je značně ovlivněna okolím, kterým protéká, příp. 
které je odvodňováno. Jedná se zejména o: 

- dešťovou vodu z města 
- dešťovou vodu z rychlostní komunikace 
- odpadní vodu z ČOV 
- blízkost Kovohutí a průsaky ze starých skládek a jiných zátěží (postupně odeznívá) 
- bývalá intenzivní zemědělská činnost. 

Hranice Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Brdy je cca 17 km západním 
směrem. 

 

C.2.3. Půda  
Půdy v okolí jsou středně odolné vůči účinkům kyselých srážek a spadům. Plochy 

v okolí jsou uváděné jako ohrožené potencionální vodní erozí. 

 Zemědělská půda v okolí je dle Bonitace čs. zemědělských půd (1990) zařazena 
převážně do BPEJ 4.26.04, 4.37.16 a 4.64.01. Charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek je dána vyhláškou č. 327/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Popis 
těchto BPEJ je uveden dále. 
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1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu  
4 - region MT 1, mírně teplý, suchý; suma teplot nad + 10 °C 2 400 - 2 600; prům. roční 

teplota 7 - 8,5 °C; průměrný roční úhrn srážek 450 - 550 mm; pravděpodobnost 
suchých vegetačních období 30 - 40 %, vláhová jistota 0 - 4 

 
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, 
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 

37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální 
na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s 
pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, 
převážně výsušné, závislé na srážkách 

64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním 
režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

 
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

 svažitost expozice*) 

0 0 - 3°, úplná rovina, rovina všesměrná 
1 3 - 7°, mírný sklon všesměrná 

*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám  
 
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 skeletovitost hloubka *) 
1 bezskeletovitá, s příměsí, 

slabě skeletovitá 
hluboká, středně hluboká 

4 středně skeletovitá hluboká, středně hluboká 
6 středně skeletovitá mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

 

Produkční potenciál zemědělských půd je střední. 

Reliéfem ovlivněné využití zemědělského půdního fondu: ploché vrchoviny 
s výraznými vyčnělými tvary - silnější ovlivnění ZPF. 

Půda v regionu byla dříve významně ovlivněna depozity bývalých hrudkoven. Jejich 
provoz významně změnil i tvářnost krajiny. Tyto vlivy již odezněly. 

 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí  
Geologie 

Podle geomorfologického členění je zájmová oblast součástí Brdské vrchoviny, která 
je charakterizována členěným erozně-denudačním reliéfem, s širokými a zaoblenými hřbety 
směru JV-SZ, od nižšího reliéfu oddělenými strmými strukturními svahy, s četnými tvary 
periglaciálního zvětrávání a odnosu. 

Regionálně náleží zájmové území k davelské jednotce svrchního proterozoika 
(algonkia), ke štěchovické skupině (pospilitová série). Horninový komplex se vyznačuje 
flyšoidním charakterem s převažující aleuropelitickou sedimentací. Znamená to přítomnost 
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prachovců šedých odstínů s cm až dm mocnými laminami břidlic až černošedého zabarvení, 
s lavicovitými polohami jemně až středně zrnitých drob a omezeně se vyskytujícími polohami 
tufitických drob až tufitů. Celkový stav svrchní zóny skalního komplexu je negativně 
ovlivněn jednak kvartérním a předkvartérním zvětrávacím procesem, jednak tektonickými 
projevy charakteru zlomových a tlakově postižených pruhů, resp. pásem prostoupených velmi 
hustou puklinovou sítí. Povrchové zvětrání horniny zasahuje do hloubky cca 2,5 - 4,0 m pod 
povrch skalního podkladu, tedy zpravidla 4 - 5 m pod úroveň stávajícího terénu. Hornina je 
v této zóně narezlešedého zbarvení, prosycena oxidy Fe a prostoupena hustou puklinovou sítí. 
Část puklin je rozevřena s písčitohlinitou mezerní výplní. Průměrná velikost horninových 
fragmentů kolísá s rozmezí 5 - 15 cm. Zóna navětrání byla ověřena (archivními pracemi) 
v kolísající mocnosti 5 - 10 m a zasahuje do hloubky až 15 m pod úroveň terénu. Navětrání 
horniny je především vázáno na strmé průběžné pukliny, které umožnily průnik roztoků 
rezavých oxidů a hydroxidů Fe do větších hloubek, a podél kterých vytváří roztoky až několik 
centimetrů mocné kontaktní pruhy v hornině s výrazně odlišným (narezavělým) barevným 
odstínem. Na řadě ostatních puklinových ploch jsou oxidy a hydroxidy vysráženy ve formě 
povlaků, omezeně pak ve formě drobných ztvrdlých hrudkovitých shluků (patrně hematit). 
Horninu v této zóně lze označit jako středně rozpukanou, se vzájemnou vzdáleností puklin 10 
- 30 cm. Této rozteči přibližně odpovídá i průměrná velikost horninových fragmentů, jejichž 
protáhlý a nepravidelně kostkovitý tvar je navíc ovlivněn plochami predisponovanými 
břidličnatostí horniny. V níže uložených částech je hornina většinou kompaktní s řídkou 
puklinovou sítí, která spolu s plochami břidličnatosti dává vznik nepravidelně plokovitému 
tvaru rozvolněných horninových částí. 
 
Tektonika 

Mníšecká oblast patří k slaběji zvrásněnému svrchnoproterozoickému regionu. Vrásy 
předpokládané v území mezi Čisovicemi a Řitkou patří patrně k měchenickému synklinóriu. 
Hlavní ověřenou tektonickou linií (regionálního charakteru) v blízkosti zájmového území je 
zlom dubenecký, jehož ekvivalent probíhá jižně od zájmového území (severně od Čisovic, 
v prostoru styku vulkanitů kralupsko-zbraslavské skupiny s eleuropelity skupiny štěchovické). 
Horninovým masivem prostupují dva hlavní puklinové systémy se shodným směrovým 
průběhem směrných i příčných tektonických linií. Maxima četnosti puklinových směrů 
odpovídají převaze směrů SZ-JV a SV-JZ 
 
Pokryvné útvary 

Kvartérní pokryvný útvar je v prostoru zájmového území reprezentován vesměs málo 
mocnými polohami deluviálních, resp. deluviofluviálních sedimentů. 

Deluviální hlíny pokrývají převážnou část zájmového území. Jejich mocnost kolísá 
od 0,5 do 2,0 m. Akumulace obsahuje jílovitou a na mnoha místech i hrubě kamenitou 
příměs. Především v patní části zájmového území se procento klasické příměsi zvětšuje 
a poloha nabývá charakteru až hlinitokamenité sutě. 

V nevýznamné části se v prostoru zájmového území vyskytují i deluviofluviální hlíny, 
tvořící výplň mělké splachové deprese. V mocnosti většinou nepřesahují 1,0 m. Geneticky 
úzce souvisí s předchozím typem, od kterého se odlišují poněkud vyšším obsahem jílovité 
příměsi. Vzájemné rozlišení obou typů je velmi obtížné. 
 
Zdroje nerostných surovin 

V nedaleké lokalitě Skalka je ložisko chudých Fe rud, dříve intenzivně využívané. Až 
do prostoru Kovohutí sahal průzkum pokračování příbramského uranového ložiska (šachta 
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Božena - po dlouhou dobu zdroj pitné vody pro Mníšek pod Brdy). Ze štoly ložiska Skalka je 
Kovohutěmi odebírána důlní voda jako užitková voda pro celý areál. 

V okolí je několik kvalitních ložisek spraší (využitelné např. jako cihlářská surovina). 

Na následujících situacích jsou znázorněny nejbližší chráněná ložisková území 
a poddolovaná území (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy). 
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Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis  

Zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu 625. Z hlediska náchylnosti 
tohoto kolektoru ke znečištění je oblast proterozoika označována za území s nízkou 
zranitelností. Hydrogeologické poměry zájmového území jsou ovlivňovány dvěma odlišnými 
strukturami. 

Zvodnění je vázáno jednak na průlinové prostředí zvětralinového pokryvu (svahové 
sutě, eluvium), jednak na puklinové prostředí skalního masivu (prachovce, prachovité 
břidlice). 

Propustnost břidlic v dosahu povrchového zvětrávání, kde jsou horniny rozloženy na 
jílovitohlinitý materiál se zatěsněnými póry, je malá. Pouze eluvium tvořené rozvolněným 
materiálem podložních hornin může mít poněkud vyšší propustnost. K živějšímu oběhu vody 
nedochází ani v nezvětralé hornině, neboť relativně plastické břidlice jsou jako celek málo 
rozpukány. Pouze v pruzích tvrdších ale křehčích prachovců a drob, jsou vytvořeny 
příznivější podmínky pro oběh podzemní vody (z archivních údajů se průměrná vydatnost 
ve studních pohybuje pod 0,1 l/s). 

