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1. Obchodní firma
Eco Machinery s.r.o.
zapsaná u krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 41667

2. IČ:
IČ: 07121393

3. Sídlo (bydliště):
Čepirohy 144, Most 43401

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ondřej Roud
Ondej.roud@bohemianair.cz
775 465 234
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Ludmila Křížová
Odpadové hospodářství
Tel: 604 888 820
Jakub Kulhavý
Projekční činnost
Tel: 773 679 127
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I. Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.
Zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků Čepirohy
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad: KÚ ÚK
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 55 vyžadující zjišťovací řízení
dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 55 –
zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu (250 t/rok).

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Plocha záměru je umístěna na dvou pozemcích:
- p.p.č. 276/173 - se stavbami č. 286 /287/321 – skladová a manipulační plocha
(přijetí, demontáž a další technologické zpracování). Kapacita cca 1300 t.
- p.p.č. 276/146 - plocha pro autovraky bez provozních náplní – 2.000 t (2.000 ks
autovraků). Bude pouze plochou pro uložení/skladování autovraků bez
provozních náplní, před jejich odvozem k dalšímu zpracování oprávněné osobě.
Celková kapacita skladovací a manipulační plochy je 3 300 t autovraků.

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

Ústecký
Most
Čepirohy

Záměr je umístěn v ploše určené ÚPD pro průmyslovou výrobu, a na ploše v minulosti již
provozované pro průmyslovou a jinou činnost.
Zeměpisné souřadnice provozovny:
50o29’18.651‘‘ N a 13o37’17.169‘‘ E
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Most

Obr. 1 – orientační umístění záměru, širší vztahy

Obr. 2 – Orientační vyznačení zájmových ploch

Snímky ©2019 CNES / Airbus,GEODIS Brno,GeoContent,Maxar Technologies,Mapová data ©2019

20 m
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Plocha určená pro záměr se rozkládá v průmyslové zóně, v prostoru bývalého servisního
areálu těžební společnosti, mimo obytnou zástavbu, na okraji města Mostu.
Jedná se o p. p. č. 276/146 a p. p. č. 276/173 v k. ú. Čepirohy.
Účelem posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb stávajícího průmyslového
areálu, součástí kterého jsou již provozovaná průmyslová a jiná zařízení.
V prostoru plochy se upravují a rekonstruují stávající nevyhovující objekty tak, aby
splňovaly legislativní požadavky ČR a EU, mimo jiné technické požadavky stanovené
Vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platné znění.
Možné kumulace
Bereme-li celé Zařízení (tj. existující provozy, viz výše) jako jeden celek, není v území v době
zpracování Oznámení znám žádný záměr, jehož vlivem by mohlo docházet k takovým
environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by realizaci záměru vylučovaly.
Možné kumulace vlivů jsou významné především v případě, že se v dotčeném území potkává
více záměrů s podobným zaměřením – v takovém případě by bylo nutno očekávat
a vyhodnotit i obdobné vlivy přímé i nepřímé.
Jako kumulativní v tomto případě je nutné brát v úvahu především dopravu do areálu.
V současné době sem, dle informací investora, přijede v průměru cca 20 OA/den (zákazníci,
zaměstnanci) a cca 2 NA/týden.
Možný vliv na pozaďové hodnoty hluku a imisí bude mít především samotný provoz ostatních
průmyslových zařízení v okolí. Významným zatížením je pak v současné době probíhající
těžba hnědého uhlí a jevy s tou činností související v rámci doly Vršany.
Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění
ovzduší reprezentovaný silnicí I. třídy č. 27 směrem z Mostu do Žatce provozem na železniční
trati mezi Komořany a Počerady.
Obecně je zde nutno očekávat synergické působení všech uvedených zdrojů. Je ale nutno
konstatovat, že v současném uspořádání jedná o stávající zdroje, jejichž emise jsou
obsaženy v naměřených imisních hodnotách relevantních měřících stanic.

B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
V České republice je v provozu velmi vysoké procento osobních vozidel, jejichž technický
stav se pohybuje na hranici životnosti (použitelnosti), v mnoha případech i za touto hranicí.
Průměrné stáří vozidel se dle statistik pohybuje kolem 13 - 15 let. Tato vozidla v mnoha
případech nesplňují nebo v brzké době nebudou splňovat požadavky na technický stav vozidel
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pro provoz po pozemních komunikacích. Lze tedy předpokládat, že bude v blízké době
docházet ve větší míře k obnovování vozového parku.
Firma Eco Machinery s.r.o., se chce dále rozvíjet v oblasti odpadového hospodářství,
investuje a rozšiřuje své služby.
Hledaly se tak vhodné prostory pro další zpracování odpadů, v tomto případě konkrétně
autovraků. Zde se jako vhodné jeví právě uvažovaná lokalita, která je vhodná pro umístění
tohoto záměru - nenachází se v obydlené lokalitě a ani provoz a doprava nezatíží žádným
způsobem své okolí.
Umístění je dále dáno tedy především lokalizací do průmyslové zóny a vychází z potřeb
provozu, a zároveň respektuje zásady ochrany ŽP.
Variantní řešení
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). Co
se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a) Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností.
b) Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.

B.I.6

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru, v případě záměrů spadajících do
režimu IPPC včetně porovnání s BAT technologiemi, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími
parametry.

§

Zákon o integrované prevenci:

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC.
§

Požadavky na demolice:

Na území určeném pro záměr se nenachází žádné původní stavby, které by vyžadovaly
odstranění před realizací samotného záměru. Nebude třeba provádět bourací práce.
§

