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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.

2. IČ
3. Sídlo

286 74 286

Ke Kablu 289/7
102 00 Praha - Dolní Měcholupy

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Mgr. Miroslav Holeček
Petržílkova 2835/1a
158 00 Praha 5

tel.: +420 601 083 070

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Areál Chomutov– Modernizace haly garáží“
Oznámení připravovaného záměru „KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Areál Chomutov– Modernizace haly
garáží“ je zpracováno s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění.
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění do
kategorie II, pod pořadové číslo 56 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu - 2500 t/rok, do kategorie II, pod pořadové číslo 55 Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu - 250 t/rok a do kategorie II, pod pořadové číslo 113. Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) od stanoveného limitu.. Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr
překračuje v zákoně stanovenou kapacitu (zpracování více než 2500 t ostatních odpadů za rok, více než 250 t
nebezpečných odpadů za rok a více než 1000 tun železného šrotu za rok), podléhá, dle přílohy č. 1 k zákonu
č.100/2001 Sb., zjišťovacímu řízení z hlediska vlivů na životní prostředí. Příslušným orgánem ve smyslu tohoto
zákona je Krajský úřad Ústeckého kraje.
Oznámení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. RNDr. Jaroslavem Růžičkou, držitelem
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č. j. 85184/ENV/08, které bylo
prodlouženo Rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2018/710/4960 dne 13.12.2018.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr je navržen v areálu KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., který se nachází v průmyslové oblasti města
Chomutov v jižní části města, nedaleko obce Spořice. V současné době je areál využíván ke stejné činnosti, jako
bude využíván v budoucnu, nově bude zmodernizována hala garáží pro likvidaci autovraků.
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Kapacity záměru
Kapacita zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků
Celková roční kapacita zařízení projektovaná
Zpracovatelská roční kapacita zařízení
Denní zpracovatelská kapacita zařízení
Maximální okamžitá kapacita zařízení

15 000 t odpadů
10 000 t odpadů
40 t odpadů
2 000 t odpadů

Ve skladu odsátých kapalin budou kapaliny a materiály skladovány v tomto množství:
kapaliny
1x IBC kontejner 1000 l – motorová nafta
1x IBC kontejner 1000 l – benzín
1x IBC kontejner 1000 l – olej
1x ocelový sud 200 l – brzdová kapalina
1x ocelový sud 200 l – chladící kapalina
1x ocelový sud 200 l – kapalina do ostřikovačů
1x ocelový sud 200 l – náplň klimatizace
materiály
2x ocelový sud 200 l – zaolejované materiály
1x ocelový sud 200 l – hydraulická kapalina

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a
jejich velikosti apod.
Základní údaje – hala garáží:
maximální šířka
maximální délka
zastavěná plocha
obestavěný prostor
výškové osazení (±0,000)
maximální výška

70,69 m
13,24 m
935,94 m2
5 457,07 m3
335,330 m n. m.
+5,970 m

Změna užívání vyžadující stavební úpravy
Likvidace autovraků (101)
Technická místnost (103)
Sklad odsátých kapalin (102)
Sklad zámečnické dílny (104)
Zámečnická dílna (105)
Chodba (107)

155,06 m2
34,21 m2
35,93 m2
76,17 m2
93,64 m2
12,28 m2

Změna užívání bez stavebních úprav
Sklad barevných kovů a demontáž elektroodpadu (110)
Sklad nebezpečných odpadů (109)
Sklad (108)
Kancelář (106)

341,71 m2
54,79 m2
53,65 m2
7,55 m2

Počet pracovníků: na pracovišti Likvidace autovraků se budou pohybovat 2 pracovníci.
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B. I. 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Česká republika
Severozápad
Ústecký
Chomutov
Chomutov [562971]
Chomutov [652458]

Stát
(NUTS I):
Region (NUTS II):
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Tabulka č.1
Seznam dotčených pozemků
Č. parc.
Druh pozemku
Výměra
Vlastnické právo
KN
(m2)

4159/25

Zastavěná
plocha
a
nádvoří - garáž

1006

4159/3

Ostatní plocha

13868

Adresa, čp. :

KOVOŠROT GROUP CZ
s.r.o., Ke Kablu 289/7, Dolní
Měcholupy, 10200 Praha 10
KOVOŠROT GROUP CZ
s.r.o., Ke Kablu 289/7, Dolní
Měcholupy, 10200 Praha 10

Způsob dotčení

stavební úpravy objektu

El. přípojka, úprava zpevněné plochy

Beethovenova 4717, 43001 Chomutov.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu kovošrotu v ul. Beethovenova 4717, 43001 Chomutov. Jedná se o
stávající objekt garáží. Město Chomutov se nachází v západní části Ústeckého kraje při okraji podkrušnohorské
pánve na jižním úpatí Krušných hor. Areál kovošrotu se nachází v jižní části města v průmyslové oblasti
v blízkosti hřbitova.
Jedná se o zastavěné území.
Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.
Stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo
dráhy. Jižně od řešeného území prochází areálová vlečka. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy a
vlečky.
V okolí posuzovaného záměru, který se nachází v průmyslové části města Chomutov, se nacházejí pouze
výrobní, skladové a administrativní provozy. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena 670 m severovýchodním
směrem, více než 1 km jihozápadním směrem. Zahrádková osada je umístěna 230 m jihovýchodně.
Vzhledem k tomu, že areál bude nadále užíván jako v současnosti - bude provedena pouze modernizace garáží,
se nepředpokládá kumulace s jinými záměry.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Navrhovaný záměr navazuje na současné využití areálu s tím, že bude modernizován objekt garáží a tím dojde
ke zlepšení kvality jednotlivých složek životního prostředí. Z tohoto důvodu nebyly navrhovány a zvažovány
jiné varianty.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími
parametry
Záměr řeší modernizaci areálu za účelem zefektivnění provozu, zvětšení podílu třídění a zlepšení pracovních
podmínek. Jedná se o změnu užívání objektu garáží a o vnitřní stavební úpravy – změna dokončené stavby.

Účelem stavby je změna užívání stávajícího objektu garáží v areálu kovošrotu Chomutov.
Stavebními úpravami v rámci modernizace haly garáží bude dotčena pouze jižní polovina objektu. V severní
polovině dojde pouze ke změně využití. Dílnu údržby nahradí provoz likvidace autovraků. Montážní jáma bude
zrušena, původní vrata budou demontována (zároveň zachována pro další použití) a nahrazena novými
rolovacími vraty. V místnosti se budou nacházet dvě stanoviště pro ekologickou likvidaci autovraků, z toho
jedno bude vybaveno hydraulickým zvedákem. Bývalá kotelna s menším skladem budou sloučeny a vznikne zde
sklad odsátých kapalin s novým přístupem z likvidace autovraků a s nově osazenými vraty, původně
demontovanými z dílny údržby. Původní vstup do bývalé kotelny bude zazděn. Sklad minerálních olejů bude
nahrazen technickou místností s vybudováním nového elektrického rozvaděče, osazením elektrického kotle a
umístěním kompresoru pro obsluhu technologie likvidace autovraků. Místnost plnění olejů bude nově sloužit
jako sklad zámečnické dílny, zámečnická dílna vznikne nově místo skladu náhradních dílů. Oba prostory budou
vzájemně propojeny novými posuvnými vraty, v zámečnické dílně bude zřízen nový dřez a osazeny běžné
pracovní elektrické stroje. Prostor evidence bude nahrazen kanceláří pro občasnou obsluhu váhy kovového šrotu
umístěné před objektem. Stávající sklad zůstane zachován, sousední sklad bude nově využit jako sklad
nebezpečných odpadů se skladováním autobaterií. Původní otevřený prostor garáží bude nově využit jako sklad
barevných kovů a demontáž elektroodpadu. Stávající trafostanice nebude stavebními úpravami nijak dotčena.
Hala garáží je řešena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru se sedlovou střechou.
Konstrukční systém je příčný skeletový se sedlovými střešními vazníky. Nosné konstrukce jsou železobetonové
prefabrikované. Objekt je přibližně ze třetiny řešen v modulu 6,0 m a přibližně ze dvou třetin v modulu 4,5 m.
Rozpětí vazníků je cca 11,8 m. Na sloupy čtvercového průřezu s konzolovými ozuby v horní části jsou uloženy
sedlové vazníky. Mezi vazníky na rozpon modulu jsou osazeny prefabrikované stropní dílce s žebrováním.
Obvodový plášť i dělící příčky jsou zděné, výjimku tvoří ocelové dělící konstrukce z plechů či drátěných pletiv
se sloupky. Podlahy jsou betonové a stěny opatřeny omítkami. Okenní výplně, dveřní výplně i vjezdová vrata
jsou ocelové konstrukce. Jedno z oken je řešeno s výplní ze skleněných tvárnic. Fasáda je opatřena omítkou.
Střešní krytinu tvoří asfaltové pásy doplněné oplechováním.
Do prostoru bude pomocí vysokozdvižného vozíku dopraven autovrak, u kterého se na prvním stanovišti
odstraní skla a demontují zhodnotitelné díly (startér, alternátor, katalyzátor, baterie, chladič). Na druhém
stanovišti se na zvedáku odstrojí kola a odsají provozní kapaliny (benzín/nafta, olej, ostřikovací kapalina,
chladící kapalina, brzdová kapalina) pomocí mobilních odsávacích nádob. Takto odstrojený vrak bude předán k
další likvidaci. Po ukončení odsávání budou provozní kapaliny přečerpány do nádob ve skladu odsátých kapalin.
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav a změna užívání stávajícího objektu haly garáží v
areálu firmy KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. v Chomutově. Objekt se nachází na p.č. 4159/25 k.ú. Chomutov I.
Stávající objekt haly garáží je situován v severní části areálu v blízkosti severovýchodní hranice areálu, která
vede podél sousedního objektu. Ze severní strany navazuje na halu stávající trafostanice, ze západní strany
asfaltová zpevněná plocha. Ostatní okolní plochy jsou travnaté s výjimkou betonového chodníku k trafostanici.
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Hala garáží je řešena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru se sedlovou střechou.
Konstrukční systém je příčný skeletový se sedlovými střešními vazníky. Nosné konstrukce jsou železobetonové
prefabrikované. Objekt je přibližně ze třetiny řešen v modulu 6,0 m a přibližně ze dvou třetin v modulu 4,5 m.
Rozpětí vazníků je cca 11,8 m. Na sloupy čtvercového průřezu s konzolovými ozuby v horní části jsou uloženy
sedlové vazníky. Mezi vazníky na rozpon modulu jsou osazeny prefabrikované stropní dílce s žebrováním.
Obvodový plášť i dělící příčky jsou zděné, výjimku tvoří ocelové dělící konstrukce z plechů či drátěných pletiv
se sloupky. Podlahy jsou betonové a stěny opatřeny omítkami. Okenní výplně, dveřní výplně i vjezdová vrata
jsou ocelové konstrukce. Jedno z oken je řešeno s výplní ze skleněných tvárnic. Fasáda je opatřena omítkou.
Střešní krytinu tvoří asfaltové pásy doplněné oplechováním. Voda je sváděna do podokapních žlabů a pomocí
svodů do dešťové kanalizace.
Řešení a průběh základových konstrukcí, tloušťky konstrukcí ve styku s terénem a skladby vrstev nejsou známy
a ani nebyly zjišťovány. Nebyl prováděn žádný průzkum, který by tyto informace specifikoval.
Základní údaje – hala garáží:
maximální šířka
maximální délka
zastavěná plocha
obestavěný prostor
výškové osazení (±0,000)
maximální výška