 
Radonové riziko  

 Podle Atlasu map ČR GEOČR500 patří předmětné území do nízké kategorie 
radonového rizika - viz následující situace. 
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přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední) 
 
převážně nízká kategorie radonového rizika 
 
převážně střední kategorie radonového rizika 
 
převážně vysoká kategorie radonového rizika 
 

 areál fm. p. Slabihoudka  
 
Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.  
Kategorie radonového  Objemová aktivita radonu (kBq. m-3) při propustnosti podloží 

rizika nízké střední vysoké 
1. nízké <30 <20 <10 
2. střední 30-100 20-70 10-30 
3. vysoké >100 >70 >30 
 

 

C.2.5. Fauna a flóra 
Záměr je situovaný ve stávajícím areálu firmy p. Slabihoudka. Téměř celý areál je 

zpevněný a nevyskytují se zde přirozená společenstva flory a fauny. Výskyt chráněných druhů 
fauny a flory zde není možný. 

Areál leží východně od Brdského hřebene, který je zalesněn převážně jehličnatými 
porosty, tvořenými smrkem, borovicí, modřínem. V hřebenových oblastech se vyskytují partie 
tvořené především dubem, bukem, habrem a dalšími listnatými porosty. Částečně jsou 
zastoupeny i smíšené lesní porosty. 

Louka severně od Sýkorníku, která je registrována ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 
Sb. jako významný krajinný prvek, představuje vysokou druhovou bohatost rostlin a jsou na 

 

R4 
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ní evidovány i silně ohrožené druhy rostlin ve smyslu § 48 zákona č. 114/1992 Sb. uvedené 
v seznamu zvláště chráněných druhů rostli uvedeném v příloze č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
Jedná se o kosatec sibiřský (silně ohrožený druh) a prstnatec májový a úpolín evropský 
(ohrožené druhy).  

 

C.2.6. Krajina 
Mníšek pod Brdy je rozložen pod lesnatou krajinou brdských Hřebenů na rozhraní 

s Benešovskou (Dobříšskou) pahorkatinou. Hřebeny jsou téměř jednolitý, v celé své délce 
zalesněný hřeben, táhnoucí se přímým jihozápadním směrem od jižního okraje Prahy 
(Zbraslav) téměř až k Příbrami, vzdušnou čarou cca 35 km. Jedná se o vyhlášenou 
houbařskou oblast. Přes celé pohoří vede hřebenová turistická značka. Okolí Mníšku 
pod Brdy je protkané hustou sítí značených turistických tras rozbíhajících se všemi směry 
a cyklostezek a tak tvoří přímo ideální cíl či výchozí místo výletu (viz následující výřez 
z turistické mapy). 

 
 

C.2.7. Hmotný majetek 
Realizací záměru nedochází k dotčení cizích zájmů nebo cizího hmotného majetku. 

  

C.2.8. Hluk 
Dominantním zdrojem hluku v území je rychlostní komunikace č. 4, která v podstatě 

odděluje průmyslovou zónu od souvislé bytové zástavby. Frekvence dopravy na rychlostní 
komunikaci má vzrůstající trend. Dalším významnějším zdrojem hluku v Mníšku pod Brdy je 
železniční trať a to především za nepříznivých klimatických podmínek. 
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Za největší lokální zdroj v bezprostřední blízkosti záměru lze pokládat drtící a třídící 
linku na Al šroty v Kovohutích Mníšek. Drtič této linky je obestavěn protihlukovou stěnou. 
V souvislosti s kontrolou účinnosti této stěny byla provedena v roce 2000 měření akustického 
tlaku na dvou měřících místech u nejbližší bytové zástavby mimo závod. Provoz drtící linky 
naměřené hodnoty neovlivnil a byl pod úrovní akustického tlaku způsobeného provozem 
na rychlostní komunikaci č. 4 - zjištěná úroveň akustického tlaku 40,3 dB (noc). Tato linka je 
však dlouhodobě mimo provoz. 

 

C.2.9. Ostatní charakteristiky životního prostředí  

Doprava 

Údaje ze sčítání dopravy v roce 1995, 2000 a 2005 na rychlostní komunikaci R4 
v Mníšku pod Brdy jsou uvedeny v následující tabulce.  

 
sčítací profil 1-0160*) počet aut/24 hod. - 

1995 
počet aut/24 hod. - 

2000 
počet aut/24 hod. - 

2005 
nákladní automobily 1 804 3 349 4 895 
- z toho TNA 1 242 1 899 3 137 
osobní automobily 12 159 14 320 14 338 
motocykly - 35 71 
Celkem 13 963 17 704 19 304 
*) Malá Svatá 
 
 Výsledky sčítání na komunikaci č. 116: 

sčítací profil 1-0160 počet aut/24 hod. - 
2000 

počet aut/24 hod. - 
2005 

nákladní automobily  224 
- z toho TNA  69,4 
osobní automobily  1364 
motocykly  18 
Celkem 1371 1606 
 

Územní plánování 

Areál p. Slabihoudka leží v území, které je v územním plánu Mníšku pod Brdy 
označeno jako plocha č. 18 - rozšiřovaná výrobní (průmyslová) zóna mezi Kovohutěmi 
a ÚVR (Viz příoha č. 3.2. Výřez územního plánu). Mezi areálem Kovohutí a areálum ÚVR se 
tedy podle platného územního plánu počítá s průmyslovou činností. Přes snahu naplnit 
průmyslovou zónu již v devadesátých letech je zatím reálné naplnění nejasné. 

Dle vyjádření Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 
151931/2007/KUSK ze dne 12. 10. 2007 je realizace projektu v souladu jak se  schváleným 
územním plánem města Mníšek pod Brdy, tak i se schváleným Programem rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje. 
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM ĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  
A  NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a  
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,  
frekvence a vratnosti) 

Jednotlivé podkapitoly nejsou rozděleny (jak je běžně používáno) na vlivy „realizace 
záměru“ a „provozu záměru“, neboť realizace záměru představuje pouze umístění mobilní 
pásové drtící jednotky na stávajících zpevněných plochách v areálu. Odpady přivezené 
na recyklaci budou také deponovány na stávajících zpevněných plochách. 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Vzhledem k lokalizaci předmětného areálu mohou být záměrem ovlivněni jen 

pracovníci vlastní provozovny. Nejbližší obytné objekty od areálu jsou v Mníšku pod Brdy 
ve vzdálenosti cca 600 m západním směrem za rychlostní komunikací R4 a cca 650 m jižním 
směrem u komunikace č. 116. Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo 
jsou věnovány následující odstavce. Není hodnocena realizace záměru, neboť tato představuje 
pouze umístění mobilní pásové drtící jednotky na stávajících zpevněných plochách v areálu.  

Mezi zdravotní problematiku budoucího areálu (kterou je účelné v rámci 
posuzovaného záměru posoudit), mimo dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout: 

⇒ pracovní prostředí 
• ovzduší 
• hluk 
• vibrace 

⇒znečištění ovzduší 
• tuhými znečišťujícími látkami  
• plynnými emisemi 

⇒hluková zátěž 

⇒práce s rizikovými látkami 

⇒znečištění vody a půdy 

⇒havarijní stavy 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní 
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů 
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do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která 
by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře. 

 

Pracovní prostředí 

Ovzduší 

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou od 1. 1. 2008 dány nařízením 
vlády č. 361/2007 Sb. Rizikové faktory jsou zde členěny na: 

− rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek 
(zátěž teplem a zátěž chladem) 

− chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, 
mutageny, látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické 
karcinogenity a azbest 

− biologické činitele (mikororganismy, buněční kultury a endoparazioti, kteří mohou 
vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu) 

− fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a 
ruční manipulace s břemeny) 

K mikroklimatickým faktorům je v § 41, odst. 1 je uvedeno: Na pracovišti musí být 
k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo 
nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou 
práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny 
vyhovující mikroklimatické podmínky již od počátku směny.  

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem 
nepříznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné 
koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné 
expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení. 

Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. koncentrace chemické látky nebo prachu 
v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich 
přípustných expozičních limitů. 

V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustní 
koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu (z příloha č. 2 část A nař. 
vl. č. 361/2007 Sb.).  

 
PEL NPK-P škodlivina číslo CAS 

mg/m3 
poznámky 

NOx 10102-43-9 10 20  
SO2 7446-09-5 5 10  
CO 630-08-0 30 150 P 
benzen 71-43-2 3 10 D,P 
PEL - přípustné expoziční limity 
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace 
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Services 
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D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na 
kůži 

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 
 
PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr 
koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu 
znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u 
něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti 
a výkonnosti.  

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být 
zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. 