Stavební řešení záměru:
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p.p.č. 276/173 se stavbami č. 286 /287/321 – skladová a manipulační plocha (přijetí,
demontáž a další technologické zpracování autovraků). plocha pro autovraky bez/s
provozních náplní, shromažďovací prostor pro železné kovy a pro ostatní odpady,
odstavná plocha pro odtahová vozidla, venkovní sklad, garáž a vrátnice. Kapacita cca
1300 t.
Stavba č. 286 - administrativní a skladová budova - 812 m2
a) administrativní a sociální zázemí společnosti / 295,6 m2 (kanceláře, kuchyňka,
sociální zázemí muži/ženy, šatna muži/ženy, jednací/školící místnost, denní místnost,
chodby)
b) sklady náhradních dílů/ 516,4 m2
Stavba č. 287 - dílna + shromažďovací prostor odpadů / 236 m2
- dílna č.1 demontáž autovraků (102,1 m2)
- dílna č.2 demontáž autovraků + servisní dílna (66,3 m2)
- shromažďovací prostor NO (29,1 m2)
a) shromažďovací prostor NO – odpady kapalné (16,6 m2)
b) shromažďovací prostor NO – odpady pevné (12,5 m2)
- přístřešek (51,5 m2)
Stavba č. 321 - garáže + sklad materiálu / 99 m2

p.p.č. 276/146 - plocha pro autovraky bez provozních náplní – kapacita 2.000 t (2.000 ks
autovraků). Bude pouze plochou pro uložení/skladování autovraků bez provozních
náplní, před jejich odvozem k dalšímu zpracování oprávněné osobě.
Veškerá činnost provozovatele musí být v souladu s §4 (obecné požadavky na zařízení
k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů) vyhl. 383/2001 Sb., ve znění vyhl.
41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č.352/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s autovraky, přílohou č.2 k této vyhlášce (Technické požadavky na
nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovraky).

§

Technologické řešení záměru:

a) Likvidace autovraků
- bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem, který zpracuje provozovatel dle
přílohy č.1 k vyhlášce č.352/2009 Sb., v platném znění.
Technologický postup při nakládání s autovraky:
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-

autovrak dopravený původcem, majitelem, přepravcem do provozního areálu zařízení,
bude pověřeným pracovníkem vizuálně zkontrolován, zda nedochází k úniku jeho
provozních kapalných náplní,

-

pokud bude autovrak přijat do zařízení, bude majiteli, popř. jeho původci, obsluhou
sběrné plochy potvrzeno převzetí autovraku formou potvrzení (dle přílohy č. 3,
k vyhlášce č. 352/2008 Sb.), popř. potvrzení evidenčního listu pro přepravu
nebezpečných odpadů,

-

po opětovné vizuální kontrole autovraku bude příslušný autovrak zvážen a umístěn na
určenou plochu,

-

při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (jako např.
olejů, paliva, náplně chladícího, brzdového systému a klimatizace),

-

při skladování autovraků s provozními náplněmi nesmí být autovraky vršeny na sebe,
ani skladovány v poloze na boku nebo na střeše,

-

skladovat na sobě bez technických opatření je možné pouze dva autovraky / skladovat
na sobě více než dva autovraky je možné pouze s technickými opatřeními
zabezpečujícími jejich stabilitu, a to pouze pro autovraky č. 16 01 06,

-

provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojí do informačního systému zasíláním
identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných autovraků a o osobě
předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování zařízení ke sběru
autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a o chybějících částech
převzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o převzetí autovraku do
zařízení ke sběru autovraků, uvedeném v příloze č. 3. Údaje zasílá ministerstvu
současně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku v přenosovém standardu dat o
odpadech v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou ministerstvo
zveřejňuje na svých internetových stránkách,

-

součástí údajů zasílaných ministerstvu je i fotodokumentace stavu přijímaných
vybraných autovraků, která obsahuje tyto tři fotografie:
▪ celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak identifikovat a ze
kterého je zřejmé, jaký je stav přijímaného autovraku a že se v době pořízení
fotodokumentace nachází na provozovně provozovatele zařízení ke sběru
autovraků,
▪ stav vybavení kabiny autovraku
▪ identifikační číslo VIN

-

fotodokumentace bude zasílána ministerstvu do 96 hodin po zaslání ostatních údajů

b) Způsob manipulace s autovraky:
částečné zpracování autovraků

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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- části a materiály obsahující škodliviny, které musí být při zpracování z vybraných
autovraků odstraněny přednostně:
•

baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn,

•

potenciálně výbušné součásti (například airbagy), pokud je nelze deaktivovat,

•

provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje
z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně
klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném
autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí,

•

všechny součásti obsahující rtuť, je-li to technicky proveditelné.

- chladicí prostředky klimatizace budou vypouštěny pomocí uzavřeného systému,
oprávněnou osobou,
- demontované olověné akumulátory budou umístěny do kyselinovzdorných boxů,
- během demontáže bude pracovníkem provozovny znehodnoceno identifikační číslo
každého převzatého vozidla VIN (vehicle identifiacation number) – vypálením, popř.
rozbroušením a vystřižením / tento úkon bude zaznamenán do provozního deníku,
- zničení identifikačního čísla VIN provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu,
- takto částečně zpracovaný autovrak bude umístěn do sektoru, pro autovraky zbavené
škodlivin/nebezpečných vlastností.
kompletní zpracování autovraků spočívá
-

v demontáži (částečné zpracování autovraku), kde jsou odstraněny z příslušného
autovraku části a materiály obsahující škodliviny,

-

následuje kompletní demontáž, dle minimálních technických požadavků na zpracování
autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace:

-

•

vyjmutí katalyzátoru,

•

vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík,
pokud tyto kovy nejsou odděleny během drcení,

•

vyjmutí pneumatik, včetně rezervy, pokud je spolu s autovrakem předána k
jeho zpracování, a objemných plastových konstrukčních částí (nárazníky,
přístrojová deska a nádrže na kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou
odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály,

•

vyjmutí skel.

provozovna společnosti zpracuje autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 06
buď sama, nebo jej předá jinému zpracovateli autovraků,

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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-

zpracování autovraku (pokud nedojde k předání kompletního autovraku jiné
oprávněné osobě) bude prováděné v souladu s legislativou o odpadech, bezpečnosti
práce, hygieny, požární ochrany a stanovenými technologickými postupy,

-

k případné demontáži náhradních dílů z přijatých autovraků bude docházet pouze
v případě jejich vyžádání kvalifikovanými zájemci (osobou oprávněnou k podnikání
v oboru opravy a servisu motorových vozidel) pro jejich opětovné využití, jako
náhradního dílu, popřípadě výrobci nebo akreditovanému zástupci,

-

jakákoliv další demontáž dílů bude smluvně podložena odbytištěm (výrobcem,
akreditovaným zástupcem a kvalifikovanými zájemci) pro jednotlivé části a součástky
autovraku,