70,69 m
13,24 m
935,94 m2
5 457,07 m3
335,330 m n. m.
+5,970 m

STÁVAJÍCÍ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Stávající dispozice obsahuje postupně od jižní části objektu směrem k severní dílnu údržby s montážní jámou,
dřezem a vybavením dílny (stojanová vrtačka, kotoučová bruska, soustruh, pákové nůžky apod.) a zároveň se
zde nachází hlavní elektrický rozvaděč pro celý objekt. Dále na dílnu údržby navazuje průchozí sklad
minerálních olejů s přístupem do místnosti plnění olejů. Ve skladu minerálních olejů je osazena pod nádobami
s oleji záchytná ocelová vana. Do místnosti plnění olejů ústí skrze ocelovou část příčky tankovací zařízení olejů
opět se záchytnou ocelovou vanou. Z místnosti plnění olejů je přístup do bývalé kotelny. Směrem k dílně údržby
je ještě umístěn menší sklad se samostatným vstupem. V další části objektu se nachází sklad náhradních dílů
oddělený samostatnou nízkou příčkou od vstupní chodby a dále místnost evidence. Následuje sklad
s umyvadlem, z kterého je přístup do sousedního skladu, odděleného od dalších prostor kovovou příčkou.
V severní části objektu je dispozice volná s výjimkou posledního modulu, který je oddělený drátěným pletivem
se sloupky. Celý prostor sloužil jako garážová stání. Přístup z exteriéru je do všech prostor skrze ocelová vrata se
vstupními dveřmi.
Severně na halu garáží navazuje samostatný objekt trafostanice se vstupními dveřmi na západní a severní straně.
Na západní straně je na objekt trafostanice napojen přístřešek s dvojicí kójí pro transformátory. Na jižní stěně
haly garáží a na severní stěně trafostanice jsou umístěny požární žebříky se suchovody pro přístup na střechy
objektů.
NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, POPIS PROVOZU
Stavebními úpravami v rámci modernizace haly garáží bude dotčena pouze jižní polovina objektu. V severní
polovině dojde pouze ke změně využití. Dílnu údržby nahradí provoz likvidace autovraků. Montážní jáma bude
zrušena, původní vrata budou demontována (zároveň zachována pro další použití) a nahrazena novými
rolovacími vraty. V místnosti se budou nacházet dvě stanoviště pro ekologickou likvidaci autovraků, z toho
jedno bude vybaveno hydraulickým zvedákem. Bývalá kotelna s menším skladem budou sloučeny a vznikne zde
sklad odsátých kapalin s novým přístupem z likvidace autovraků a s nově osazenými vraty, původně
demontovanými z dílny údržby. Původní vstup do bývalé kotelny bude zazděn. Sklad minerálních olejů bude
nahrazen technickou místností s vybudováním nového elektrického rozvaděče, osazením elektrického kotle a
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umístěním kompresoru pro obsluhu technologie likvidace autovraků. Místnost plnění olejů bude nově sloužit
jako sklad zámečnické dílny, zámečnická dílna vznikne nově místo skladu náhradních dílů. Oba prostory budou
vzájemně propojeny novými posuvnými vraty, v zámečnické dílně bude zřízen nový dřez a osazeny běžné
pracovní elektrické stroje. Prostor evidence bude nahrazen kanceláří pro občasnou obsluhu váhy kovového šrotu
umístěné před objektem. Stávající sklad zůstane zachován, sousední sklad bude nově využit jako sklad
nebezpečných odpadů se skladováním autobaterií. Původní otevřený prostor garáží bude nově využit jako sklad
barevných kovů a demontáž elektroodpadu. Stávající trafostanice nebude stavebními úpravami nijak dotčena.