Benzen v tabulce C v příloze č. 1 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. v platném označen jako 
karcinogen skupiny 1 a mutagen kategorie 2  

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii 
dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007 
Sb. jsou uvedeny hygienické limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro 
celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci 
prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které 
mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce 
vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do 
plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní 
složky Fr ≤ 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr > 5 % a PELc 10 mg/m3. 
Fibrogenní složkou v tomto případě je křemen. Pro cement je stanoven PELc 10 mg/m3. 

Zjištěné hodnoty imisního příspěvku předmětného záměru jsou významné především 
z hlediska PM10, kde nejvyšších příspěvků je dosahováno právě v areálu. I když pro 
rozptylovou studii byly voleny pro recyklační linku vstupy tuhých znečišťujících látek na 
hranici bezpečnosti lze považovat opatření ke snížení emisí za nutná.  

Zpracovatel oznámení doporučuje pro zkušební provoz: 

• provést měření škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu dle požadavku příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví, na základně zjištěných výsledků navrhnout a provést 
případná nápravná opatření 

 
Hluk 

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i 
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

-  akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu 

-  funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu 

-  funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 
spánkového cyklu 

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů 
s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od 
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém 
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- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 
v oblasti pracovního výkonu 

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při 
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. 

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit 
pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1) 
vyjádřený:  

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB  
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s. 

pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je 
vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.  

 LAeq.8h 
velín 60 dB 
ostatní pracoviště 85 dB 

Vzhledem k tomu, že drtič a třídič budou významné zdroje hluku v provozu recyklace 
stavebního odpadu, doporučuje zpracovatel oznámení následující opatření: 

• V rámci zkušebního provozu provést měření hluku v pracovním prostředí pro zařazení 
do kategorie v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, podle výsledku 
provést příp. nápravná opatření 

Vibrace 

Vibracím v areálu dle záměru může být vystavena obsluha kolového nakladače, příp. 
mobilního drtiče. Dodržování legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného 
zařízení. Nově dodávané kolové nakladače splňují hygienické limity dané příslušnými 
legislativními předpisy. U starších zařízení jsou většinou prováděna měření.  

Např. v obalovně živičných směsí Písek (Benninghoven 200) byly měřeny vibrace, 
kterým je vystaven řidič kolového nakladače. Pomocí speciálního třísměrového kotoučového 
snímače se měřili hodnoty vibrací ve směru horizontálním (osa x procházející tělem zepředu 
do zadu a osa y procházející bočním směrem kolmá na osu x) a ve směru vertikálním (osa 
z svislá, procházející osou těla). Snímač byl během měření položen na sedadle a zatížen 
vahou sedícího pracovníka. Nejvýše přípustné hodnoty celkových vibrací přenášených na tělo 
člověka při běžném hodnocení pomocí váhových filtrů byly stanoveny podle tehdy platné 
vyhlášky MZ č. 13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Výsledky měření při expozici 6 hodin za směnu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Vážená hladina zrychlení vibrací  
Law v dB re 10-6 m.s-1 

nejvyšší přípustná hladina 
celotělových vibrací  
Lap v dB re 10-6 m.s-1 

osa x horizontální 105,4 114 
osa y horizontální 90,3 144 
osa z vertikální 111,0 117 

 Obdobnou situaci lze očekávat i v případě posuzovaného areálu v závislosti 
na použitém nakladači. Vlastní technologie není významným zdrojem vibrací.  
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Životní prostředí 

Znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší způsobené provozem posuzovaného centra se týká: 

• bodových zdrojů  

• plošných zdrojů  

• liniových zdrojů  

Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii 
(příloha 4). Za hlavní polutanty lze považovat u  

• bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak oxid uhelnatý, 
oxid siřičitý,  

• plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak oxid uhelnatý, 
oxid siřičitý, organické látky (z toho z dopravních prostředků zvláště benzen) 

• liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod 

 Hodnoty imisních limitů základních škodlivin jsou od 31. 12. 2006 dány nařízením 
vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů pro oxid siřičitý, suspendované částice 
(PM10), pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx) a hodnoty cílových imisních limitů 
pro benzen jsou uvedeny v rozptylové studii viz příloha 4.  

Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí vlivem provozu areálu dle záměru 
bylo provedeno v rozptylové studii (příloha 4). Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen 
v jedné variantě vyhodnocující příspěvky k imisní zátěži v souvislosti s provozem centra 
recyklace. 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden v uzlech pravidelné čtvercové sítě. 
Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2,8 x 2,0 km se stranou čtverce 100 m. Vypočítané 
hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 25 metrů metodou nejmenší křivosti 
a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních 
koncentrací sledovaných polutantů. 

Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě závodu byly napočteny úplné výsledky 
imisního zatížení v 10 referenčních bodech, představujících nejbližší obytnou zástavbu. 
Lokalizace výpočtových bodů je patrná z obrázku č. 3 v rozptylové studii (příloha 4). 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky:  

anorganické znečištění: NO2, frakce PM10, - volba těchto znečišťujících látek souvisí 
s emisemi z bodových, liniových a plošných zdrojů (z pohybu nakladače v areálu, plošný 
zdroj dále představují nákladní a osobní automobily v prostoru areálu). Ve výpočtu jsou 
dále zahrnuty liniové zdroje znečištění ovzduší z dopravy.  

organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen z hlediska dopravy,  

Z hodnocení imisní situace v rozptylové studii uvádíme: 
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1. Imisní přírůstek z areálu závodu  
 
Tuhé znečišťující látky 

Dominantní znečišťující látkou z procesu recyklace stavebních odpadů (drcení 
a třídění recyklátu) jsou tuhé látky. Emise tuhých látek z ostatních zdrojů (spalování 
motorové nafty) jsou v porovnání s tímto zdrojem méně významné a celkovou imisní situaci 
ovlivňují minimálně. 

Vzhledem k nízkému využití fondu roční doby (465 hodin představuje 5,3 % roční 
doby) budou očekávané roční koncentrace částic PM10 nevýznamné. Pouze v nejbližším okolí 
areálu překročí hodnota roční koncentrace 0,1 µg/m3, to je 0,25 % imisního limitu (mapa na 
obr.č. 5 v rozptylové studii).  

V posuzovaných referenčních bodech, charakterizujících nejbližší obytnou zástavbu, 
nepřekročí roční koncentrace hodnotu 0,04 µg/m3 a budou tedy nižší než promile limitní 
hodnoty (tabulka T1). Maximální roční koncentrace PM10 v referenčním bodě 4 (hranice 
sportovního areálu) je 0,0189 µg/m3, což je hodnota zcela zanedbatelná. 

Denní koncentrace PM10 mohou dosáhnout v obytné zástavbě hodnot již na úrovni 
jednotek procent imisního limitu. Poměrně vysoké hodnoty lze očekávat v bezprostředním 
okolí recyklační linky. 

 Pro výpočet emisí byly vzaty v úvahu emise z obdobných provozů na horní hranicí 
bezpečnosti. Lze tedy očekávat, že skutečné emisní a tím i imisní koncentrace TZL budou 
nižší než jsou hodnoty zde prezentované. 

Maximální očekávané hodnoty denních koncentrací PM10 v nejbližších referenčních 
bodech jsou přes 3 µg/m3 (3,42 µg/m3 v bodě 4) a pohybují se kolem necelých 7 % denního 
limitu. 

Těchto koncentrací by bylo dosaženo při trvání superstabilní atmosféry, rychlosti větru 
1,5 m/s a „příznivém“ východním směru větru. Takováto situace nastává v lokalitě (viz větrná 
růžice) po dobu 0,46 % roční doby (cca 40 hodin za rok), skutečný výskyt takto vysoké denní 
koncentrace je tedy velmi málo pravděpodobný. 

 
Ostatní znečišťující látky 

Zdrojem dalších znečišťujících látek je spalování nafty v motorech zařízení recyklační 
linky, při provozu nakladače a pohybu nákladních vozidel v areálu recyklačního centra. Byl 
proto hodnocen rozptyl oxidu dusičitého a benzenu. 

Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého NO2 pouze v nejbližším okolí 
areálu překročí hodnotu 10 µg/m3. Veškerá zástavba Mníšku p.Brdy a dalších blízkých lokalit 
leží mimo pásmo vyznačené izolinií 3 µg/m3 (mapa č. 6 v rozptylové studii). 

V posuzovaných referenčních bodech pouze v bodu č. 4 překročí imisní koncentrace 
hodnotu 2 µg/m3 (2,18 µg/m3), to je úroveň 1 % imisního limitu (tabulka T2). 

Co se týká ročních koncentrací, platí totéž co bylo řečeno o koncentracích PM10. 
Vzhledem k nízkému využití technologie v průběhu roku (s výjimkou automobilové dopravy) 
jsou roční koncentrace NO2 v podstatě zanedbatelné. Hodnoty ročních koncentrací 
v referenčních bodech do 0,002 µg/m3 představují zlomek promile imisního limitu. 