-

přijaté autovraky a případné vzniklé/odčerpané/demontované odpady budou dále dle
katalogu odpadů dočasně shromažďovány na určených místech v areálu společnosti a
následně předávány oprávněným osobám k jejich využití, popř. odstranění, což bude
podloženo smluvními vztahy,

-

manipulovat s autovraky mohou pouze pověření a proškolení zaměstnanci společnosti,
kteří jsou zároveň vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky,

-

manipulace a nakládání bude prováděno pomocí vysokozdvižného vozíku,

-

po naplnění kapacity skladové a manipulační sběrné plochy pro autovraky, popřípadě
jednotlivých shromažďovacích prostředků pro odpady, je zajištěn následný odvoz
odpadů, dle jejich druhů smluvním obchodním partnerům.

c) Mechanizace a manipulační prostředky
- vysokozdvižné vozíky
- nakladače/bagry
- nákladní automobily (např. MERCEDES, FORD)
- hydraulické nůžky
- autogen
- ruční nářadí
- svářecí soupravy
- plazmový hořák
B.I.6.1 Podmínky realizace záměru – opatření
§

záměr bude provozován jen v denní době,

§

před realizací záměru bude aktualizován a předložen příslušným správním úřadům
havarijní plán a provozní řád z hlediska ochrany ovzduší,

§

prostor bude trvale zajištěn proti vstupu a pohybu nepovolaných osob,

§

Další technologická opatření viz B.I.6. – Technologické řešení záměru.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace záměru:
Dokončení záměru:

2020
2020

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Na základě znění §3 odst. c, d1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené
územní samosprávné celky zařadili:
VÚSC:
Ústecký kraj
ORP:
Most
ÚSC:
Most

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

Povolení provozu zařízení dle §14 zákona o odpadech - Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životního prostředí

Oznamovatel je dále povinen zajistit získání veškerých rozhodnutí plynoucích z vyjádření
dotčených správních úřadů a vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

1

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením, dotčeným záměru nebo koncepce uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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II. Údaje o vstupech
B.II.1

Zábor půdy

V souvislosti s realizací záměru nedojde k žádnému novému záboru půdy či nového území.
Celý prostor areálu je zpevněn a záměr bude umístěn ve stávající, v současné době
rekonstruované budově (hale, dílně) a v souvisejících zařízeních.
P.p.č. 276/173 - druh pozemku ostatní plocha, nejsou zde evidovány žádné způsoby ochrany.
P.p.č. 276/146 - druh pozemku ostatní plocha, nejsou zde evidovány žádné způsoby ochrany.

B.II.2

Voda (odběr a spotřeba)

Záměr svým charakterem neklade žádné požadavky na odběr a spotřebu vody.
Pitná voda je napojena na veřejný vodovod. Spotřeba pitné vody bude odpovídat počtu
zaměstnanců. Výpočet lze provést s využitím přílohy č. 12 vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb. pro provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (WC, umyvadla, tekoucí
teplá voda s možností sprchování), je směrné číslo roční potřeby 30 m3/osobu/rok. Celkovou
spotřebu vody pro 5 – 10 osob je pak možné odhadnout na cca. 150 - 300 m3/rok.
Pro protipožární zabezpečení budou využívány přenosné hasicí přístroje.

B.II.3

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Energetické zdroje
Zázemí administrativní budovy jsou zásobovány elektrickou energií z místní rozvodné sítě
stávající přípojkou. Elektrická energie bude využita pouze k provozu elektrického nářadí a k
provozu topení a elektrospotřebičů v kanceláři a sociálním zařízení.
Energetické potřeby zařízení se pohybují průměrně cca 40 MW. Energie je spotřebovávána
osvětlením, váhou, heverem, ručním nářadím a v zimním období elektrokotlem, kterým bude
zajišťováno vytápění kanceláře a sociálního zařízení.
Prostory dílny nejsou vytápěny.
Surovinové zdroje
Základním předpokladem pro plánovaný provoz je surovinová základna odpadů ke třídění. Je
předpoklad kapacity 2 000 t/rok.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Tabulka 1 - Seznam odpadů přijatých do zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků
Poř.
č.

Název druhu odpadu

1.
2.

Autovraky
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
Odpady jinak blíže neurčené
(ostatní vozidla mimo autovraků definovaných zákonem)
Železné kovy
Neželezné kovy
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11, 16 01
13 a 16 01 14 (kovové části automobilů znečištěné ropnými látkami –
bloky motorů atd.)

3.
4.
5.
6.

B.II.4

Kód
druhu
odpadu
16 01 04
16 01 06

Kategor.
odpadu

16 01 99

O

16 01 17
16 01 18

O
O

16 01 21

N

N
O

Biologická rozmanitost

Jedná se o zastavěnou plochu, bez výskytu zeleně. Pochůzkou nebyl zjištěn ani případný
výskyt hnízd na budovách, z hlediska biologické rozmanitosti se nejedná o cenné území. Celé
zájmové okolí je tvořeno souborem pouze antropogenních nebo člověkem velmi silně
ovlivněných biotopů.

B.II.5

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Nejedná se o záměr, který by vyvolal potřebu zpevnění a vybudování obslužných účelových
komunikací. Pro záměr není uvažovaná výstavba parkovacích míst.
Komunikační napojení - areál je napojen účelovou panelovou komunikací se státní silniční sítí
prostřednictvím asfaltové zpevněné komunikace. Komunikace je obousměrná.
Doprava a její frekvence – dle zkušeností při plánované kapacitě 2 000 t/rok se počítá
s příjmem cca 3 autovraků za den (Po – Ne, 7 dnů v týdnu). Osobní doprava zaměstnanců a
zákazníků se předpokládá na úrovni cca 15 - 20 OA denně.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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III. Údaje o výstupech
B.III.1

Množství a druh předpokládaných reziduí a emisí

Ovzduší
Na základě charakteru samotného záměru, tj. sběru a třídění odpadu, nedojde ke zvýšení
prašnosti. Autovraky se nedrtí a nezpracovávají způsobem, kdy by k těmto projevům
docházelo. Na provedení záměrů nejdou vázány žádné bodové zdroje znečištění ovzduší –
vytápění bude zajišťováno elektrickým kotlem.
Jediným zdrojem znečišťování ovzduší jsou případné emise z dopravy. Liniový zdroj
znečišťování ovzduší bude představovat silniční provoz na příjezdové komunikaci. Silniční
doprava (liniové zdroje emisí) bude produkovat znečišťující látky, a to zejména tuhé
znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO),
benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.
Tato vyvolaná autodoprava bude pouze minimálním příspěvkem ke stávající dopravní situaci
na příslušných komunikacích.
Záměr není zdrojem ani pachových emisí.
Hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Posuzovaná činnost je charakterizovaná z hlediska
zdrojů hluku jako činnost, při které se vyskytují především tyto zdroje hluku:
a) Technologické - Demontáž autovraků bude prováděna ručním elektrickým nářadím uvnitř
zděné haly, tím bude zaručeno minimální šíření hluku do okolí.
b) Dopravní – vnitroareálová doprava.
Vibrace a seismika
Samotný provoz zřízení není zdrojem vibrací, které by mohly ovlivňovat okolí zařízení.
Ionizující a elektromagnetické záření
Záměr nebude zdrojem takového záření.