Provoz likvidace autovraků:
Do prostoru bude pomocí vysokozdvižného vozíku dopraven autovrak, u kterého se na prvním stanovišti
odstraní skla a demontují zhodnotitelné díly (startér, alternátor, katalyzátor, baterie, chladič). Na druhém
stanovišti se na zvedáku odstrojí kola a odsají provozní kapaliny (benzín/nafta, olej, ostřikovací kapalina,
chladící kapalina, brzdová kapalina) pomocí mobilních odsávacích nádob. Takto odstrojený vrak bude předán k
další likvidaci. Po ukončení odsávání budou provozní kapaliny přečerpány do nádob ve skladu odsátých kapalin.
Na pracovišti se budou pohybovat 2 pracovníci.
KONSTRUKČNÍ ČÁST
DEMONTÁŽ STROJNÍHO VYBAVENÍ
V místnostech dotčených stavebními úpravami se nachází stávající strojní vybavení dílen (stojanová vrtačka,
kotoučová bruska, soustruh, pákové nůžky apod.). Před zahájením stavebních úprav budou všechny tyto stroje
přemístěny do jiných prostorů, aby nebránily provádění prací nebo nebyly naopak během nich poničeny.
BOURACÍ PRÁCE
V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce pro úpravu dispozice v jižní polovině objektu.
Obvodové stěny
Největší zásah do obvodové stěny bude na západní straně objektu. V dílně údržby budou demontována stávající
vjezdová vrata, která budou následně použita pro vstup do nového skladu odsátých kapalin. Stávající ocelová
úhelníková zárubeň vjezdových vrat bude vybourána a vzniklý otvor bude zvětšen na maximální možnou šíři
mezi nosnými sloupy, tj. 5,62 m. Současně s otvorem bude vybourán i prostor pro vložení nového překladu. Před
samotným bouráním otvoru bude třeba podchytit stávající zdivo prostřednictvím krátkých nosníků (např. I 100)
procházejících zdivem v osové vzdálenosti 360-370 mm. V rozsahu nového otvoru na hloubku ostění bude
vybourána i podlaha po úroveň hydroizolace včetně úhelníkového nájezdového prahu původních vrat.
V sousedním skladu budou vybourána vjezdová vrata, nad nimi umístěný okenní otvor ze skleněných tvárnic a v
bývalé kotelně okenní otvor. Následně budou dozděny části nového ostění pro budoucí vrata. Nový překlad bude
osazen až nad úroveň stávajících překladů nad okenními otvory. Až poté bude vybouráno zbylé zdivo
obvodového pláště pro vytvoření nového otvoru. Zároveň bude vybourána podlaha v rozsahu nového otvoru
včetně rozšíření pro vybudování vnitřní části přejezdového prahu záchytné vany. V místě nového ostění bude
vytvořeno prohloubení pro uložení nového ocelového rámu vrat. V blízkosti vrat bude v obvodovém zdivu
vytvořen prostup pro vzduchotechniku průměru 460 mm s nadpražím podchyceným pomocí ocelových úhelníků
z obou stran zdiva.
Na východní straně objektu bude pouze ve skladu minerálních olejů vybourán prostup pro vzduchotechniku 730
x 730 mm s nadpražím podchyceným pomocí ocelových úhelníků z obou stran zdiva a dále vytvořen prostup
místo stávajícího okenního křídla, které bude demontované. Zde vznikne otvor 730 x 600 mm, zbylá část
okenního křídla se doplní pozinkovaným plechem.
Vnitřní dělící stěny
Dělící stěna mezi skladem a bývalou kotelnou bude kompletně vybourána. Ve stěně mezi dílnou údržby a
skladem bude vytvořen otvor 1,10 x 2,31 m pro osazení nových dveří.
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Nejprve bude postupně z jedné a druhé strany vybourán prostor pro osazení překladu.
Dále dojde k vybourání ocelových dveří do bývalé kotelny s ocelovou úhelníkovou zárubní včetně betonového
prahu. Otvor bude následně zazděn.
Mezi místností plnění olejů a skladem náhradních dílů bude v dělící stěně vytvořen nový otvor 3,0 x 3,5 m pro
osazení nových posuvných vrat. Nejprve bude postupně z jedné a druhé strany vybourán prostor pro osazení
překladu.
Vodorovné konstrukce
V dílně údržby bude zasypána a následně zabetonována stávající montážní jáma. Zároveň bude vytvořen prostor
pro vybudování nového základu pod hydraulický zvedák. U montážní jámy bude po obvodu 400 mm od
vnitřního líce svislých stěn jámy vybourána horní vrstva betonové podlahy včetně lemujícího ocelového
úhelníku až po hydroizolaci (předpokládaná tloušťka 100 mm). V místě nového základu zvedáku bude nejprve
vybourána podlaha po hydroizolaci v předpokládané tloušťce 100 mm ve čtverci 3,0 x 3,0 m a následně ve
čtverci 2,6 x 2,6 m bude odstraněna i hydroizolace, podkladní beton předpokládané tloušťky 150 mm a vrstva
kameniva předpokládané tloušťky 60 mm. Horní hrany stávajícího podkladního betonu (čtverec 2,6 x 2,6 m)
budou seříznuty tak, aby vznikla náběhová hrana délky 50 mm pro plynulý přechod nové hydroizolace.
V bývalé kotelně se nachází také stávající jáma, kterou bude třeba zasypat a následně zabetonovat. Po obvodu
250 mm od vnitřního líce svislých stěn jámy bude vybourána horní vrstva betonové podlahy až po hydroizolaci
(předpokládaná tloušťka 100 mm).
V místě vybudování nového otvoru mezi dílnou údržby a skladem bude vybourána část podlahy až po
hydroizolaci (předpokládaná tloušťka 100 mm) pro realizaci přejezdového prahu záchytné jímky budoucího
skladu odsátých kapalin.
V místnostech dílna údržby, sklad a bývalá kotelna (tj. v místě budoucích místností likvidace autovraků a sklad
odsátých kapalin) bude provedeno zbroušení stávající betonové podlahy do hloubky 10 mm z důvodu zajištění
vhodného podkladu pro následnou povrchovou úpravu epoxidovou pryskyřicí.
Technologické vybavení, zařizovací předměty
V rámci bouracích prací budou v místnostech dotčených stavebními úpravami demontovány veškeré rozvody
stávajícího systému vytápění včetně radiátorů a ohřívačů vzduchu. V bývalé kotelně bude demontována veškerá
již nefunkční technologie bývalého zdroje vytápění.
Zároveň budou odstraněny i veškeré elektrické rozvody NN (podružné rozvaděče, zásuvkové kombinace atd.), a
to včetně hlavního rozvaděče nacházejícího se v dílně údržby. Severní polovina objektu bez stavebních úprav
bude přepojena do nového rozvaděče v chodbě u skladu náhradních dílů, nový provoz likvidace autovraků bude
napojen do nového rozvaděče ve skladu minerálních olejů (nově technická místnost).
V dílně údržby budou odstraněny veškeré pozůstatky původní vzduchotechniky. V blízkosti vrat bude odbourána
betonová patka a pod úrovní podlahy odříznuto potrubí vzduchotechniky. Dále zde bude demontován stávající
dřez umístěný v nice a poblíž stávající hydrant.
Venkovní zpevněné plochy
Před západní stranou objektu v místě části dílny údržby, skladu a bývalé kotelny (tj. v místě budoucích
vjezdových vrat pro likvidaci autovraků a sklad odsátých kapalin) bude vybourána stávající asfaltová zpevněná
plocha předpokládané tloušťky 100 mm o rozloze 33,5 m2 pro vybudování nových nájezdů do vrat. Ohraničení
bouraných ploch bude provedeno řezem takovým způsobem, aby vznikl rovný spoj nové navazující betonové
plochy. Bourací práce budou prováděny strojně za pomoci běžné mechanizace.
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Obecné požadavky na bourací práce
Před zahájením bouracích prací je třeba zmapovat veškerá vnitřní i venkovní vedení, která by mohla být realizací
dotčena a při provádění prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. Bourací práce
musí být prováděny s ohledem na zachování stability všech konstrukcí a s ohledem na bezpečnost práce. Veškeré
odstraňované rozvody či prvky technologie musí být před zahájením prací odstaveny od zdroje napájení. Není
známo přesné složení a mocnost bouraných konstrukcí. Nebyly prováděny žádné sondy, které by tyto informace
zpřesnily. Před pokračováním v navazujících stavebních pracích budou veškeré dotčené místnosti, konstrukce a
plochy vyklizeny a očištěny.
2.2.2