Obdobně roční imisní koncentrace benzenu (mapa č. 8, tabulka T3) v okolí areálu i 
v posuzovaných referenčních bodech budou o několik řádů nižší než je hodnota ročního limitu 
pro tuto látku a budou nevýznamné. 
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2. Automobilová doprava 

Nárůst nákladní automobilové dopravy po příjezdových komunikacích do areálu Centra 
pro recyklaci stavebních odpadů není významný. V porovnání se předpokládanou intenzitou 
dopravy po silnici R4 představuje 14 průjezdů NV za den (rozdělení dopravy rovnoměrně 
do směrů Praha a Dobříš) nárůst nákladní dopravy o 0,28 % a nárůst celkové dopravy o 0,066 
%. Výše uvedený maximální nárůst dopravy je nevýznamný a vyvolá v okolí příjezdové 
komunikace zcela zanedbatelný nárůst imisních koncentrací. 

 

 
Hluková zátěž 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení 
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: 

Korekce (dB) Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*), 
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů  
* - § 30 odst. zák. č. 258/2000 Sb. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 
strou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a 
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající 
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 
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Důsledky pro řešení studie: 
• Pro chráněné venkovní prostory budov a chráněné venkovní prostory zájmového 

území, nacházející se v blízkosti veřejných příjezdových komunikací kde je hluk 
z dopravy na těchto komunikaci převažující, byly pro účely hodnocení akustické studie 
ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem z těchto komunikací uvažovány tyto 
hodnoty hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 
venkovních prostorech staveb: 
základní hladina hluku      LAeq,T = 50 dB 
korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní 
prostory 

− pro hluk z pozemní dopravy na hlavních pozemních komunikacích (silnice R4) 
podle odstavce 3 přílohy 3     k = + 10 dB 

Této korekci odpovídá hlukový limit pro hluk z automobilové dopravy po hlavních 
komunikacích pro chráněné venkovní prostory staveb a pro chráněné ostatní venkovní 
prostory pro den LAeq,T = 60 dB. 

• Pro chráněné venkovní prostory budov a chráněné venkovní prostory zájmového území 
ovlivňované hlukem ze stacionárních zdrojů v posuzovaném areálu a 
z automobilové dopravy v této ploše byly pro účely hodnocení akustické studie ve 
venkovním prostředí uvažovány tyto hodnoty hygienického limitu hluku v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb: 
základní hladina hluku      LAeq,T = 50 dB 
To znamená že hygienický limit pro hluk z průmyslového areálu je pro chráněné 
venkovní prostory staveb a pro chráněné ostatní venkovní prostory pro den LAeq,T = 
50 dB. 

Byla zpracována hluková studie (příloha 5), která posuzuje hlukové poměry 
v dotčeném území po realizaci záměru a hodnotí ovlivnění nejbližší obytné zástavby novými 
zdroji hluku, které zde budou působit.  

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech bylo 
zvoleno 7 referenčních bodů, představujících nejbližší obytné objekty v Mníšku pod Brdy, 
jeden z bodů leží na hranici sportovního areálu (prostor určený pro odpočinek a rekreaci). 
V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže. Umístění referenčních bodů 
pro hodnocení hlukové zátěže je patrné z map hlukových pásem v hlukové studii v příloze 5. 

Zdroje hluku v areálu představují v denní době (v nejhlučnějších 8 hodinách) provoz 
recyklační linky, pohyb nakladače v prostoru u recyklační linky a pohyb a parkování 
nákladních vozidel přivážejících stavební odpad a odvážející recyklát. 

Výsledky výpočtu jsou prezentovány v následující tabulce. Zdroje hluku jsou 
považovány za stálý zdroj hluku, provozovaný v denní době. 

Tabulka: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v nejbližších chráněných místech 
ze zdrojů v areálu závodu, denní doba 

LAeq [dB] 
zdroje recyklačního centra 

Bod 

doprava průmysl celkem 
doprava po R4 celkem 

1 < 10 47,0 47,0 41,1 48,0 

2 < 10 39,2 39,2 40,9 43,2 

3 < 10 39,4 39,4 41,0 43,3 

4 < 10 39,4 39,4 40,9 43,2 
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LAeq [dB] 
zdroje recyklačního centra 

Bod 

doprava průmysl celkem 
doprava po R4 celkem 

5 < 10 42,4 42,4 42,3 45,3 

6 < 10 41,8 41,8 42,5 45,2 

7 < 10 39,2 39,2 42,2 43,9 

Limit 50 50 50 60 - 

Očekávané hladiny akustického tlaku v denní době jsou výrazně pod hodnotami 
hygienického limitu, a to jak hluk ze silnice R4, tak i hluk z areálu připravovaného Centra 
recyklace stavebních odpadů.  

Hluk z nárůstu dopravy: v porovnání se předpokládanou intenzitou dopravy po silnici 
R4 představuje 14 průjezdů NV za den (rozdělení dopravy rovnoměrně do směrů Praha 
a Dobříš) nárůst nákladní dopravy o 0,28 % a nárůst celkové dopravy o 0,066 %. Nárůst 
hluku způsobení tímto přitížením stávající dopravy bude zanedbatelný, bude nižší než 0,1 dB. 

V závěru hlukové studie je uvedeno, že provoz připravovaného Centra recyklace 
stavebních odpadů v průmyslové zóně v Mníšku pod Brdy a s tím spojený nárůst obslužné 
automobilové dopravy nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci v těchto 
lokalitách.  

V současné době je nejbližší obytná zástavba, představovaná rodinnými domy 
na východním okraji Mníšku pod Brdy, ovlivňována především hlukem z automobilové 
dopravy po silnici R4. Jedná se o lokalitu s hlukem pod limitní hodnotou pro denní dobu. 
Realizace posuzovaného záměru zde překročení hygienických limitů s dostatečnou rezervou 
nezpůsobí.  

Nárůst hluku v okolí silnice R4, která představuje příjezdovou komunikaci do areálu, 
bude zanedbatelný, nižší než 0,1 dB. 
 

Práce s rizikovými látkami 

V souvislosti se záměrem nebude nakládáno s nebezpečnými odpady. Meziskladovaní 
odpadů bude zabezpečené tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku. 

S dalšími případnými potencionálními rizikovými látkami - provozní oleje bude 
nakládáno podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují významné 
riziko. 

Vliv zanedbatelný 

 
Znečištění vody a půdy 

Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůže 
významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou 
i nadále odváděny na ČOV. 

Vstupní odpady s případným obsahem rizikových látek včetně odpadů budou 
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku. 

Zajištění objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování závěru, že 
za běžného provozu se riziko kontaminace vod a půd v podstatě vylučuje. Problematika 
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a hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech 
oznámení.  

Tento vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo 
významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.  

 

 
Havarijní stavy 

Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti 
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto 
látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií. 

Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální 
možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují: 

• požár 

• únik škodlivých látek 
 

Požár 

Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí pro provoz uvažovaného 
záměru.  

Využívané odpady nepředstavují z tohoto pohledu riziko. Při vzniku požáru nelze 
vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek do ovzduší. Specifikovat konkrétní 
druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na stupni požáru, dokonalosti spalování 
a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými přípravky.  

 
Únik škodlivých látek 

K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak 
při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek 
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.  

Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je třeba 
považovat např. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prostředků v areálu střediska, 
paliva dieselagregátů apod. Protože veškerý pohyb vozidel v areálu firmy je veden pouze 
po zpevněných komunikacích, kontaminace půd je prakticky vyloučena. Pro zamezení 
vniknutí těchto látek do vod budou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné zásahové 
prostředky.  

Postup při zdolávání případných havarijních stavů bude podrobně řešit provozní řád 
a lze je rozdělit do obecných kroků:  

1) ihned zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek do prostoru  

2) zamezit šíření již uniklých látek posypem sorpčním materiálem 

3) sanovaný prostor neprodleně zamést a kontaminovaný sorpční materiál uložit 
do připravené nepropustné označené nádoby.  
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Pro případ úkapů pohonných hmot nebo havárie (únik pohonných hmot a paliva 
dieselagregátu) bude v provozovně dostatek zásahových a sanačních prostředků 

Konkrétní pracovní postupy při likvidaci havarijních stavů a specifikace a rozmístění 
zásahových prostředků budou uvedeny v následujících materiálech: 

− provozní řád ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění a § 4 
odst. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.  

− provozní řád ve smyslu § 14 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.  
− požární řád 

 

Preventivní opatření 

� pravidelné školení  

� aktualizace havarijního plánu 

� aktualizace provozního řádu 

� aktualizace požárního řádu 

� pravidelná kontrola zásahových prostředků 
 

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel 

Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek 
prostředí byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro 
hodnocení zdravotních rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl 
VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem 
Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4 
Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály 
hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik, např. autorizační návod AN/15/04 
VERZE 2.  

Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality 
ovzduší záměrem a hluk. Pokud pomineme v daném případě pracovní prostředí, lze z vlivů na 
obyvatelstvo vyloučit i vliv nové hlukové zátěže způsobené provozem areálu s ohledem na 
vzdálenost obytných objektů, příp. jiných citlivých objektů. 

Z hodnocených škodlivin dle rozptylové studie připadají v úvahu: 

• Oxid dusičitý 

• Tuhé znečišťující látky - PM10 

• Benzen 

Uvažované pozaďové hodnoty kvality ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii - 
příloha 4. 

Z hlediska jednotlivých uvažovaných škodlivin: 
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Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním 
zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. 
Ve většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším 
ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je 
označována jako NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet 
na vzniku ozónu a oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku 
jemné frakce pevných částic a řady organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem 
na zdraví. Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm 
k dispozici nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.  

WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě 
pozorovány zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 - 2 hodinové 
expozici, která u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny 
plicních funkcí.  

Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob 
při působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již 
při nižších úrovních krátkodobé expozice. 

Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu 
vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 

k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 µg/m3.  

V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 
40 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro 
ochranu ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány nařízením vlády i v ČR 
(č. 597/2006 Sb.). 

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že příspěvek k nejvyšší krátkodobé 1-hodinové 
maximální koncentraci v žádném z výpočtových bodů nedosahuje hodnotu 400 µg/m3, 
nad kterou by bylo možné očekávat první prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity 
dýchacích cest a malého ovlivněni plicních funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest 
u astmatiků a pacientů s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu, že přitom vycházíme 
z maximálních krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových 
podmínek, je v tomto odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšeni o pozadí 
koncentrace oxidů dusíku ze vzdálenějších zdrojů. 

Konkrétní očekávané zvýšení hodinových koncentrací NO2 (při nejméně příznivých 
rozptylových podmínkách) souvisejících se záměrem by se dle rozptylové studie mělo 
u nejhoršího výpočtového bodu pohybovat do 2,18 µg/m3. 

K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů 
u exponované populace doporučují Vít a Michalík v metodickém přístupu k hodnocení 
zdravotních rizik ze silniční dopravy použít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala 
Aunanová. 

Na základě znalosti průměrných roční koncentrace je možné odhadnout nárůst výskytu 
chronických respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických 
respiračních symptomů jde o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický 
kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Též u frekvence akutních astmatických potíží 
se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného ovzduší spolu s dalšími faktory, jako 
jsou studený vzduch, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov a respirační infekce 
a vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a znečištěného ovzduší. Dle 
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epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy 
vyskytují v cca 3 %, výskyt astmatických respiračních symptomů uvádějí české studie 
v rozmezí 4 - 6 %. 

Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle 
vztahu OR = exp(β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95 % interval spolehlivosti CI = 
0,0026 - 0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. Pro riziko výskytu 
astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient β = 0,016 (95 % CI = 0,002 -
0,030). 

K odhadu rizika účinků NO2 byly do výpočtu v tabulkách č. 1 a 2 dosazeny modelové 
průměrné roční koncentrace IHr z rozptylové studie, které vycházejí pro nejhorší výpočtový 
výsledek. 

Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka č. 1:Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné 
koncentraci – nejhorší výpočtový bod  

IH r Výpočet OR = exp(ββββ.C) 
Výskyt chron.resp.symptomů 

u dětí (%)  
µµµµg/m3 OR 5 % OR Ø OR 95 % 5 % Ø 95 % 

max. příspěvek dle 
záměru 

0,0015 1,000004 1,000008 1,000013 3,00015 3,00033 3,00054 

 
Tabulka č. 2: Výskyt akutních astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné 
koncentraci – nejhorší výpočtový bod  

IH r Výpočet OR= exp(ββββ.C) Výskyt astmat. symptomů u dětí (%) 
5% Ø 95% 

  
  µµµµg/m3 

  
OR  
5 % 

OR Ø 
 

OR  
95 % min max min max min max 

max. příspěvek 
dle záměru 

0,0015 1,000003 1,000024 1,000045 4,00001 6,000018 4,000096 6,000144 4,00072 6,00108 

 
Vzhledem k výše uvedenému lze považovat vliv záměru z hlediska hodnocené 

škodliviny za zanedbatelný.  

 

Tuhé znečišťující látky 

Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný 
rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají 
specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako 
vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak 
i NO2.  

Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce 
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry 
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování 
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují 
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. 
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými 
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, 
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. 
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V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní 
aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na 
velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska 
expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.  

Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné 
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem 
prevalence bronchitis u dětí o 29 %.  

 Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní 
hodnoty PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční 
průměrnou koncentraci. Tyto limitní hodnoty obsahuje i nařízení vlády k zákonu o ochraně 
ovzduší v ČR (č. 597/2006 Sb.).  

Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů 
u exponované populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem frakce PM10 je 
též možné použít vztahů, které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií 
publikovala v roce 1995 Aunanová. S použitím vztahu, který odvodil Dockery a spol. tak lze 
odhadnout frekvenci výskytu bronchitis u dětí. Relativní riziko je možné stanovit pomocí 
vztahu OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95 % interval spolehlivosti CI = 
0,00273 - 0,05187) a C je roční průměr PM10 v µg/m3. Tento vztah může být použit i jako 
indikátor rizika výskytu chronických respiračních symptomů u dětí obecně. Jde přitom 
o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel, sípot, katar se 
zahleněním průdušek apod. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace 
chronické respirační syndromy vyskytují v cca 3 %.  

Rozptylová studie uvádí nejvyšší denní 24hodinovou koncentraci imisního příspěvku 
posuzovaného záměru ve výpočtovém bodě 4. Jedná se o hodnotu 3,42 µg/m3 (při nejméně 
příznivých klimatických podmínkách).  

Uvedený celkový imisní příspěvek areálu dle záměru může za nejhorších rozptylových 
podmínek přispět ke krátkodobému několikadennímu zvýšení úmrtnosti exponovaných 
obyvatel cca o 0,04 %, respektive ke zvýšení nemocnosti s příznaky dráždění dýchacích cest 
cca o 0,2 %. K tomu, aby se tento teoretický účinek skutečně prakticky projevil, by však 
musel být exponován velký počet obyvatel, což v daném případě není splněno. 

Redukce očekávané délky života se začíná dle epidemiologických studií projevovat již 
od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo 
být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %. 
Vzhledem k tomu, že realizací záměru dochází k zvýšení imisní zátěže ve výpočtovém bodě 
max. o 0,0189 µg.m-3 lze riziko ovlivnění zdraví obyvatel považovat za zanedbatelné, a to i 
z hlediska počtu osob ovlivněných vlastním záměrem. 

 

Benzen 

Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se 
snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je 
v chemickém průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako 
aditivum do benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo. Hlavními zdroji 
uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a 
cigaretový kouř.  

Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je kolem 1 µg/m3, v městském 
ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 - 20 µg/m3 a závisí hlavně na intenzitě dopravy. Vyšší 
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koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných 
hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen poměrně stálý, jedinou 
významnější reakcí je reakce s OH radikálem. 

 Benzen je zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny IARC do skupiny 1 
mezi prokázané lidské karcinogeny. 

WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní 
hodnotu pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního 
rizika pro jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace 
benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika 
pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3.  

 US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou 
koncentraci benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 0,22 
µg/m3. 

Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou 
koncentraci benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být 
překračována. Tato limitní koncentrace je přijata i v ČR (jako cílový imisní limit) - nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb..  

Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní 
karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou 
hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být založen 
na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních 
koncentrací.  

K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu 
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při 
celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme 
jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR (jednotky rakovinového rizika) pro inhalační 
expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce 
při celoživotní expozici koncentraci 1 µg.m-3, dle vzorce : ILCR = IHr x UR 

Při použití jednotky karcinogenního rizika, kterou udává WHO ve Směrnici 
pro ovzduší v Evropě z roku 2000 (UCR = 6x10-6) odpovídá odhadu imisního pozadí 
1,42 µg/m3 (stanice 1489 Praha 5 - 2006) pravděpodobnost celoživotního karcinogenního 
rizika ILCR v hodnotě 8,5 x 10-6. Vlastní imisní příspěvek posuzovaného záměru by 
odpovídal míře karcinogenního rizika 4,2 x 10-11.  

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie 
považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika 
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na 
přesnost výpočtu lze však považovat za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.  

Je tedy zřejmé, že při nadhodnocené úrovni imisního pozadí (ve městech je obecně 
výrazně vyšší imisní koncentrace benzenu) by riziko karcinogenního účinku benzenu 
v zájmové lokalitě bylo na hranici přijatelné úrovně. 

Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je však 
kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím jednotky karcinogenního rizika 
WHO zřejmě nadhodnocený. Vlastní příspěvek posuzovaného záměru je v každém případě 
s ohledem na objekty trvalého bydlení prakticky zanedbatelný. 
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Podle provedeného hodnocení vlivu posuzovaného záměru s ohledem na jeho 
lokalizaci a jeho výstupů lze spolehlivě vyloučit prokazatelné vlivy na veřejné zdraví. 

Přesto je však nutno upozornit na určité riziko z titulu tuhých znečišťujících látek 
z provozu linky recyklace stavebního odpadu a nutnost důsledně dodržovat podmínky 
provozu dané nařízením vlády č. 615/2006 Sb.: 

Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je 
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do 
ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, 
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 

TZL - tuhé znečišťující látky 

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie 

V rámci vlastní etapy přípravy záměru nedojde k ovlivnění obytných objektů, protože 
vlastní realizace technologie není svým rozsahem náročná.  

Účinky záměru realizace a následného provozu areálu dle záměru jsou vyhodnoceny 
v předchozích odstavcích. Nejbližší obytné objekty od areálu jsou v Mníšku pod Brdy 
ve vzdálenosti cca 600 m západním směrem za rychlostní komunikací R4 a cca 650 m jižním 
směrem u komunikace č. 116. 

 Počet obyvatel ovlivněných na dopravní trase je velmi těžko stanovitelný. Vstupní 
odpady a recyklát budou dopravovány převážně po rychlostní komunikaci R4. 

 

- narušení faktorů pohody 

 Realizací dle záměru v dané lokalitě nevzniká nová významná zátěž v území. Narušení 
faktorů pohody nelze předpokládat. 

 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Zde uvádíme tabulku 

celkových emisí z bodových, plošných a liniových zdrojů dle záměru při maximální teoretické 
kapacitě centra. 

Suma emisí z bodových zdrojů recyklace stavebních odpadů: 

 NOx Benzen PM10 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 g.s-1 kg.den-1 t. rok -1 

drtič pohon 3,44E-02 9,89E-01 5,77E-02 1,84E-05 5,29E-04 3,08E-05 0,000529 0,01524 0,000888 
třídič pohon 1,55E-02 4,47E-01 2,59E-02 8,29E-06 2,39E-04 1,39E-05 0,000239 0,006879 0,0004 

vlastní drcení a 
třídění 

      1,731 49,84 2,9 

celkem 4,99E-02 1,44E+00 8,36E-02 3,68E-05 7,68E-04 4,46E-05 1,73E+00 4,99E+01 2,901 
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Sumář emisí z plošných zdrojů v areálu: 

PM10 NOx  
kg.den-1 t.rok -1 kg.den-1 t.rok -1 

Pojezdy mechanizmů 0,150 0,600 0,545 2,183 
Stání automobilů uvnitř areálu 0,000507 5,77E-05 0,010258 0,001168 
Pojezdy nákladních aut uvnitř 
areálu 0,00101 0,00012 0,02052 0,00234 
celkem 0,6015 0,6002 0,5758 2,1865 

 

Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru): 

NOx benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 
nákladní auta 1,33E-06 0,019923 0,004798 7,02E-09 0,000105 2,54E-05 

PM10  
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1    
nákladní auta 6,56E-08 0,000984 0,000237    
 

Vliv na kvalitu ovzduší je komentován v rozptylové studii - příloha 4 a v kapitole 
D.I.1. Ze závěru rozptylová studie zde uvádíme: 

Koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného Centra recyklace 
stavebních odpadů budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní nadměrně 
blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí jak pro technologické 
zdroje v areálu firmy, tak i pro emise z automobilové dopravy. Ani v součtu se stávajícím 
imisním pozadím nezpůsobí přírůstek emisí ze zdrojů recyklačního centra s rezervou 
překročení příslušných imisních limitů.  

Výjimku představují emise tuhých znečišťujících látek z vlastního procesu drcení 
a následného třídění recyklátu. Roční koncentrace tuhých látek budou vzhledem k nízkému 
využití fondu roční doby nevýznamné, ale denní imisní koncentrace se mohou pohybovat 
v nejbližší obytné zástavbě až kolem 7 % imisního limitu. Pro výpočet byly použity hodnoty 
emisí z obdobných provozů na horní hranicí bezpečnosti. Lze tedy očekávat, že skutečné 
emisní a tím i imisní koncentrace PM10 budou nižší než jsou hodnoty zde prezentované. 
Kromě toho by těchto koncentrací bylo dosaženo při meteorologické situaci která nastává 
v lokalitě po dobu cca 40 hodin za rok, skutečný výskyt takto vysokých denních koncentrací 
je tedy velmi málo pravděpodobný. 

 

Z hlediska stávající úrovně kvality ovzduší v daném území nelze realizací záměru 
reálně uvažovat o možnosti překračování platných limitů kvality ovzduší dle nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb.  

 Na území stavebního úřadu Mníšek pod Brdy došlo dle údajů za rok 2005 
k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 42,9 % jeho území. K překročení limitní 
hodnoty pro PM10 za kalendářní rok nedošlo. Dle grafického znázornění nelze určit zda se 
překročení limitních hodnot týká zájmového území.  

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku 
při více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. 
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Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005) nedošlo na území 
stavebního úřadu Mníšek pod Brdy k překročení limitní hodnoty pro PM10.  

Přesto považuje zpracovatel oznámení za důležité z hlediska provozu recyklační linky 
stavebních odpadů znovu upozornit na nutnost dodržování podmínek provozu dle nařízení 
vlády č. 615/2006 Sb.: 

Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je 
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL 
do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, 
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 

 

Je možno konstatovat, že vliv realizace záměru z hlediska posuzovaného aspektu je 
podle dosažených výsledků akceptovatelný. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Vlivy na akustickou situaci jsou podrobně hodnoceny již v kapitole D.I.1. a v hlukové 
studii v příloze 5. Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy. 
Ze závěrů hlukové studie uvádíme: 

Provoz připravovaného Centra recyklace stavebních odpadů v průmyslové zóně 
v Mníšku pod Brdy a s tím spojený nárůst obslužné automobilové dopravy nezpůsobí 
v období provozu takový nárůst hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který 
by výrazně ovlivnil akustickou situaci v těchto lokalitách.  

V současné době je nejbližší obytná zástavba, představovaná rodinnými domy 
na východním okraji Mníšku pod Brdy, ovlivňována především hlukem z automobilové 
dopravy po silnici R4. Jedná se o lokalitu s hlukem pod limitní hodnotou pro denní dobu. 
Realizace posuzovaného záměru zde překročení hygienických limitů s dostatečnou rezervou 
nezpůsobí.  

Nárůst hluku v okolí silnice R4, která představuje příjezdovou komunikaci do areálu, 
bude zanedbatelný, nižší než 0,1 dB. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Realizací záměru nedochází ke změně zpevněných a zastavěných ploch. Nedochází ke 
změně odvodu dešťových vod. Dešťové vody budou i nadále odváděny kanalizací na ČOV 
Mníšku pod Brdy. Vliv žádný významný. 
 
Vliv na jakost vody 

V areálu nebudou v souvislosti s provozem recyklační linky přejímány rizikové 
odpady. Pro případ havárie (únik pohonných hmot a paliva dieselagregátu) bude 
v provozovně dostatek zásahových a sanačních prostředků. 

Vliv žádný významný. 
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D.I.5. Vlivy na půdu 
Realizací záměru - Centrum recyklace stavebních odpadů - nedochází k záboru 

zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

Sekundární znečištění půdy z areálu lze uvažovat pouze spadem tuhých znečišťujících 
látek. Emise tuhých znečišťujících látek činí teoreticky do 2,9 t za rok při maximální 
uvažované kapacitě areálu. Složení těchto emisí odpovídá kvalitě přejímaných stavebních 
odpadů k recyklaci - nelze předpokládat zvýšené obsahy rizikových složek. 

Vliv žádný prokazatelný. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. Nedochází 

k žádné změně proti stávajícímu stavu. Využití stavebních odpadů naopak šetří primární 
zdroje surovin (kamenivo, cement). 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Realizací záměru nedochází k záboru půdy ani ke změně zpevněných ploch. Realizace 

záměru nevyžaduje kácení dřevin. Emise z nového provozu dle záměru při striktním 
dodržování podmínek provozu dle nařízení vlády č. 615/2002 Sb. jsou akceptovatelné.  

Charakter lokality vylučuje výskyt významných společenstev flory a fauny. Není 
předpoklad, že by se v areálu nacházely chráněné druhy rostlin - dlouhodobé průmyslové 
využití ploch.  

Areál není v kontaktu s žádnými prvky územního systému ekologické stability.  