B.III.2

Množství odpadních vod a jejich znečištění

Technologie sběru, výkupu a zpracování autovraků není zdrojem odpadní vody. Sociální
zázemí bude k dispozici, s napojením na veřejnou splaškovou kanalizační síť. Množství
splaškových vod bude korespondovat se spotřebou vody zaměstnanců, tzn. pro 5 – 10 osob.
(150 – 300 m3/rok).
Dešťové vody ze střechy budou svedeny do kanalizace, vody z venkovních ploch budou
zasakovány. Odtokové poměry srážkových vod se nezmění.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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B.III.3

Odpady – kategorizace a množství

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
Odpady budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně,
případně uloženy volně na ploše, budou předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Evidence odpadů bude vedena
předepsaným způsobem, bude plněna ohlašovací povinnost v rozsahu § 39, odst. (2) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Tabulka 2 – Seznam odpadů k následnému využití, dle R12, N9 příl. č. 3 zák. 185/2001 Sb.
Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Název druhu odpadu

Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Topný olej a motorová nafta
Motorový benzín
Pneumatiky
Olejové filtry
Součástky obsahující rtuť
Výbušné součásti (např. airbagy)
Brzdové destičky obsahující azbest
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Nádrže na zkapalněný plyny
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07, až 16 01 11 a
18.
16 01 13 a 16 01 14 (např. bloky motorů)
Součástky jinak blíže neurčené (např. interiérové vybavení
19.
automobilu, zrcátka atd.)
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly
20.
16 02 09 až 16 02 12
21. Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
22. Olověné akumulátory
Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium,
23.
paladium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo
24.
sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené
25. Kabely neuvedené pod 17 04 10
* Nebezpečný odpad

Kód
druhu
odpadu
13 01 13*
13 02 08*
13 07 01*
13 07 02*
16 01 03
16 01 07*
16 01 08*
16 01 10*
16 01 11*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20

Kategor.
odpadu

16 01 21*

N

16 01 22

O

16 02 13*

N

16 02 14
16 06 01*

O
N

16 08 01

O

16 08 03

O

17 04 11

O

N
N
N
N
O
N
N
N
N
O
N
N
O
O
O
O
O

Způsoby nakládání s odpady
Odpady kategorie ostatní odpad budou po vytřídění nežádoucích odpadů předávány
oprávněným osobám k následné recyklaci a zpracování.
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Případně vzniklé nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladech, které zabezpečují
tyto odpady před nežádoucím únikem do životního prostředí a jeho znečištění. Nebezpečné
odpady budou následně předávány externím specializovaným firmám.

B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a metodických pokynů MŽP ČR s touto
problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně
zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského
zdraví a životní prostředí.
Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů je obsluhou provozováno v souladu
s Provozním řádem a schváleným Havarijním plánem tak, aby byly minimalizovány příčiny
havárií. Celý provoz zařízení bude pravidelně monitorován, především je pravidelně
prováděna kontrola stavu těsnosti a neporušenosti sběrných nádob a podlah. S tekutými
nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na vodohospodářsky zabezpečené ploše nebo nad
záchytnou vanou nebo nádobou. Záchytná vana tvořící demontážní místo a vany, na kterých
jsou umístěny nebezpečné odpady, musí být udržovány v provozním a suchém stavu.
Dojde-li přesto k havárii (úniku odpadů, požáru apod.), je nutné postupovat dle základních
pokynů:
§

požár

Možnost vzniku požáru bude z hlediska stavebního a organizačního omezena na minimum. V
celém areálu zařízení je zákaz kouření (mimo místa vyhrazeného) a manipulace s otevřeným
ohněm. Provozovna bude vybavena předepsanými hasícími prostředky. V případě požáru se
snažit uhasit vzniklý požár např. za použití přenosných hasicích přístrojů. V případě
neúspěchu přivolat hasičský záchranný sbor (HZS) – tel. 150.
§

rozlití

Při případném úniku kapalných odpadů se snažit zastavit tento únik, rozlitou kapalinu zasypat
savým materiálem (např. Vapex, suché piliny), potom vše uložit do nepropustných nádob
nebezpečného odpadu pod kódem odpadu 15 02 02*. Při vylití kyseliny neutralizovat
vápnem.
§

rozsypání

Při rozsypání odpadů zamést odpad do původního nebo náhradního obalu.
§

havárie většího rozsahu (úniku, rozlití, požáru)

Při havárii většího rozsahu je vždy nutné přivolat HZS - tel. 150.
Sledovaný záměr neleží v aktivní záplavové zóně.
Možnost vzniku havarijních stavů je do značné míry eliminován konstrukcí haly (tj. zděná
hala s betonovou podlahou), instalací záchytných jímek, technickým vybavením zařízení
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(hasících přístroje, havarijní soupravy), nezbytnou pravidelnou údržbou, organizací práce
apod. Pro provoz zařízení jsou vypracovány bezpečnostní předpisy, zahrnující i protipožární
prevenci s těmito předpisy je veškerý personál opakovaně seznamován. Pravidelné školení na
provozu provádí externí firma.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
Stávající areál se rozkládá v průmyslové zóně, v prostoru vymezeném ÚPD města Mostu
jako plocha pro průmyslové využití.
Účelem posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb výkupu autovraků z regionu
Mostu a okolí.
Mezi nejvýznamnější environmentální charakteristiky dotčeného území řadíme ty, které by
mohly být existencí a provozem posuzovaného záměru dotčeny. Území ale není z hlediska
ekologické citlivosti významné.
Jedná se o plochu v neobydleném území, umístěnou uprostřed intenzivně průmyslově
využívaných ploch.
V prostoru plochy záměru se nenachází žádná zeleň, do které by záměr mohl zasahovat.
V území určeném pro záměr se nevyskytuje žádný prvek se zvýšenou ekologickou
hodnotou, jako jsou:
•
•
•
•
•
•
•

zvláště chráněná území, či přírodní parky
chráněná území přirozené akumulace vod,
prvky ÚSES,
chráněná území systému NATURA 2000,
přirozené nebo vzácné ekosystémy,
registrované významné krajinné prvky ani VKP ze zákona,
vodní toky či vodní plochy.