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, ZASYPÁNÍ JAM

V likvidaci autovraků bude stávající montážní jáma postupně zasypána hutněnou vrstvou kameniva frakce 0-32
mm v celkové tloušťce 1100 mm kromě části pro vybudování základu hydraulického zvedáku. Kamenivo bude
hutněno po vrstvách maximální tloušťky 200 mm na hodnotu Edef = 30 MPa. Na takto zhutněný podklad se
provede podkladní beton C30/37 tloušťky 150 mm vyztužený sítí KARI AQ 70 – 100/100/7 mm.
Stejným způsobem bude řešeno i zasypání jámy po demontovaném hlavním rozvaděči. Předpokládaná hloubka
vzniklé jámy je 600 mm. V takovém případě bude realizováno 350 mm hutněného kameniva stejných parametrů
a následně podkladní beton C30/37 tloušťky 150 mm vyztužený sítí KARI AQ 70 – 100/100/7 mm.
V místě hydraulického zvedáku bude montážní jáma zasypána hutněným kamenivem stejných parametrů jako v
ostatních částech montážní jámy v celkové tloušťce 960 mm. Tím bude dorovnána horní úroveň ubouraných
svislých stěn montážní jámy a vznikne tak čtverec 2,6 x 2,6 m pro vybudování základu zvedáku. V tomto čtverci
se provede podkladní beton C30/37 tloušťky 100 mm vyztužený sítí KARI AQ 70 – 100/100/7 mm. Podkladní
beton bude po obvodu upraven s náběhy v úhlu 45° délky 50 mm pro plynulý přechod nové hydroizolace. Na
podkladní beton se nanese asfaltový penetrační nátěr a nataví dvě vrstvy asfaltové hydroizolace s napojením na
stávající hydroizolaci (viz odst. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti). Následně se zhotoví základová deska
tloušťky 200 mm. Po obvodě budou do podkladního betonu skrz hydroizolaci navrtány do hloubky 200 mm
vodorovné trny ØR20 délky 500 mm. Přesah v nové desce bude 300 mm. Trny budou pravidelně rozmístěné a
osově vzdálené 300 mm od sebe. V zadní části zvedáku bude ještě deska kotvena skrz hydroizolaci svislými
zahnutými trny ØR20 celkové délky 350 mm navrtanými do hloubky celého podkladního betonu, tj. 100 mm.
Deska bude provedena z betonu C30/37 XC2, XA3 tloušťky 200 mm vyztuženého sítí KARI AQ 70 – 100/100/7
mm při obou površích. Veškeré trny budou kotveny do stávajících betonových konstrukcí prostřednictvím
chemických kotev. Stejným způsobem bude i následně kotven hydraulický zvedák do nové desky.
Ve skladu odsátých kapalin bude jáma opět postupně zasypána hutněnou vrstvou kameniva frakce 0-32 mm v
celkové tloušťce 1650 mm. Kamenivo bude opět hutněno po vrstvách maximální tloušťky 200 mm na hodnotu
Edef = 30 MPa. Na takto zhutněný podklad se provede podkladní beton C30/37 tloušťky 150 mm vyztužený sítí
KARI AQ 70 – 100/100/7 mm.
Veškeré tloušťky stávajících podlahových konstrukcí jsou pouze předpokládány. Nebyly prováděny žádné
sondy, které by tyto informace zpřesnily. V případě zjištění odlišné skladby je třeba tuto skutečnost konzultovat
s projektantem a statikem.
SVISLÉ KONSTRUKCE
V místnostech likvidace autovraků a sklad odsátých kapalin budou v rámci vybudování nových otvorů pro vrata
dozděny části obvodového pláště. Použity budou pórobetonové tvárnice YTONG STANDARD HL tl. 300 mm
lepené na zdicí maltu YTONG. Spojení se stávajícím zdivem bude řešeno převazbou nebo nerezovými
stěnovými spojkami a promaltováním tepelněizolační maltou.
Stejným způsobem bude zazděn i otvor po původních dveřích ve skladu odsátých kapalin a dále otvory
původních prostupů nad rolovacími vraty a v jižní stěně.
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE - PŘEKLADY
Veškeré překlady nad nově vytvořenými otvory jsou řešeny prostřednictvím ocelových válcovaných profilů. Nad
vjezdovými vraty a dveřmi jsou navrženy překlady z dvojice ocelových válcovaných profilů I 120 / I 160 / I 240
příslušných délek dle šířek otvorů. Překlady budou ukládány před samotným bouráním otvoru.
Nad navrženými prostupy pro vzduchotechniku budou před jejich vytvořením osazeny z obou stran ocelové
úhelník 80 x 8 mm zasekané do kapes, které budou následně doplněny cementovou maltou.
Veškeré kapsy pro osazení překladů budou po jejich zhotovení dozděny či doplněny cementovou směsí, a to
včetně prostoru mezi dvojicí ocelových I nosníků.
VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Před vjezdovými vraty do likvidace autovraků a skladu odsátých kapalin bude vytvořen nový nájezd z betonu
C30/37 XC4, XF1, XA1 tloušťky 100-190 mm vyztuženého sítí KARI AQ 70 – 100/100/7 mm. Nájezd bude u
likvidace autovraků dorovnán ke zbroušené úrovni stávající podlahy, ve skladu odsátých kapalin bude vytvořen
ve vratech přejezdový práh výšky 50 mm nad zbroušenou úroveň stávající podlahy s plynulým nájezdem ve
spádu 4,5% v exteriéru, 10,0 % v interiéru.
IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI
Na všech místech, kde budou zhotoveny nové podlahy (zejména u zasypání jam), se provede nová hydroizolační
vrstva napojená na stávající hydroizolaci. Předpokládá se, že stávající hydroizolace je tvořena asfaltovými pásy.
Nejprve se nanese asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER, následně bodově nataví asfaltový hydroizolační
SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a poté celoplošně nataví asfaltový hydroizolační
SBS modifikovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL pro zamezení pronikání radonu z podloží. Napojení
jednotlivých pásů bude provedeno vždy s přesahem alespoň 100 mm.
TEPELNÉ IZOLACE
Nadpraží nad nově osazenými původními vraty bude doplněno oboustranně plechem a vzniklá dutina bude
vyplněna minerální vatou ISOVER UNI tloušťky 160 mm.
PODLAHY
V místech bouraných konstrukcí (dělící stěny, nové otvory) či zasypaných jam s podkladními betony budou
zhotoveny nové roznášecí vrstvy podlah z betonu C30/37 XC2, XA3 tloušťky 100 mm vyztuženého sítí KARI
AQ 70 – 100/100/7 mm. Betonová podlaha bude zarovnána s úrovní zbroušené stávající podlahy.
V místě nových dveří mezi likvidací autovraků a skladem odsátých kapalin bude vytvořen nový přejezdových
práh výšky 50 mm nad zbroušenou úroveň stávající podlahy s plynulými nájezdy ve spádu 10,0%. Stejným
způsobem bude vytvořen přejezdový práh ve vjezdových vratech s napojením na nový nájezd (viz odst.
Venkovní zpevněné plochy).
V likvidaci autovraků a skladu odsátých kapalin budou povrchy betonových podlahy opatřeny ochrannou
izolační vrstvou epoxidové pryskyřice MC DUR 1252 včetně podkladní penetrace MC DUR 1200 VK. Tato
vrstva bude také nanesena na část svislých stěn do výšky 0,1 m, čímž se ochrání soklová část zdiva včetně styku
podlahy se stěnou.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
Veškeré doplňované obvodové zdivo či zděné povrchy dotčené stavebními úpravami budou z exteriérové strany
opatřeny minerální fasádní škrábanou omítkou v barevném a strukturálním provedení podobném stávající
fasádní omítce. Vnitřní doplňované zdivo či zděné povrchy dotčené stavebními úpravami budou opatřeny
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jednovrstvou omítkou a následně malbou v odstínu bílé. Stěny dotčené stavebními úpravami budou do výše 2,0
m doplněny o nový ochranný emailový nátěr.
KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
V přemístěných stávajících vratech skladu odsátých kapalin budou vytvořeny nové větrací otvory velikosti 1,4 x
0,55 m ve spodní části a velikosti 1,4 x 0,7 m v horní části pro zajištění větrání skladu (min. 2,0% plochy skladu
pro přívod, min. 2,6% pro odtah). Větrací mřížky budou řešeny jako uzavíratelné protidešťové žaluzie z
pozinkovaného plechu. Uzavření je možné v zimních měsících.
V technické místnosti bude demontované okenní křídlo po osazení ventilátoru doplněno ocelovým zinkovaným
plechem kotveným do stávajícího ocelového rámu okna.
Před vjezdem do likvidace autovraků budou na šířku vjezdových rolovacích vrat osazeny ochranné vymezovací
sloupky Ø 90 mm, výšky 1000 mm se žlutočernou povrchovou úpravou.
Jižně od rolovacích vrat bude vyměněn okapový svod Ø 120 mm včetně části podokapního žlabu délky 2,0 m.
Okapový svod bude uskočen z důvodu kolize s mechanismem vrat a zaústěn do stávajícího napojení původního
svodu.
VÝPLNĚ OTVORŮ
Z původní dílny údržby budou před zahájením bouracích prací demontována stávající dvoukřídlá ocelová vrata,
která budou osazena na nový rám z ocelových válcovaných profilů U 160 (2x ostění, 1x nadpraží) jako vjezdová
vrata pro sklad odsátých kapalin. Ocelové profily budou zapuštěny do kapes v podlaze / přejezdovém prahu.
Křídla vrat budou doplněna o větrací mřížky (viz odst. Klempířské konstrukce).
Vjezd do likvidace autovraků bude opatřen rolovacími vraty HÖRMANN Decotherm DD 5,62 x 3,5 m s
elektrickým pohonem. Vrata budou přisazena z vnější strany k fasádě objektu pro maximální možnou šířku
průjezdu mezi nosnými železobetonovými sloupy.
Mezi skladem zámečnické dílny a zámečnickou dílnou jsou navržena ocelová posuvná dvoukřídlá vrata s ručním
otevíráním. Vrata budou zavěšena na vodící lyžině kotvené do nadpraží.
Nové dveře mezi likvidací autovraků a skladem odsátých kapalin budou řešeny jako protipožární včetně zárubně.
Bližší požadavky jsou stanoveny v Požárně bezpečnostním řešení, které je součástí této PD.
2.3.7

OSTATNÍ VYBAVENÍ

V prostoru likvidace autovraků a v zámečnické dílně budou instalovány nové nerezové dřezy se stojánkovou
baterií s vytahovací sprškou pro havarijní případ potřeby opláchnutí očí apod. Napojení bude provedeno na
stávající rozvody.

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků
Zařízení bude určeno pro sběr, výkup a využití autovraků a pro sběr a výkup odpadů z demontáže vozidel a
z jejich údržby. Autovraky kategorie „N“ (16 01 04) budou do zařízení přijímány od fyzických a právnických
osob, autovraky kategorie „O“ (16 01 06) od oprávněných osob (provozovatelů zařízení ke sběru, výkupu,
zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků). Autovraky spol. KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. následně
finálně zpracovává v zařízení pro využití odpadů na technologické lince (šrédru), které je součástí integrovaného
provozu daného šrédru a to v Kladně nebo v České Lípě.
Bude docházet k následujícímu nakládání s odpady:
1.
2.

Sběr a výkup autovraků
Sběr a výkup odpadů z demontáže vozidel a z jejich údržby
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3.
4.
5.
6.
7.

Soustřeďování autovraků před zpracováním
Soustřeďování odpadů z demontáže vozidel a z jejich údržby
Zpracování autovraků – způsob N9
Shromažďování vzniklých odpadů
Předání odpadů další oprávněné osobě

Části zařízení
Zařízení se skládá zejména z objektu haly na zpracování autovraků s prostorem pro shromažďování
nebezpečných odpadů a vodohospodářsky zabezpečené nepropustné plochy.
Hala slouží k částečné demontáži autovraků jako součást samostatného zařízení ke sběru, výkupu a využití
autovraků. Dále hala zpracování autovraků slouží i k soustřeďování nebezpečných odpadů – částí autovraků
obsahujících nebezpečné součásti. V hale jsou i shromažďovány nebezpečné odpady vzniklé demontáží
autovraků a jejich částí.
Vodohospodářsky zabezpečená nepropustná plocha(y) u haly na zpracování autovraků. Vlastní nepropustnost
plochy je zabezpečená fólií, která je umístěna pod konstrukční vrstvou betonové plochy. Dešťové odpadní vody
z plochy jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace areálu a odtud do odlučovače ropných látek.
Plocha je určená pro soustřeďování nezpracovaných autovraků kategorie „N“, shromažďování zpracovaných
autovraků kategorie „O“, soustřeďování přijatých autovraků kategorie „O“ a soustřeďování dalších
nebezpečných kovových odpadů.