Dle vyjádření KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství lze 
vyloučit významný vliv posuzovaného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
stanovené příslušnými vládními nařízeními (stanovisko viz část H oznámení).  

Vliv žádný prokazatelný. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 
Posuzovaný záměr je realizován ve stávajícím areálu, který dlouhodobě slouží 

pro průmyslové účely. Výškové poměry se realizací záměru nemění. 

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že: 

-  Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž záměr je realizován 
ve stávajícím areálu na stávajících zpevněných a manipulačních plochách. Nejde 
o novostavbu ve volné krajině. V daném kontextu jde o vliv nulový. 

-  Nedochází ke změně poměru krajinných složek, poněvadž přímo není dotčena 
žádná pozitivní složka krajiny, jde o dílčí změny uvnitř krajinné složky 
stávajícího průmyslového areálu. Vliv nulový až nevýznamný. 
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-  V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů nedochází ke zhmotnění a posílení 
dominance stávajícího areálu.  

-  V rámci dálkových pohledů se nový provoz v kontextu působení stávajícího 
stavu a okolních porostů dřevin neprojeví. 

Celkově lze konstatovat, že se nejedná o vliv reálně prokazatelný. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vzhledem k tomu, že kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani 

předpoklad možných vlivů. 

Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek než majetek oznamovatele.  
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí podle 
jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny 
od nejvýznamnějšího po nejméně významný. 

1. Vliv na ovzduší 
2. Vliv na akustickou zátěž 
3. Vliv na vody 
4. Vlivy na veřejné zdraví 
5. Vliv na floru, faunu a ekosystémy 
6. Vlivy na krajinu 

 

1. Vliv na ovzduší 

Vlivy provozu centra recyklace stavebních odpadů dle záměru byly posouzeny 
rozptylovou studií (příloha 4) při max. uvažované kapacitě. V úvahu byly brány 
bodové, plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší. V případě linky recyklace 
stavebního odpadu byla brány jako vstupy do rozptylové studie v úvahu hodnoty 
na hranici bezpečnosti. Při tomto konzervativním přístupu je možno konstatovat, že 
vliv na kvalitu ovzduší je akceptovatelný. Přesto je nutno upozornit na nutnost všemi 
technickými prostředky omezovat emise tuhých znečišťujících látek z linky recyklace 
stavebního odpadu v souladu s nařízením vlády č. 615/2006 Sb.  

 
2. Vliv na akustickou zátěž 

Provoz dle záměru (kampaňovitý provoz linky recyklace stavebního odpadu) je sice 
významným zdrojem hluku, je ale však umístěn a zabezpečen tak, aby významně 
neovlivňoval okolí. Záměr se nachází ve stávající průmyslové zóně, přičemž nejbližší 
obytné objekty se nacházejí v Mníšku pod Brdy ve vzdálenosti cca 600 m západním 
směrem za rychlostní komunikací R4 a cca 650 m jižním směrem u komunikace č. 116 
odstíněné objekty v areálu Kovohutí. Hluková studie prokázala, že vliv provozu 
záměru na chráněný venkovní prostor jsou nevýznamné. 

 
3. Vliv na vody 

Areál dle záměru bude napojen jako dosud na kanalizaci Kovohutí a ČOV Mníšku 
pod Brdy. Nemění se poměr nezpevněných ploch a zastavěných a zpevněných ploch 
v areálu. Skladování rizikových látek z hlediska vod bude zajištěno v souladu 
s platnou legislativou.  

 
4. Vlivy na veřejné zdraví 

Podle provedeného hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví má realizace záměru 
neprokazatelný vliv na zdraví obyvatel v okolí. 

 
5. Vliv na floru, faunu a ekosystémy 

Záměr nemá prokazatelný vliv na floru, faunu a ekosystémy v okolí. 
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6. Vlivy na krajinu 

Záměr nemá prokazatelný vliv na krajinu. 

 
 

 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy. 

 



 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

 61

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

 
- územně plánovací opatření 

Areál, ve kterém je centrum recyklace stavebních odpadů umístěno, je v platném 
územním plánu označen jako plocha pro výrobu (viz vyjádření stavebního úřadu v části H 
tohoto oznámení a výřez z územního plánu - příloha 3.2.). Územně plánovací opatření se 
proto nenavrhují.  

 
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum 

archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek) 

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována 
v předchozím textu: 

V období přípravy záměru: 

• Požádat Krajský úřad Středočeského kraje o souhlas s realizací nového středního zdroje 
znečišťování ovzduší na základě odborného posudku a rozptylové studie ve smyslu § 17 odst. 5 
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, 

• v projektu respektovat, aby veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými 
vodám v rámci uvažovaného záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování 
látek škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů. 

 
V období realizace 

• Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o souhlas (orgán ochrany ovzduší), 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován prozatímní Provozní řád 
ve smyslu § 11, odst. 2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 10 
vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována Provozní evidence ve smyslu 
§ 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP 
č. 356/2002 Sb., 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude zpracován provozní řád pro nakládání 
s odpady ve smyslu § 14 zákona 185/2001 Sb. v platném znění a předložen ke schválení 
Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

 
V období zkušebního provozu 

• Pro případ úkapů, úniků závadných látek, ropných látek popř. havárie musí být areál vybaven 
záchytnými platy, havarijní soupravou pro sanaci sorpčním materiálem, smetákem, koštětem, 
lopatkou, nádobou na shromažďování odpadů vzniklých při sanaci,  

• v rámci zkušebního provozu provést měření hluku v pracovním prostředí pro zařazení 
do kategorie v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, podle výsledku 
provést příp. nápravná opatření, 

• v rámci zkušebního provozu provést měření škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu dle 
požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, na základně zjištěných výsledků 
navrhnout a provést případná nápravná opatření, 

• v průběhu zkušebního provozu zajistí investor autorizované měření emisí, 
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• před ukončením zkušebního provozu bude dopracován Provozní řád ve smyslu §11, odst 2, 
zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. 
a bude předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení. 

 
V období trvalého provozu 

• Provozovat zařízení v souladu s platnou legislativou včetně důsledné evidence zpracovaných 
a vyprodukovaných odpadů, 

• provádět měření v rozsahu požadavků orgánů státní správy. 

 

 
- nástin programu monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy 

V období zkušebního provozu navrhuje zpracovatel oznámení: 

-  provést autorizované měření emisí tuhých znečišťujících látek z linky recyklace 
stavebního odpadu  

- provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření 
prašnosti na určených místech podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví 

Skutečný rozsah požadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými 
orgány státní správy. 

Při uvedení Centra recyklace stavebních odpadů do trvalého provozu bude na základě 
výsledků měření ve zkušebním provozu určen orgány státní správy rozsah a četnost sledování 
jednotlivých složek životního prostředí.  

Zde uvádíme spíše minimální požadavky na sledování složek životního prostředí: 
♦ ovzduší 

recyklace stavebního odpadu - autorizované měření - 1 x za tři roky - v rozsahu 
dle platné legislativy, případné rozšíření dle požadavku příslušného orgánu 
ochrany ovzduší 
kotel administrativní budovy - dle přílohy č. 7 nařízení vlády  č. 146/2007 Sb. 

 

Po ukončení provozu je nutno provést kontrolu autorizovanou laboratoří, zda nedošlo 
ke kontaminaci horninového prostředí nepolárními extrahovatelnými látkami. 

Součástí monitoringu je i dodržení platných legislativních předpisů z hlediska ochrany 
životního prostředí.  
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při specifikaci vlivů 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací 
s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních 
zkušeností. Určitým nedostatkem byla skutečnost, že předkládané oznámení bylo vyhotoveno 
v období přípravy záměru a projekčních podkladů pro územní rozhodnutí, které nejsou 
ve všech směrech ještě precizovány. Na druhou stranu to umožňuje zpracovateli oznámení 
ovlivnit konečné řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení presentovány. 
Ve vlastním projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou 
koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy 
obsažené ve zpracovaném oznámení. 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 7 
v části F tohoto oznámení. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU (POKUD 
BYLY PŘEDLOŽENY) 

Řešení je jednovariantní a vychází kapacitně z analýzy výskytu stavebních, 
demoličních odpadů a výkopové hlušiny v regionu (jihozápadní region Prahy a Středočeského 
kraje). Lokalizace záměru je dána volnou plochou ve stávajícím areálu oznamovatele. 
Dispoziční řešení je v podstatě dáno stávajícím areálem. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 

 

 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
Na konci oznámení jsou uvedeny následující přílohy: (jen příloha 1.1. a 2, ostatní pouze 
v tištěné podobě) 

1. Situace 
1.1. Situace 1 : 10 000 
1.2. Situace 1 : 5 000 
1.3. Letecký snímek 

2. Dispozice areálu 1 : 2 000 

3. Účelové mapy 
3.1. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami 
3.2. Výřez územního plánu 
3.3. Územní systém ekologické stability 1 : 10 000 

4. Rozptylová studie 

5. Hluková studie 

6. Doklady 
− stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 23. 10. 2007 

zn. 152003/2007/KUSK OŽP/Sk 

7. Podklady 
 
 
 
 
 

 2. Další podstatné informace oznamovatele 
Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu. 

Předpokládá se dlouhodobý provoz předmětného zařízení. V případě ukončení předmětné 
činnosti lze předpokládat, že lokalita bude i nadále využívána pro výrobní případě skladovací 
účely. 
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G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

Posuzovaný záměr „Centrum recyklace stavebních odpadů“ má být umístěn 
ve stávajícím oploceném areálu firmy pana Slabihoudka na pozemcích p.č. 1965/120 
a 1965/163. Areál firmy se nachází severně od areálu firmy KOVOHUTĚ HOLDING DT, 
a. s. ve stávající průmyslové zóně. Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1. Jedná 
se o lokalitu, která je v územním plánu (výřez z územního plánu - příloha 3.2) označena jako 
výrobní (průmyslová) zóna.  