Celé širší zájmové území lze charakterizovat jako intenzivně využívanou průmyslovou
a hospodářskou krajinu, zcela přeměněnou člověkem.
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V ploše uvažované pro záměr se nenacházejí existující prvky ÚSES,
Dotčené území neleží v NP, CHKO,
V širším dotčeném území jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území, území
určené pro záměr není součástí žádného ZCHÚ.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného přírodního parku.
Plocha uvažovaná pro záměr není součástí soustavy NATURA 2000.
Plocha uvažovaného záměru se nachází v neobydlené lokalitě, s územím obydleným
není v těsné blízkosti.
Dotčené území není součástí chráněného či výhradního ložiskového území,
V širším dotčeném území se nacházejí registrované kulturní či historické památky,
Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné,
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv
na proveditelnost záměru.

C.2.1 Ovzduší a klima
V zájmové oblasti je k dispozici měření z imisní stanice UMOMA Most identifikace ISKO
1005. Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2014 až 2018 na této imisní
stanici jsou uvedeny na portále www.chmi.cz.
V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a
IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka 4 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)
36. nejvyšší denní
Nejvyšší denní
Imisní stanice
Rok
imise
imise PM10
IHd = 50

UMOMA Most

2017

105

54,8

Průměrná roční
imise PM10
IHr = 40

31,3

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit
nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Naměřené průměrné roční imise PM10 se
pohybují pod hodnotou imisního limitu 40 μg/m3.
Pro další sledovanou škodlivinu částice PM2,5 je legislativně stanoven imisní limit roční.
Na základě hodnot pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací, které jsou uvedeny na
webu Českého hydrometeorologického ústavu (mapa pětiletých průměrů ročních imisních
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koncentrací z let 2013 – 2017 v síti 1 x 1 km) můžeme odhadnout stav imisního pozadí
v oblasti následovně:
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:
13,6 μg/m3
- částice PM10 - 36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:
48,8 μg/m3
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace:
25,4 μg/m3
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace:
18,2 μg/m3
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:
1,0 μg/m3
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:
0,8 ng/m3
Tabulka 5 - Přehled imisních limitů dle z. č. 201/2012 a vyhl. č. 330/2012 Sb.
imisní limit
Látka
doba průměrování
Přípustná četnost překročení
ug/m3
SO2
1 hod
350
24
24 hod
125
3
NO2
1 hod
200
18
1 kalendářní rok
40
PM10
24 hod
50
35
1 kalendářní rok
40
PM2,5
1 kalendářní rok
25
B(a)P
1 kalendářní rok
0,001
benzen
1 kalendářní rok
5

Klima
Popisované území spadá do teplejší klimatické oblasti s mírnou zimou a s převládajícím
západním prouděním. Předmětná lokalita se řadí do klimatické oblasti T2, dle Atlasu
podnebí ČR nachází na hranici okrsků B3 a B2. Průměrná roční teplota je 8,0oC. Průměrný
roční úhrn srážek dosahuje cca 550 - 600 mm. V posledních letech je však zřetelný trend
snižování srážek, i když s významnými výkyvy díky přívalovým dešťům, které uvedený
trend zkreslují.
Významným faktorem určujícím rozptylové podmínky v daném území je členitost terénu
v širším okolí. Ortografie terénu vytváří podmínky pro vznik přízemních radiačních inverzí
významných z hlediska rozptylu škodlivin do ovzduší.
Sledovaná oblast je jako celek z geomorfologického a klimatologického hlediska poměrně
komplikovaná. Při zhodnocení fyzicko-geografické charakteristiky území lokality,
základních rysů proudění, ventilace území, sluneční radiace a teplotní inverze lze
konstatovat, že tato oblast podkrušnohoří se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu
výskytu nepříznivých rozptylových podmínek. Inverzní situace se mohou nepříznivě projevit
zvýšením pozaďové regionální koncentrace škodlivin.
V české kotlině se vyskytují v chladné polovině roku z více možných příčin rovněž
meteorologické situace, kdy je nad ochlazeným zemským povrchem vrstva teplého vzduchu
a dochází ke vzniku výškových inverzí o mocnosti několik stovek metrů nad terénem.
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 240 m.
Posuzované území náleží dle Quitta do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována
teplým, suchým a dlouhým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, suchou až
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velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Základní klimatické
charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 6 - Přehled klimatických údajů
Veličina

Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Srážky ve vegetačním období
Srážky v zimním období
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Převládající směr větru

Jednotky

Hodnota

°C
°C
°C
°C
mm
mm

-2 až -3
18 - 19
8-9
7-9
350 - 400
200 - 300
50 - 60
100 - 110
40 - 50
Z, JZ

C.2.2 Natura 2000
Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů
byla v souladu s právem Evropských společenství v České republice vytvořena soustava
NATURA 2000, která na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které
používají smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 9. 12. 2019 č.j. KUUK/169188/2019/ZPZ lze
vyloučit, že záměr může mít, s ohledem na charakter záměru, samostatně ani ve spojení
s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
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D.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH

VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Vlivy na klima a ovzduší
Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na klima. Vlivy na ovzduší lze spatřovat pouze
v rámci navazující dopravy a přivážení autovraků ke zpracování do Zařízení. Její intenzita
(a to i v kumulaci se současným stavem dopravního zatížení) je ale zcela minimální a v dané
lokalitě bezvýznamná.
Vlivy na hlukovou situaci
Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na hlukovou situaci. Vlivy na hluk lze spatřovat
pouze v rámci navazující dopravy a dále v procesu uskladňování autovraků na manipulační
ploše. Její intenzita (a to i v kumulaci se současným stavem dopravního zatížení) je ale zcela
minimální a v dané lokalitě bezvýznamná. K samotné úpravě autovraků bude docházet uvnitř
k tomu určené hale.
Vlivy na obyvatelstvo
Plocha uvažovaná pro záměr a její blízké okolí je neobydlené. Jedná se o průmyslovou zónu
na okraji města Most, v blízkosti dalších průmyslových plocha. Nejbližší obydlené objekty
jsou ve vzdálenosti, které záměr vlivy svého provozu nezasáhne.