Vybavení zařízení pro zpracování autovraků
•
•
•
•
•
•

vysokozdvižný vozík
shromažďovací prostředky pro vzniklé odpady
zařízení pro ekologické odsávání kapalin z autovraků
zařízení pro ekologické odsávání zbytků plynných pohonných hmot (LPG)
zařízení pro ekologické odsávání chladiva z klimatizací
zařízení pro deaktivaci airbagů

Další nakládání s autovraky
Autovraky budou po převzetí soustředěny na vodohospodářsky zabezpečené nepropustné ploše u haly
zpracování autovraků nebo případně na dalších vodohospodářsky zabezpečených nepropustných plochách.
Postupně budou autovraky vysokozdvižným vozíkem převáženy do haly na zpracování autovraků, kde se
zpracovávají. Autovraky budou zpracovávány v souvislosti s jejich následným využitím následujícím způsobem:
1.
•
•
•

Přednostně se odstraní matriály obsahující škodliviny*:
Baterie a LPG nádrže
Airbagy, pokud je nelze deaktivovat
Provozní náplně

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se bude provádět pomocí
odsávacího zařízení tak, aby byly odděleně shromažďovány všechny náplně a nebezpečné části. Při odčerpání
kapalin ze všech systémů autovraku se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry.
Deaktivace airbagů se bude provádět pomocí zařízení pro deaktivaci airbagů. Zbytky chladiva v autovracích
s klimatizací budou odsávány pomocí speciálního zařízení do typizovaných tlakových nádob. Zbytky plynných
pohonných hmot (LPG) z demontovaných nádrží budou odsávány pomocí odsávacího zařízení s mobilní
tlakovou nádobou.
*Vzhledem ke zkušenostem se zpracováním autovraků lze prakticky vyloučit přítomnost součástek obsahujících
rtuť, PCB popř. azbest. Jejich případná přítomnost je zjišťována při příjmu autovraku na základě jeho stáří a
typu. V případě, že se některá z těchto součástek v autovraku vyskytne, je demontována.
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2.
Dojde k znehodnocení VIN způsoben, který zaručí čitelnost původních znaků, ale zabrání jeho
opětovnému použití. Znehodnocení VIN provede příslušný pracovník například proseknutím, proražením,
znehodnocením prvního písmene atp.
3.
•
•

Z autovraku se demontují další části
Katalyzátor
Skla

V případě odčerpání všech provozních náplní z autovraku a demontáže všech nebezpečných součástí, skel a
katalyzátorů bude autovrak zařazen pod kód odpadu 16 01 06. Autovraky zbavené kapalin a všech nebezpečných
součástí zařazené kód odpadu 16 01 06 budou následně převezeny do dalších zařízení KOVŠROT GROUP CZ
s.r.o. ke konečnému zpracování na technologickou linku (šrédr). V případě, kdy bude nutná další demontáž
autovraku (především z důvodu nadlimitních rozměrů pro drtící zařízení), může být autovrak demontován přímo
v provoze Chomutov na menší kusy, případně až na jednotlivé druhy odpadů.

Nakládání s odpady vzniklými demontáží autovraků:
Oleje budou po odsátí shromažďovány ve speciálních nádobách umístěných v hale. Oleje budou shromážděny
zvlášť dle druhu – motorový a hydraulický (vzniká v minimální míře).
Pohonné hmoty budou po odsátí shromažďovány ve speciálních nádobách umístěných v hale. Paliva budou
shromážděna zvlášť dle druhu – benzín a nafta. LPG bude odsáváno do mobilní tlakové nádoby.
Další provozní náplně budou po odsátí shromažďovány ve speciálních nádobách umístěných v hale. Náplně
budou shromážděna zvlášť dle druhu – brzdová kapalina, nemrznoucí směs, kapalina z ostřikovačů skel atd.
Další nebezpečné součásti budou po demontáži z autovraků soustřeďovány v hale ve vhodných
shromažďovacích prostředcích zvlášť dle druhu odpadu např. olejové filtry, olověné akumulátory atp.
Veškeré shromažďovací prostředky určené ke shromažďování nebezpečných odpadů budou označeny a v jejich
blízkosti bude vyvěšen příslušný identifikační list nebezpečného odpadu. Po naplnění shromažďovacího
prostředku bude odpad předán osobě oprávněné k převzetí tohoto druhu odpadu za účelem jeho využití. Pokud
odpad nebude splňovat kvalitativní nároky na odpad vhodný k využití bude předán osobě oprávněné k převzetí
tohoto druhu odpadů za účelem jeho odstranění.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín realizace je rok 2020 - 2021.

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho
blízkém okolí, a to v období výstavby i v období provozu. K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na
životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí budoucí výstavby záměru. Pro účely zpracování tohoto
oznámení jsou proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov.
Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
Územní řízení - vydá Magistrát města Chomutov, odbor stavební úřad.
Stavební řízení - vydá Magistrát města Chomutov, odbor stavební úřad.

B.II. Údaje o vstupech
B. II.1. Půda a horninové prostředí
Pozemky určené pro výstavbu záměru jsou vedeny v katastru nemovitostí jako Zastavěná plocha a nádvoří a
Ostatní plocha (viz kapitola B.I.3 tohoto oznámení). Zemědělská půda (trvalý travní porost, orná půda, zahrady)
dotčena nebude. Realizací záměru nedojde ani k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.
Ochranná pásma
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy.
Stanovení ostatních ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb.
Elektrické zařízení - VN
Šířky ochranných pásem vedení: Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče vedení na obě
jeho strany. Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1m po obou stranách krajního kabelu,
nad 110 kV pak 3m po obou stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo nadzemního vedení
a) U napětí nad 1kV a do 35kV včetně
i) Pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994)
ii) Pro vodiče s izolací základní 2 metry
iii) Pro závěsná kabelová vedení 1 metr
b) U napětí nad 35kV do 110kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).
Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení či
vnějšího líce obvodového zdiva.
b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí
7 m,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 2 m,
d) u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění.
Plynovody - STL
Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení (potrubí) na obě
strany.
Ochranné pásmo činní:
u NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce 1 m, u ostatních
plynovodů a plynovodních přípojek 4 m. u technologických objektů 4 m.
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Elektronické komunikační vedení - SEK
Dle ustanovení § 102 zákona č. 127/2005 SB., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů je ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 1,5m po stranách krajního vedení.
Vodovody a kanalizace
Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací činí min. 1,5m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do průměru 500
mm) a min. 2,5m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200mm
včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce
zvyšuje o 1,0m.
V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru nevyplývá nutnost vymezení či stanovení nových ochranných
pásem.

B. II.2. Voda
• Období výstavby
Napojení na zdroje vody pro výstavbu bude řešeno ze stávající distribuční sítě z jejich odběrných míst. Zdroj
vody pro ZS a stavbu bude zajištěno z vnitřních rozvodů v areálu přes samostatné měření odběru vody. Spotřebu
vody pro osobní hygienu pracovníků lze zanedbat.
• Po uvedení do provozu
Vzhledem k charakteru stavby a použité technologii jsou menší požadavky na zásobování vodou. Jedná se o
úklid a hygienické potřeby zaměstnanců. Areál je napojen na veřejný vodovod přípojkou z ulice Beethovenova.
Na vodovod jsou napojené stávající objekty. Stávající systém zásobování vodou bude pro nový objekt
využívaný. Je navrženo osazení nového umyvadla v prostoru likvidace autovraků a zámečnické dílně
s napojením na stávající rozvody. Bude osazeno umyvadlo s baterií s vytahovací sprchou pro možný oplach očí.
Pro ohřev teplé vody bude osazen průtokový ohřívač.

B. II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
• Období výstavby
Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavební materiály budou na stavbu dováženy nákladními
automobily. Pro výstavbu budou potřeba následující hlavní stavební suroviny:
• Kamenivo, štěrkopísky a asfalty pro konstrukci vozovek
• beton, ocel, železo, cihly, písek, vápno, cement, voda, dřevo, sklo
• plastové a kovové trubní rozvody
• keramické prvky
• izolační materiály
• nátěrové a těsnící hmoty
Pohon mechanizace nezbytné pro výstavbu, budou zajišťovat z převážné části spalovací motory s palivem naftou
a benzínem.
Elektrická zařízení budou použita v menším rozsahu. Menší odběr elektřiny budou vyžadovat objekty zařízení
staveniště a šatny stavebního personálu.
•

Po uvedení do provozu

Elektrická energie
Popis zařízení elektrické energie je uveden v kapitole B.I.6 tohoto oznámení.
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Zásobování plynem
Záměr nebude využívat k vytápění zemní plyn.

B. II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Z podkladů investora a z vlastního šetření byly odhadnuty denní hodinové intenzity generované dopravy na
příjezdu do areálu Kovošrotu a na okolních komunikacích.
Z těchto dat byl následně proveden odhad směrů rozpadu nákladní dopravy (90% ulicí Spořickou západně), 10%
ulicí Beethovenovou severně) a stanovena generovaná doprava na okolní komunikační síti.
Tabulka č.2

Hodinová intenzita dopravy ze záměru v současnosti (rok 2020)
ÚSEK

OA

TNA

CELKEM

1 HOD.

1 HOD.

1 HOD.

Beethovenova ulice – severně

80

5

85

Beethovenova ulice – jižně

15

17

32

Spořická ulice západně

70

25

95

Vjezd do areálu Kovošrotu

15

20

35

Po provedené modernizaci bude generovaná doprava o něco málo vyšší.
Intenzita dopravy bude stejná jako v současnosti, stejně jako množství kovových odpadů. Z těchto dat byl
následně proveden odhad směrů rozpadu nákladní dopravy (90 % východním směrem, 10 % západním) a
stanovena generovaná doprava na okolní komunikační síti.
Tabulka č.3

Hodinová intenzita dopravy ze záměru po realizaci záměru (rok 2022)
ÚSEK

OA

TNA

CELKEM

1 HOD.

1 HOD.

1 HOD.

Beethovenova ulice – severně

81

6

87

Beethovenova ulice – jižně

15

17

32

Spořická ulice západně

72

27

99

Vjezd do areálu Kovošrotu

18

22

40

Kromě automobilové dopravy je do areálu vedena železniční vlečka, která je i v současnosti využívána.
Dopravní řešení není předmětem projektové dokumentace. Jedná se o stavbu v uzavřeném areálu, který má
všechny vazby na stávající dopravní infrastrukturu města. Dopravu v klidu projekt také neřeší. Stavbou nebude
navýšen počet zaměstnanců. Parkování je pro zaměstnance zajištěno v rámci areálu.