Jedná se o podnikatelský záměr jehož realizací dojde k významnému navýšení 
zpracovatelských kapacit zařízení na materiálové využití stavebních a demoličních odpadů 
produkovaných na území kraje. Realizace záměru je v souladu s cíly obsaženými v závazné 
části schváleného Plánu odpadového hospodářství Středočeského. Dále je realizace záměru 
v souladu s obsahem koncepčního materiálu „Program rozvoje územního obvodu 
Středočeského kraje“. 

Posuzovaný záměr - Centrum recyklace stavebních odpadů - využije v podstatě dvě 
základní zařízení - mobilní pásovou drtící jednotku s třídícím zařízením (recyklační linka) 
a kolový nakladač, které budou provozovány na upraveném a dostatečně velkém pozemku 
umožňujícím uložení jak přijatých odpadů tak i vyrobených druhů stavebních recyklátů. 
V případě potřeby nebo i požadavků lze zařízení krátkodobě přemístit na jinou lokalitu, kde 
zpracuje velké množství nahromaděných zásob odpadů.  

Mobilní pásová drtící jednotku bude zpracovávat stavební a demoliční odpady 
a výkopovou hlušinu z regionu jihozápadní části Prahy a Středočeského kraje na využitelné 
recykláty umožňující nahradit primární stavební suroviny.  

Zpracováním stavebních a demoličních odpadů a výkopové hlušiny na zařízení podle 
projektu vzniknou v podstatě dva druhy výrobků a to drť s požadovanou zrnitostí a podsítné. 
Předpokládá se, že podle přání odběratelů drtě dojde k dalšímu roztřídění pomocí třídiče 
na užší zrnitostní frakce.  

Pro realizaci navrženého projektu byl vybrán jednovzpěrný čelisťový drtič typ STE 
100-65/T určený pro přímé drcení stavebních a demoličních odpadů a kameniva. Takové 
zařízení je specielně určeno pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů (s výjimkou 
extrémně pevných betonů) a kameniva o střední pevnosti v prostém tlaku.  

Předpoklad množství zpracovaného odpadu: 

rok 2009  2010  2011  2012  2013  2014 
t/rok 10 000  10 000  15 000   20 000  25 000  29 000 

Vlastní provoz zařízení bude kampaňovitý a to po množství odpadu cca 
500 tun/směnu. Při množství 10 000 t/rok bude fond pracovní doby 20 směn/rok, při max. 
množství 29 000 t/rok  58 směn/rok. 

Předkládané oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí výše uvedeného záměru. 

Realizace záměru nepředstavuje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

Potřeba vody je pro sociální zařízení (324 m3/rok), pro mlžení při drcení (64 m3/rok 
a pro postřik prašných ploch (100 m3/rok). Ročně se tedy jedná o 488 m3 vody, ale nárůst 
představuje pouze potřeba pro mlžení a postřik, neboť nároky na vodu pro sociální účely jsou 
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vyčísleny pro stávající počet zaměstnanců a realizací záměru nevzniknou nová pracovní 
místa. Zdrojem vody je vodovod z Kovohutí. 

Realizací záměru vzniknou nové bodové zdroje znečišťování ovzduší. 
Technologickým zdrojem je vlastní recyklační linka stavebních odpadů. Emise z recyklační 
linky stavebního odpadu jsou dány jednak vlastním drcením a tříděním, jednak provozem 
dieselagregátů pro provoz těchto zařízení. Vlastní drcení a třídění bude středním zdrojem 
znečišťování ovzduší. Agregát drtiče bude také středním zdrojem. Pohon třídiče bude malým 
zdrojem.  

Za plošné zdroje lze považovat pohyb mechanizmů areálu, stání automobilů uvnitř 
areálu a pojezdy nákladních a osobních aut uvnitř areálu. Liniový zdroj znečišťování ovzduší 
představuje externí doprava související se záměrem 

Technologické odpadní vody v provozu nevznikají. Počet zaměstnanců se nemění, 
nebude tudíž vznikat větší množství splaškových vod než ve stávajícím stavu. 

Dešťové vody ze stávajícího areálu a splaškové vody jsou svedeny jednotnou 
kanalizací Kovohutí na ČOV v Mníšku pod Brdy jižně od areálu Kovohutí. Toto je smluvně 
zajištěno se správcem kanalizace a ČOV. Tento stav zůstane zachován. 

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon 
č. 185/2001 Sb., v platném znění včetně prováděcích předpisů). 

Jediný významný zdroj hluku bude vlastní drtící jednotka. Ostatní hluk je z běžné 
automobilové dopravy uvnitř areálu a pohyby kolového nakladače. 

Zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí: 

Vlivy provozu centra odpadového hospodářství dle záměru na imisní zátěž byly 
posouzeny rozptylovou studií (příloha 4) při max. uvažované kapacitě. V úvahu byly brány 
bodové, plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší. Je možno konstatovat, že vliv 
na kvalitu ovzduší je akceptovatelný. Přesto je nutno upozornit na nutnost všemi technickými 
prostředky omezovat emise tuhých znečišťujících látek z linky recyklace stavebního odpadu 
v souladu s nařízením vlády č. 615/2006 Sb. 

Co se týká vlivů záměru na hlukovou situaci, byla zpracována hluková studie (příloha 
5), která posuzuje hlukové poměry v dotčeném území po realizaci záměru a hodnotí ovlivnění 
nejbližší obytné zástavby novými zdroji hluku, které zde budou působit. Dle závěrů této 
hlukové studie provoz připravovaného Centra recyklace stavebních odpadů a s tím spojený 
nárůst obslužné automobilové dopravy nezpůsobí v období provozu takový nárůst hluku 
v nejbližších chráněných venkovních prostorech, který by výrazně ovlivnil akustickou situaci 
v těchto lokalitách.  

Na základě údajů uvedených v kapitole D.1.1. lze celkově konstatovat, že při běžném 
provozu dle záměru nelze předpokládat prokazatelné negativní ovlivnění zdraví obyvatel 
v okolí.  

Realizací záměru nedochází ke změně odvodu dešťových vod. Dešťové vody budou 
i nadále odváděny kanalizací na ČOV Mníšku pod Brdy. 

Realizací záměru nedochází k záboru půdy ani ke změně zpevněných ploch. Realizace 
záměru nevyžaduje kácení dřevin.  

Realizací záměru nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž záměr je 
realizován ve stávajícím areálu na stávajících zpevněných a manipulačních plochách. Nejde 
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o novostavbu ve volné krajině. V rámci dálkových pohledů se nový provoz v kontextu 
působení stávajícího stavu a okolních porostů dřevin neprojeví 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel 
oznámení k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí 
jsou minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů akceptovatelný. V rámci 
zpracování předkládaného oznámení uvádí některá opatření (doporučení), která jsou 
specifikována v kapitole D. IV. Tato opatření nelze považovat za konečná. Další opatření 
(pokud budou akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení, 
tak projednávání dle dalších legislativních předpisů. 
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H.  PŘÍLOHA 

 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
 
 Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách. 
 
 
Zpracovatel oznámení:  
Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 

69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006) 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
  Pražská 900 
  252 10 Mníšek pod Brdy 
 IČ: 46349316 
 DIČ: CZ46349316 
 tel.:  318 591 770 - 1 
  603 525 045 
 fax:  318 591 772 
 e-mail: som@sommnisek.cz 
 
 
Spolupracovali: 
 

Ing. Eva Horálková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitel autorizace dle § 19 zákona 
č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením 
na 5 let pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006) 

Mgr. Radomír Smetana, EkoMod Liberec, (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona 
č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, člen České asociace akustiků) 

 

 
 
Datum zpracování oznámení: 27. 2. 2008 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:  
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