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy
Nepřicházejí v úvahu. Dle stanoviska lze vyloučit, že záměr může mít významný vliv na
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí (příloha H.2).
Vlivy na půdu
Realizace záměru nebude mít vliv žádný na půdu, jedná se o plánovaný provoz v areálu se
zpevněným povrchem.
Vlivy na krajinu
S ohledem na umístění záměru v průmyslové zóně lze konstatovat, že vlivy na krajinu jsou
nulové.
Vlivy na vodu
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na kvalitu vod podzemních ani povrchových.
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaná lokalita není v bezprostředním kontaktu se zástavbou. Vlivy záměru budou
omezeny jen na jeho bezprostřední okolí (doprava), a nedotknou se v žádném případě
zástavby nejbližších sídel ve významné míře.
Hodnocené vlivy jsou ve všech složkách ŽP nulové, případně se jedná o vlivy velmi malé
a nevýznamné (doprava).
Vlivem záměru nedojde k překročení limitních hodnot žádné ze sledovaných charakteristik.
Jako pozitivní se jeví proces zpracování autovraků.
Dle vyjádření úřadu územního plánovaní v Mostě č.j.: MmM/134435/2019/ORAúp/MH je
posuzovaný záměr v souladu s územním plánem statutárního města Mostu (způsob
využití ploch VU2 – Průmyslová výroba).
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
S ohledem k plánovanému umístění záměru a především s ohledem k jeho samotnému
charakteru je možné konstatovat, že možné negativní vlivy přesahující státní hranice nelze
v tomto území předpokládat.
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D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech
významných nepříznivých vlivů na ŽP a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné.
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, č.j. 18130/ENV/15 jsou základní opatření
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru uvedena v kapitole B.I.6.1 a jsou
chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá.
Další opatření k prevenci a vyloučení negativních vlivů dané činnosti zahrnují opatření, která
bezprostředně nevyplývají ze zákonných, stavebních, provozních, dopravních a jiných
předpisů a která jsou součástí projektové dokumentace. Jde o opatření, směrovaná pro co
nejlepší průběh činností bez střetů se zájmy na ochranu přírody.
-

Provozovatel zařízení vytvoří podmínky pro sběr a zpracování autovraků v
souladu s platnými předpisy ČR a EU.

-

Provozovatel předá své výstupy vzniklé z vlastní činnosti ze zařízení v souladu s
legislativou k dalšímu využití nebo odstranění.

-

Zařízení bude vybaveno dle požadavků jednotlivých složkových legislativních
předpisů ČR a EU (odpady, voda, ovzduší, BOZP, PO a jiných).

-

V případě stavu, který by ohrožoval nebo znečistil životní prostředí, zdraví
zaměstnanců nebo populace bude postupováno dle vypracovaných inertních
předpisů zařízení.

-

Pro zařízení je vypracován havarijní plán.

-

Všichni zaměstnanci budou prokazatelně proškoleni s provozním řádem,
havarijním plánem a interními směrnicemi o postupu zpracování autovraků.

Jiná kompenzační opatření nejsou v této fázi posuzování stanovena.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru
na ŽP.
Ke zpracování dokumentace bylo k dispozici určité základní množství podkladových
materiálů – tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení. Dále se také vycházelo ze
zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené lokality.
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních
údajů a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí
v zájmové lokalitě byly využity a do oznámení zapracovány.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních
vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Metody prognózování se opírají o odborný
odhad předpokládaných vlivů a zkušenosti posuzovatele s obdobnými technologiemi. Je
možno konstatovat, že posuzovaný záměr je relativně jednoduchá záležitost, stejně tak
technologie - jedná se pouze o demontáž automobilů s ukončenou životností. Území, do
kterého je záměr umisťován (stávající průmyslové stavby). Jednou z mála rizikových operací
z hlediska životního prostředí je manipulace s provozními náplněmi automobilů na bázi
ropných látek, popřípadě freonů z klimatizace. Bilanční množství obratu těchto látek není
velké a z toho vyplývají i relativně nízká potenciální rizika pro životní prostředí. Metodicky
se vycházelo z analýzy a syntézy znalosti poměrů v lokalitě a kvality životního prostředí
získaných z veřejných zdrojů a podkladů.
Hlavní použité podklady:
-

platný územní plán města Mostu,

-

průzkum lokality a terénní pochůzky,

-

výrobní, technické a mapové podklady poskytnuté oznamovatelem,

-

literární údaje (seznam literatury).

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků či nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot
z nich plynoucích.
Vlivy komentované v tomto oznámení jsou z dosavadního provozu oznamovatele v dané
lokalitě dostatečně známy a jsou dokladovány prováděnými studiemi a monitoringem
v oblastech ŽP.
Neurčitosti, které vyplývají z daného stupně přípravy záměru, nejsou takového charakteru
a významu, aby mohly negativně ovlivnit rozsah vlivů záměru na životní prostředí
a obyvatelstvo.
Oznámení hodnoceného záměru vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů
a ze zkušeností v dané lokalitě. Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny
dostupné podklady byly v rámci zpracování oznámení aktualizovány a ověřeny.
Potřebné podklady pro zpracování oznámení jsou známy s dostatečnou přesností, nelze však
dopředu odhadnout dlouhodobý vývoj v území překračující horizont 20 let.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Variantní řešení
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav).
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a) Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností.
b) Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

36/50

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.