B. II.5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně suchozemských,
mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost
v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a
ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.
• Období výstavby
V období výstavby dojde k místnímu narušení biologické rozmanitosti v prostoru výstavby a okolí. Zásah do
biotopů zvláště chráněných druhů živočichů se nepředpokládá, ohrožení populací s ohledem na již
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exploatovanou plochu v místě výstavby je vyloučeno. Ekosystémy nebudou nevratně posuzovaným záměrem
narušeny.
Opatření navržená tímto oznámení za účelem vyloučení, prevence, snížení a pokud možno vyrovnání
významných negativních vlivů na životní prostředí, zejména na druhy a přírodní stanoviště se zvláštním zřetelem
na druhy a přírodní stanoviště v zájmu Společenství by měla pomoci zabránit zhoršení kvality životního
prostředí a úbytku biologické rozmanitosti.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá negativní ovlivnění biologické rozmanitosti posuzovaným záměrem.

B. III. Údaje o výstupech
B III.1. Ovzduší

Hlavní stacionární zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Stacionární zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby mohou vznikat zejména při provozu stavebních
mechanizmů a stavebních strojů v prostoru prováděných činností, které však lze považovat za nevýznamné.
• Po uvedení do provozu
Vzhledem ke způsobu vytápění (Vytápění zámečnické dílny el. přímotopem a likvidace autovraků el. kotlem)
nelze očekávat výrazné zhoršení imisní situace.
Sklad odsátých kapalin (motorová nafta, benzín, oleje, brzdová kapalina, kapalina do ostřikovačů, chladící
kapalina, náplň klimatizace) s navrhovanou kapacitou do 4 m3 je stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší –
sklad petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek a manipulace včetně odsávání linkou
SEDA Easy Drain.
Provozovatel je povinen dodržovat povinnosti provozovatele stacionárních zdrojů uvedené v § 17 odst. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zejména provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami provozu a
podmínkami stanoveným výrobcem zařízení. Provozovatel bude správným technologickým postupem
minimalizovat únik organických látek do venkovního ovzduší při jejich manipulaci včetně odsávání i jejich
skladování.

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce).
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice
(sekundární prašnost).
• Po uvedení do provozu
Sekundární emise z dopravních i pracovních ploch lze předpokládat, významný podíl na emisi prachu budou mít
resuspendované částice (sekundární prašnost). Vzhledem k rozsahu plochy bude jejich vliv na kvalitu ovzduší
zanedbatelný.

Hlavní mobilní zdroje znečišťování ovzduší
• Období výstavby
Zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin si
v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise
sekundární a resuspendované složky prachových částic z plochy staveniště, ale i dopravy, závisí také na řadě
dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, okamžitý
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průběh počasí (množství srážek, vlhkost, rychlost větru atp.). Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti
nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech
větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a
následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin.
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky
nejhorší možnou situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí tak zároveň nastat za nejméně
příznivých rozptylových podmínek a směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše
sčítat s hodnotami předpokládaného imisního pozadí.
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy by měl
dodavatel stavby zajistit účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě,
v případě potřeby zabezpečit skrápění plochy staveniště.
Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových
cest k zařízení staveniště pro celou dobu výstavby. Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je
kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude
dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.
• Po uvedení do provozu
Dopravní napojení lokality je řešeno stávající příjezdovou komunikací a obslužnými komunikacemi v areálu
posuzovaného záměru.
Výpočet emisních toků z automobilové dopravy je proveden pomocí emisních faktorů z databáze MEFA13. Při
výpočtu je uvažován podíl osobních vozidel s naftovými motory na úrovni 50 %. Plynulost dopravy je
uvažována z důvodu předběžné opatrnosti na úrovni 5 (popojíždění).
Tabulka č.4

Emisní faktory pro oxidy dusíku, uhlovodíky a tuhé znečišťující látky (frakce PM10)

Typ vozidla

Emisní faktor (g/km)
NOx

CxHy

PM10

Těžký nákladní automobil (nad 3,5 t)

10,3619

1,8655

0,8831

Osobní automobil

1,1149

0,2336

0,0207

Lehký nákladní automobil (do 3,5 t)

3,8682

0,6082

0,2829

Pro výpočet emisí byla uvažována délka pojezdu v areálu:

těžká nákladní vozidla 800 m;
osobní vozidla 100 m.

Výsledné emisní vydatnosti oxidů dusíku, tuhých látek PM10, a uhlovodíků z parkovacích stání i z areálových
komunikací posuzovaného záměru uvádí následující tabulka.
Tabulka č.5
Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy realizované na vnitřních
komunikacích Kovošrotu (2020)

Emisní tok
g/den
kg/rok

NOx
124,3428
2,2298

CxHy
22,386
0,4672

PM10
10,5972
0,0414
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Tabulka č.6
Emise znečišťujících látek z automobilové dopravy realizované na vnitřních
komunikacích Kovošrotu po realizaci záměru (2022)

Emisní tok
g/den
kg/rok

NOx
124,3428
2,2298

CxHy
22,386
0,4672

PM10
10,5972
0,0414

Případná předpokládaná rezidua
• Období výstavby
V rámci výstavby posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí látek.
Výstavba záměru neprodukuje zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek,
pokud budou dodrženy podmínky, které toto oznámení navrhuje.
• Po uvedení do provozu
V rámci provozu posuzovaného záměra nelze předpokládat činnosti, které by vedly ke vzniku reziduí (zbytky
obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích) látek.

B. III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody
• Období výstavby
Významné množství vod splaškového charakteru v průběhu výstavby vznikat nebude. Jako zařízení staveniště
budou instalovány suché WC, které budou pravidelně vyváženy a obsah následně likvidován.
• Po uvedení do provozu
Způsob likvidace a množství splaškových vod se nemění, bude využito stávající splaškové kanalizace.

Technologické odpadní vody
• Období výstavby
V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova smyslu, ale možnost vzniku
kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru
záměru.
Tato rizika lze rozdělit na rizika:
- provozního charakteru
- havarijního charakteru
Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými
vodami jsou splachovány ze silničního tělesa úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových
a rozvodových skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení.
Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních
prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve
většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit její pravděpodobnost.
• Po uvedení do provozu
Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se
závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy
nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Pro provoz bude vypracován plán
opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“), který bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
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Dešťové vody
• Období výstavby
V průběhu výstavby se nepředpokládá znečištění vod (kromě havarijních stavů, popsaných výše).
• Po uvedení do provozu
Způsob likvidace a množství dešťových vod se nemění, bude využito stávající dešťové kanalizace.

B. III.3. Odpady
Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav
a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovaný záměr jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.,
v platném znění, o Katalogu odpadů a č. 383/2001 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady.
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Provozovatel záměru bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle
§ 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav.
Obecně bude při výstavbě i provozu záměru postupováno v souladu s hierarchií nakládání s odpady, tedy v první
řadě bude omezován vznik odpadů v co největší míře. Vzniklé odpady budou důsledně tříděny dle kategorie a
jednotlivých katalogových čísel a přednostně předány oprávněné osobě k recyklaci nebo využití. V případě, že
takový způsob nakládání s odpady nebude možný, budou odpady předány k odstranění v zařízení k tomu
určeném.
Odpady vznikající posuzovaným záměrem lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při výstavbě a na odpady,
které budou vznikat za běžného provozu.
• Období výstavby
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných záměrů. V průběhu výstavby
se neočekává neobvyklá produkce odpadů, kromě stavebních odpadů a odpadů z provozu mechanizace.
Při přípravě staveniště je nutné třídit materiály tak, aby je bylo možné efektivně recyklovat a dále zpracovávat
bez dopadů na životní prostředí. Stavební materiály, které není možné dále využít, se stávají odpadem a bude
s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Nebezpečné odpady budou
řádně označeny a bude s nimi nakládáno se zvýšenou opatrností v souladu s platnou legislativou. Nebezpečné
odpady budou předány oprávněné osobě k jejich převzetí k odstranění. Veškerá dokumentace, vztahující se
k nakládání s odpady, bude uchovávána po dobu min. 5 let.
Materiály vznikající při přípravě staveniště, které nemají nebezpečné vlastnosti, budou přednostně nabídnuty
k recyklaci a budou využity jako stavební výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, až v případě, že jejich využití nebude možné, budou
původcem prohlášeny za odpady a bude s nimi tak nakládáno.
Stavební díly, které budou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě opětovně použity
jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné panely, nosníky), se nestávají odpadem – nenaplňují
definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech. Za způsob nakládání s odpady při výstavbě a provozu je
zodpovědný jejich původce – stavební firma a provozovatel záměru, kteří musí dodržet zákonné povinnosti
ohledně nakládání s odpady. Původce je také povinen předcházet vzniku odpadů.
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí – zařízení staveniště. Zde budou umístěny stavební
mechanizmy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové zařízení apod. V maximální míře bude při výstavbě
využíváno sociální a prostorové zázemí stávajícího areálu. V obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen
princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou
voleny následující postupy:
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•
•
•
•
•

zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie a druhu odpadu;
dodržování technologické kázně při výstavbě – bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných hmot,
technologických kapalin apod.;
v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění škody,
následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo řešení likvidace havárie;
skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby
nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí;
důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z areálu staveniště,
kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích.