37/50

Zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků Čepirohy
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Plocha určená pro záměr se rozkládá v průmyslové zóně, v prostoru bývalého servisního
areálu těžební společnosti, mimo obytnou zástavbu na okraji města Mostu.
Jedná se o p. p. č. 276/146 a p. p. č. 276/173 v k.ú. Čepirohy.
Účelem posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb stávajícího průmyslového
areálu, součástí kterého jsou již další provozovaná průmyslová a jiná zařízení.
V prostoru plochy se upravují a rekonstruují stávající nevyhovující objekty tak, aby
splňovaly legislativní požadavky ČR a EU, mimo jiné technické požadavky stanovené
Vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platné znění.
Zpracování bude nadále zahrnovat vypuštění/odčerpání provozních kapalin, demontáž a
separaci jednotlivých částí autovraků. Zpracovávány jsou zejména autovraky osobních,
případně dodávkových automobilů. Návoz autovraků do zařízení bude nepravidelný, uvažuje
se o průměrném množství 3 autovraků za den.
Záměr díky svému umístění ve stávajícím průmyslovém areálu a svému charakteru
nezasáhne žádným způsobem žádnou ze složek ŽP, vlivy na životní prostředí budou při
sběru, výkupu a využívání autovraků zanedbatelné a nevýznamné.
Sběr, výkup a využívání odpadů - autovraků bude zajišťováno na základě souhlasu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění a podle schváleného provozního řádu.
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H.

PŘÍLOHA
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska ÚPD.
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle § 45i odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad

Labem

Odbor životního prostředí a zemědělství

Enviromentální a ekologické služby s. r. o.
Jiráskova 413
436 01

prosince

Litvínov

Datum:

9.

Spisová značka:
Číslo jednací:

KUUK/165673/2019/ZPZ/N-3056
KUUK/169188/2019/ZPZ

2019

JID:

200144/2019/KUUK

Vyřizuje/linka:

Mgr. Radovan Douša/595

Počet listů/příloh:

2/0

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování

autovraků, Čepirohy“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí dle $ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a
místně

příslušný

dle

ustanovení

$

77a

odst.

4

písm.

n)

zákona

č.

114/1992

Sb.,

o

ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává dle $ 45i zákona
k žádosti

společnosti

Enviromentální

a

ekologické

služby

s.

r.

©.,

Jiráskova

413,

a

zpracování

436

01

Litvínov, IČ 25435876, ze dne 2. 12. 2019 toto stanovisko:

Lze

vyloučit

Čepirohy“
ochrany

možnost,

bude

popř.

že

záměr

„Zařízení

mít samostatně

celistvost

nebo

evropsky

ve

pro

sběr,

výkup

spojení s jinými

významných

lokalit

významný

nebo

autovraků,

vliv

ptačích

na

předmět

oblastí

v územní

působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Předmětem
276/146

záměru

vk.

ú.

je

zprovoznění

Čepirohy.

zařízení

V daném

území

na

zpracování

budou

dále

autovraků

rekonstruovány

na

p.

p.

č.

stávající

276/173

a

nevyhovující

objekty.
Záměr

je

lokalizován

významných

lokalit a

na

stávajících

ptačích

oblastí.

zpevněných

plochách,

Hranice nejbližší z nich,

mimo

území

evropsky

evropsky významné

lokality

(dále jen EVL) CZ0423216 Kopistská výsypka, je od hranice zájmových ploch vzdálena cca
6

km.

Předmětem

ochrany

této

EVL

je

čolek

velký

(Triturus

cristatus)

a

kuňka

ohnivá

(Bombina bombina) včetně jejich biotopu. Z charakteru a umístění záměru je však zřejmé, že
předmět ochrany této

něj

může

vodních

rybího

ploch

plůdku

obdobného

nejbližší

představovat
a jejich

a

nebude ani

hrozbu

vysychání,

aktivity

charakteru

EVL

reálnou

odvodňování,

týkající

se

nacházejícího

zcela

hromadění

těžební

rybářství.
se

nepřímo ohrožen jeho

zejména

a

Jelikož

mimo

důlní

v

území

realizací,

organického
aktivity,

hnojení,

souvislosti
EVL

neboť pro

materiálu

s realizací

nelze

uvnitř

vysazování

záměru

předpokládat,

že

by

jakýkoli z výše popsaných jevů v souvislosti s jeho realizací uvnitř výše uvedené EVL nastal,
nemá

předmětná

ovlivnit.

akce potenciál

S ohledem

na

předmět ochrany EVL

charakter

a

umístění

nepřímé, ovlivnění jiných, vzdálenějších,

Kopistská výsypka jakkoli významněji

zamýšleného

záměru

rovněž

lokalit soustavy Natura 2000,

jejich ochrany nebo celistvosti.

Tel.:

+420

475

657

111,

Fax:

+420

475

200

245,

Url:

www.kr-ustecky.cz,

E-mail:

IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.

uradkr-ustecky.cz

882733379/0800

nehrozí,

a

to

ani

respektive předmětu
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Identifikační údaje:
Název akce:

Zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků, Čepirohy

Kraj:

Ústecký

k.ú.:

Čepirohy

Žadatel:

Enviromentální a ekologické služby s. r. o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, tČ
25435876

Podklady pro posouzení:
Žádost o vydání stanoviska v souladu s $ 45i zákona
informace o záměru

mapka lokality

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Krajský

úřad

Ústeckého kraje,

Velká

Hradební

3118/48,

400

02

Ústí

nad

Labem

Tel: 1420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Uri: Wwww.kr-ustecky.cz, E-mail: pe
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.

882733:

strana
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Odborná literatura a podkladové materiály
1. Adamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 2007
2. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)
3. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996
4. Demek J., Mackovčin P. 2006: Zeměpisný lexikon ČR, Hory a nížiny. AOPK ČR
5. Demek J., Balatka B., Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Pha, 1965.
6. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví. Avicenum 1990
7. Low J., Míchal I. 2003: Krajinný ráz. Lesnická práce, s.r.o.
8. Mikyška R. et al. (1969): Geobotanická mapa, Academia a Kartografické nakladatelství
9. Neuhauzlová Z., Moravec J.: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, 1:500 000. Bot.
Ústav AVČR Průhonice, 997
10. Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno 1971.
11. Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000
12. Žádost o vydání integrovaného povolení – Kompostárna Pitterling. EES s.r.o. 2015
13. Chráněná území ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
14. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby.
15. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
INTERNET:
§ Český statistický úřad. Dostupné z: http://www.czso.cz
§ Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>
§ Krajský úřad Ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
§ Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
§ Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
§ Regionální internetový magazín. Dostupné z: http://www.e-region.cz
Právní předpisy a normy:
§ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
§

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění ředpisů.