Použité obaly (jedná se o papír, eventuálně plastový obal) je třeba třídit a přednostně nabízet k jejich dalšímu
využití, popř. zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou shromažďovány
odděleně. Bude vedena průběžná evidence vyprodukovaných odpadů a odpady budou předávány pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí. Předpokládané vyprodukované druhy odpadu jsou v následující tabulce.
Tabulka č.7

KÓD

Odpady, které budou vznikat při výstavbě

NÁZEV

KATEGORIE

ZPŮSOB
NAKLÁDÁNÍ

08 01 12

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10

O
O
O
O
O
O
O
O
N

odstraňování

N

odstraňování

N

odstraňování

O

odstraňování

O

recyklace

N

odstraňování

O

odstraňování

17 04 05

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např.
azbest) včetně prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Železo a ocel

odstraňování
recyklace
odstraňování
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 05 05

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

N

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

O

17 05 07

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

N

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

O

využití
recyklace
odstraňování
odstraňování
využití
recyklace
odstraňování
využití
recyklace
odstraňování
využití
recyklace

08 01 11

15 01 11

15 02 02
15 02 03
17 01 01
17 01 06
17 01 07
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Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby, a vyčíslení množství bude provedeno v následujících
stupních projektové přípravy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby.
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů:
• štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro
potřeby dalších podnikatelských subjektů.
• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. - separovatelný odpad využitelný k
recyklaci. Vznik při výstavbě. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivity, materiál např.
použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír - sběr. Dřevo – opětovné
použití, případně jako energetický zdroj – spalování.
• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na
skládky příslušné skupiny, případně spalování.
• Po uvedení do provozu
Autovraky
Přejímka autovraků bude realizována v souladu s vyhláškou č. 352/2008 Sb., v platném znění. Pro provoz bude
vypracován provozní řád, kde bude uvedeno, že provozovatel zařízení zkontroluje, zda autovrak neobsahuje
žádné jiné odpady, které nejsou součástí vozidla.
Autovraky jsou po převzetí soustředěny na vodohospodářsky zabezpečené nepropustné ploše před halou
zpracování autovraků. Postupně jsou autovraky vysokozdvižným vozíkem převáženy do haly, kde se
zpracovávají. Autovraky se zpracovávají v souvislosti s jejich následným využitím následujícím způsobem:
1.

Přednostně se odstraňují matriály obsahující škodliviny*:
• Baterie a LPG nádrže
• Airbagy, pokud je nelze deaktivovat
• Provozní náplně

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se provádí pomocí odsávacího
zařízení tak, aby byly odděleně shromažďovány všechny náplně a nebezpečné části. Při odčerpání kapalin
ze všech systémů autovraku se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry. Deaktivace
airbagů se provádí pomocí zařízení pro deaktivaci airbagů. Zbytky chladiva v autovracích s klimatizací jsou
odsávány pomocí speciálního zařízení do typizovaných tlakových nádob. Zbytky plynných pohonných hmot
(LPG) z demontovaných nádrží jsou odsávány pomocí odsávacího zařízení s mobilní tlakovou nádobou.
*Vzhledem ke zkušenostem se zpracováním autovraků lze prakticky vyloučit přítomnost součástek obsahujících
rtuť, PCB, popř. azbest. Jejich případná přítomnost je zjišťována při příjmu autovraku na základě jeho stáří a
typu. V případě, že se některá z těchto součástek v autovraku vyskytne, je demontována.
2.
Dojde k znehodnocení VIN způsoben, který zaručí čitelnost původních znaků, ale zabrání jeho
opětovnému použití. Znehodnocení VIN provede příslušný pracovník například proseknutím, proražením,
znehodnocením prvního písmene atp.
3.

Z autovraku se demontují další části
• Katalyzátor
• Skla

V případě odčerpání všech provozních náplní z autovraku a demontáže všech nebezpečných součástí, skel a
katalyzátorů je autovrak zařazen pod kód odpadu 16 01 06. Autovraky zbavené kapalin a všech nebezpečných
součástí zařazené kód odpadu 16 01 06 jsou následně převezeny a shromážděny na vodohospodářsky
zabezpečené ploše a následně jsou předávány k dalšímu zpracování na zařízení KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.
v České Lípě a Kladně, kde se nacházejí technologické linky (šrédr) určené pro konečné zpracování autovraků.
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V případě, kdy je nutná další demontáž autovraku (především z důvodu nadlimitních rozměrů pro transport a pro
drtící zařízení), může být autovrak demontován na menší kusy, případně až na jednotlivé druhy odpadů.
S nepotřebnými komponentami bude nakládáno jako s odpady v intencích zákona č. 185/2001 Sb., v platném
znění. Tyto odpady budou shromažďovány ve sběrných nádobách – sudech, kanystrech, kontejnerech, ve
vhodných případech volně (vytříděné podle katalogových čísel odpadů) a průběžně budou odváženy k dalšímu
využití, k recyklaci či k odstranění oprávněnými osobami.
Znovuvyužitelné komponenty mohou být ukládány na vhodném místě (ve skladu náhradních dílů v označených
prostorách) a nabídnuty k prodeji.
CHARAKTERISTIKA ODPADŮ
Průměrná množství provozních kapalin v 1 autovraku:
chladící kapalina 7 l
motorový olej 4 l
pohonné hmoty 5 l
převodový olej 2 l
směs do ostřikovače oken do 3 l
náplň klimatizace do 4 l
olej z diferenciálu a tlumičů cca 1 l
brzdová kapalina 0,7 l
Odstraňované díly a odsáté provozní kapaliny budou ukládány do speciálních nádob a následně předávány
oprávněné firmě.
Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno, je uveden v následujících tabulkách:
Tabulka č.8

KAT.
ČÍSLO
16 01 03
16 01 06
16 01 12
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 01 99

Odpady kategorie ostatní – zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků

název odpadu
Pneumatiky
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných látek
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Nádrže na zkapalněný plyn
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
Součástky jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené – kovový odpad kusový

Tabulka č.9

KAT. ČÍSLO
16 01 04*
16 01 17 O/N
16 01 18 O/N
16 01 21*

původ
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup

Odpady kategorie nebezpečné – zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků

název odpadu
Autovraky
Železné kovy
Neželezné kovy
Nebezpečné odpady neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a
16 01 14

původ
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup
sběr a výkup

Jiné, než výše uvedené odpady není možné do zařízení přijmout a ani je zde soustřeďovat.
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Tabulka č.10

KAT.
ČÍSLO
16 01 03
16 01 06
16 01 12
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 02 14
16 02 16
16 08 01

16 08 03
17 04 11
19 12 02
19 12 03

název odpadu

původ

Pneumatiky
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných
součástí
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
Nádrže na zkapalnělý plyn
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
Součástky jinak blíže neurčené
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 19 02 09 až 19
02 13
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené
pod číslem 16 02 15
Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro,
rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu
(kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy
nebo sloučeniny (kromě odpadu uvedeného pod číslem
16 08 07)
Kabely neuvedené pod číslem 19 04 10
Železné kovy
Neželezné kovy

zpracování

množství
celkem
60 t

zpracování

6 000 t

zpracování
zpracování
zpracování
zpracování
zpracování
zpracování
zpracování
zpracování

1t
1t
1t
3 000 t
200 t
25 t
60 t
1t

zpracování

1t

zpracování

1t

zpracování

1t

zpracování

1t

zpracování
zpracování
zpracování

3t
3 000 t
200 t

Tabulka č.11

KAT.
ČÍSLO

Seznam nejčastějších produkovaných ostatních odpadů (zpracování)

Seznam nejčastějších produkovaných nebezpečných odpadů (zpracování)

název odpadu

původ

množství
celkem

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

zpracování

1t

13 01 13*

Jiné hydraulické oleje

zpracování

1t

zpracování

5t

zpracování
zpracování
zpracování
zpracování

1t
1t
0,1 t
0,1 t

vlastní produkce

1t

zpracování
zpracování

1t
1t

zpracování

5t

zpracování
zpracování

45 t
1t

13 02 05*
13 02 08*
13 07 01*
13 07 03*
13 08 02*
15 02 02*
16 01 13*
16 01 14*
16 01 21*
16 06 01*
16 06 02*

Nechlorované minerální motorové, převodové a
mazací oleje
Jiné převodové, motorové a mazací oleje
Topný olej a motorová nafta
Jiná paliva (včetně směsí)
Jiné emulze
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových
filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly
16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
Olověné akumulátory
Nikl – kadmiové akumulátory
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Pozn. Jedná se o seznam nejčastěji produkovaných odpadů. Provozem zařízení mohou vzniknout i jiné druhy
ostatních a nebezpečných odpadů.
Evidence odpadů
Provozovatel povede průběžnou evidenci odpadů ve smyslu § 39 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a
vyhlášky MŽP č. 352/2008 Sb., v platném znění. Předání odpadů bude zajištěno smluvně s oprávněnými
osobami, které mohou nakládat s odpady nebo provozují zařízení k využití nebo odstranění odpadů.
V zařízení bude evidováno:
•
•
•
•
•

Potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku (vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění, příloha
č. 17)
Provozní deník
Roční povinná hlášení (dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění)
Provozní řád zařízení
Průběžná evidence produkovaných odpadů

Obsluha zařízení
V zařízení smí pracovat pouze proškolená osoba.
Při práci bude obsluha používat předepsané ochranné prostředky (pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice apod.).
V prostoru manipulace s autovraky a shromažďování odpadů bude zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci nebo při
znečištění bude nutné se ihned umýt, v případě potřísněného oděvu pak oděv vyměnit.