§

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění
pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

§

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Přehled zkratek
BPEJ
B(a)P
č.p.
ČD
ČHMÚ
ČIZP OI
ČSÚ
DP
EIA
EVL
HS
CHLÚ
CHOPAV
IPPC
k.ú
KR
KOD (SOD, OD)
KÚÚK
MŽP
NA
NRBC,
NRBK
RBC
RBK
OOP
OSS
PO
PD
PUPFL
SÚ
TNA
TTP
ÚPD
ÚSC
ÚSES
VÚSC
VKP
ZPF
ZCHÚ
ŽP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
benzopyren
číslo parcelní
České dráhy
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Český statistický úřad
dobývací prostor
posuzování vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokality
hluková studie
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
integrované povolení
katastrální území
krajinný ráz
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
Krajský úřad Ústeckého kraje
ministerstvo životního prostředí
nákladní automobily
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biocentrum
regionální biokoridor
orgány ochrany přírody
orgány státní správy
ptačí oblast
projektová dokumentace
pozemek určený k plnění funkce lesa
stavební úřad
těžký nákladní automobil
trvalý travní porost
územně plánovací dokumentace
územně samosprávné celky,
územní systém ekologické stability
vyšší územně samosprávné celky
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
zvláště chráněná území
životní prostředí
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Zpracovatel oznámení
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, č.j.:1522/243/OPVŽP/99, a prodloužilo ji
rozhodnutím ze dne 27. 6. 2016 (nabylo právní moci dne 14. 7. 2016), pod č.j.
37034/ENV/16, na dobu dalších 5 let.

8. ledna 2020

____________________________
Mgr. Luboš Motl

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 27.

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Č-

jn

června

2016

37034/ ENV/ 1 6

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo
na

č.

životní

100/2001

zákonů

životního

prostředí

Sb.,

prostředí

příslušný

k

O posuzování vlivů

(zákon

o posuzování

datum

narození:

ze

23.

dne

11.

5.2016

10.

orgán
ve

udělenou
ze

č.

dne

j.:

o

na

1967,

životní

bydliště

zpracování

osvědčením

6741/ENVI11
vlivů

Autorizace

v oblasti

ustanovení

§

posuzování

21

písm.

i)

vlivů

zákona

prostředí),

ve

znění

pozdějších

Lounická

139,

436

01

Litvínov

předpisů,

Luboše Motla,

(dále jen „žadate|“)

a

15.9.1999

posuzování

správy

podle

19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Mgr.

prodlužuje
ke

státní

věci

na životní prostředí a o změně některých souvisejících

vlivů

vyhovuje podle ustanovení §

jako

rozhodování

ze
na

se

Ministerstva

a

4.2.2011,

životní

životní

prostředí

a

na

životní

prostředí),

o
ve

prostředí

rozhodnutím

na

dobu

Slet

a

posudku

č.

o

j.:1522/243/OPVŽP/99
prodloužení

podle

ustanovení

autorizace

§19

zákona

prostředí.

vsouladu

na

životního

prodlouženou

dne

autorizaci

dokumentace

s §19

změně
znění

odst.

některých

pozdějších

7

zákona

č.

souvisejících
předpisů,

100/2001
zákonů

prodlužuje

Sb.,

(zákon

na

dobu

o posuzování

vlivů

o

vlivů

posuzování

dalších

5

let.

Odůvodnění

Ministerstvo

23.5.2016

o

životního

prodloužení

Ministerstva

životního

a

rozhodnutím

prodloužené

platné
a
a

prostředí

autorizace
prostředí
o

podmínky

odst.5zákona

pro

č. j.:

prodloužení

do 31. 12. 2016.

splnil

obdrželo

pana

č.100/2001

Sb.,

27. 5. 2016

Luboše

Motla,

1522/243/OPVŽP/99
autorizace

Žadatel
prodloužení

dne

Mgr.

č.

j.:

oposuzování

ze

ze

ze

dne

15.

vlivů

souladu
na

s

životní

§

19

9.

4.

o prodloužení
v

dne

osvědčením

dne

6741/ENV/11

požádal
autorizace

žádost

udělené

2.

1999
2011,

autorizace

odst.

prostředí

3,
a

odst.

4

ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí

č. 457/2001 Sb.,

oodborné

způsobilosti

a

o úpravě

některých

dalších

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo

zivotniho

prostředí,

Vršovická

65,

100

10

Praha

10,

(+420)

26712-1111,

www.mzp.cz,

lnfo@mzp.cz

otázek
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Ministerstvo životního prostředí

Ukončené

Wsokoškolské

vzdělání

bylo

v souladu

s ustanovením

§ 19

odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti

písm. b) doložena

osvedčenlm
s

(č. j.:

ustanovením

§

byla

v souladu

s ustanovením

1522/243/OPVŽP/99
19

odst.

5

ze

dne

doložena

15. 9.

výpisem

§ 19

1999).
z

odst. 4

Bezúhonnost

rejstříku

trestů

byla

v souladu

(datum

vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u

onum.

Vzhledem
náležitosti

a

ktomu,

jsou

že

předložené

žádost

všechny

zákonné

splněny

ke zpracování dokumentace

a

posudku,

obsahuje

všechny

podmínky

rozhodlo

pro

zákonem

požadované

prodloužení

Ministerstvo životního

autorizace

prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení
o

správních

o vydání

tohoto

poplatcích,

ve

rozhodnutí

znění

podléhá

pozdějších

ve

předpisů,

smyslu

zákona

správnímu

č. 634/2004 Sb.,

poplatku

ve

výši

50

Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení
Proti tomuto
zákona
ode

rozhodnutí

č.500/2004 Sb.,

dne

oznámení

Vršovická 65,

lze

správní

o

opravném

podat
řád,

rozhodnutí,

rozklad
ve

znění

prostředku

ministrovi životního
pozdějších

prostřednictvím

prostředí,

předpisů,

Ministerstva

ve

podle

lhůtě

životního

do

§ 152
15 dnů

prostředí,

100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a

integrované

prevence

zástupce ředitel

posuzování vlivů na ž'
a

integrované

odboru

otní prostředí
revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a)
b)

žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení
po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
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Ministerstvo životního prostředí,

Vršovická 65,

100

10

Praha

10,

(+420) 26712-1111. www.mzp.cz,
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