B. III. 4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
• Období výstavby
Rizika havárií spojená s výstavbou jsou minimální. Při respektování základních pravidel při manipulaci s
ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu vozidel a mechanizmů používaných
na staveništi a skladování rizikových materiálů včetně odpadů, lze rizika považovat za nevýznamná.
• Po uvedení do provozu
K rizikům provozu patří možný vznik havárií, mezi které lze zařadit především:
• únik závadných látek
• požár
Únik závadných látek
Závadné látky jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládat lze úniky ropných látek ze stavebních
strojů a dopravních prostředků, zejména v období výstavby.
Všechny objekty a manipulační plochy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečných
vodám a ke znečištění povrchových a podzemních vod. Veškerý odpad bude skladován v zabezpečených
kontejnerech, na zpevněné ploše nebude volně uložen žádný materiál, ze kterého by odtékaly kontaminované
srážkové vody do kanalizace.
Pro celý areál bude vypracován (upraven) a projednán havarijní plán.
Požár
Modernizací dotčený areál byl vybudován před rokem 1977 a dosud nebyl dělen do požárních úseků.
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Provoz areálu (zpracování autovraků) lze hodnotit jako činnost bez požárního rizika. Posuzované SO a PS jsou
navrženy výhradně z nehořlavých stavebních konstrukcí (DP1) a materiálů třídy reakce na oheň A1-A2. Jedná se
převážně o otevřené technologické zařízení s požární výškou dle ČSN 73 0804: hp = 0 m (1 NP) – dále v této
fázi PD neposuzováno.

B.III.5. Ostatní

Hluk a vibrace
• Období výstavby
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Při výstavbě bude užita
řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se
bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů) a bodové (např. elektrické ruční nářadí apod.).
Vzhledem k velikosti a charakteru posuzovaného záměru nelze předpokládat výrazné zhoršení hlukové situace,
přesto jsou pro omezení případného negativního vlivu výstavby záměru navržena protihluková opatření pro
období výstavby (viz dále).
• Po uvedení do provozu
V současnosti je provoz areálu zdrojem hluku. V roce 2020 ovlivňují hlukovou hladinu v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru zejména průmyslové zdroje, které vznikají při manipulaci s
kovovým odpadem a jsou umístěny v severní části areálu či podél vlečky V případě realizace posuzovaného
záměru dojde (i s ohledem na relativně malé navýšení intenzit dopravy a absenci stacionárních zdrojů)
k nevýznamného ovlivnění úrovně hlukové hladiny u objektů v chráněném venkovním prostoru staveb /ty jsou
lokalizovány 650 m od posuzovaného záměru).
Areál má a bude mít i po realizaci posuzovaného záměru provoz pouze v denní době.

Radioaktivní a ostatní záření
• Období výstavby
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo významné vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví
nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.
• Po uvedení do provozu
V období provozu nebude docházet k produkci radioaktivního ani elektromagnetického záření. S radioaktivními
odpady nebude nakládáno.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.l. Přehled
nejvýznamnějších
environmentálních
charakteristik
dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
Kvalita ovzduší v širším okolí řešeného území je nejvíce ovlivňována průmyslovými, energetickými a
skladovými areály, zvyšující se automobilovou dopravou a lokálně i místními malými zdroji znečištění ovzduší.
Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let sledovat klesající trend ve znečištění ovzduší
SO2 a prašným aerosolem. Příčiny poklesu koncentrací obou škodlivin v posledních letech vyplývají především
ze souběhu velmi příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu
celkových emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých opatření k ochraně životního prostředí, zejména
pokračující plynofikace.
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Znečištění ovzduší NOx vykazuje mírný vzestup zejména v blízkosti komunikací, kde dochází k ovlivnění
dopravou. V posledních letech došlo k přerušení dosavadního trendu a koncentrace NOx mírně poklesly,
částečně vlivem zmíněných příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, částečně snížením emisí ze
stacionárních zdrojů.
Řešené území náleží do povodí Ohře (Chomutovky). Z hlediska jakosti vod lze sledovat mírné zlepšení – přesto
v ukazateli Chemické ukazatele – živiny byla voda v profilu Chomutovka Nezabydlice zařazena do V. třídy
jakosti. Proti minulým rokům se výrazněji zlepšil ukazatel mikrobiologického a biologického znečištění.
Z hlediska hluku je situace nepříznivá, v okolí frekventovaných silnic dochází ke zvyšování hlukové hladiny.
Kvalita půdy není v oblasti pravidelně sledována. K výrazným kvantitativním ztrátám zemědělského půdního
fondu nedochází.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1.Ovzduší
Klimatologická data
Lokalita se nachází v teplé klimatické oblasti. Oblast se vyznačuje suchým létem, průměrným přechodným obdobím
a suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Z klimatického hlediska se zájmové území nachází v teplé
oblasti – T2 (Quitt), charakteristika je uvedena níže v tabulce.
Tabulka č.12
Charakteristika klimatické oblasti T2
KLIMATICKÁ OBLAST
Rajon
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

TEPLÁ
T2
50 -60
160 - 170
100 - 110
30 – 40
-2°C - -3°C
18°C – 19°C
8°C – 9°C
7°C – 9°C
90 - 100
350 – 400 mm
200 - 300 mm
40 - 50
120 - 140
40 - 50

Srážkové poměry lokality nejlépe charakterizují údaje ze srážkoměrné stanice Tušimice, která leží cca 7 km
jihojihozápadně.
Tabulka č.13

Období
mm
°C

Průměrný srážkový úhrn a teploty

I
23
-0,2

II
17
1,0

III
24
4,5

IV
26
9,2

V
47
13,6

VI
55
16,9

VII
60
18,8

VIII
52
18,4

IX
41
13,8

X
31
8,8

XI
30
3,9

XII
30
0,6

Rok
436
9,1

Kvalita ovzduší
Stávající imisní situace
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy úrovně
znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém čtverci hodnotu
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klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven
roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM10 a maximální denní
imise SO2. V současné době je zveřejněna mapa průměrů z období 2014–2018. V následující tabulce jsou
uvedeny hodnoty pozaďových imisních koncentrací sledovaných škodlivin ve čtverci posuzovaného záměru v
průměru za posledních 5 zpracovaných let.
Tabulka č.14
ŠKODLIVINA

NO2
PM10
PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren

Klouzavý průměr koncentrace znečišťujících látek za předchozích 5 kalendářních let
JEDNOTKA
LIMIT
KLOUZAVÝ PRŮMĚR 2013–2017
Roční průměr
40
16,3
µg/m3
Roční průměr
40
22,3
µg/m3
25
16,5
Roční průměr
µg/m3
Roční průměr
5
1,0
µg/m3
3
1
0,9
Roční
průměr
ng/m

V rámci mapy úrovně znečištění není řešena krátkodobá imisní koncentrace oxidu dusičitého. Pro zhodnocení
tohoto ukazatele imisního pozadí v řešeném území lze využít dále výsledky imisních měření na stanicích
imisního monitoringu. Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého byly v posledním zveřejněném
roce 2017 sledovány na 93 imisních stanicích v České republice. Hodinová maxima se na těchto stanicích
pohybovala v tomto roce v rozmezí 27,9 µg/m3 (na imisní stanici Churáňov) až 212,9 µg/m3 (na imisní stanici
Praha 2 Legerova). Imisní limit pro hodinové maximum NO2 je stanoven ve výši 200 µg/m3 s tím, že pro plnění
imisního limitu je postačující, když hodnotu imisního limitu plní 19. nejvyšší hodinová imise v roce. Hodinové
maximum převyšující 200 µg/m3 bylo naměřeno v roce 2017 ještě na imisní stanici Ústí nad Labem –
Všebořická. Pod hranicí 200 µg/m3 však na obou těchto stanicích byly již druhé nejvyšší hodinové koncentrace
NO2 v roce a imisní limit tak byl v roce 2017 plněn na všech imisních stanicích v České republice.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí a jejich
srovnání s hodnotami příslušných imisních limitů stanovených v příloze 1 k zákonu 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
Tabulka č.15
Škodlivina

NO2 (µg/m3)

Hodnoty imisního pozadí a jejich porovnání s hodnotami imisních limitů dle zákona
Doba průměrování
Imisní pozadí
Imisní
Podíl
2013–2017
limit
imisního limitu
(%)
Max. hodinová imise
pod 130 (odhad)
200
19. nejvyšší hodinová imise

200

pod 50

16,3

40

40,8

-

50

-

36. nejvyšší denní imise

45,2

50

90,4

Průměrná roční imise

22,3

40

55,8

Průměrná roční imise
PM10 (µg/m3)

PM2,5

(µg/m3)

Max. denní imise

Pod 100 (ATEM)

Průměrná roční imise

16,5

25

66,0

Benzen (µg/m3)

Průměrná roční imise

1,0

5

20,0

(ng/m3)

Průměrná roční imise

0,9

1

90,0

BaP

Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro průměrné roční koncentrace oxidu
dusičitého, suspendovaných částic frakce PM10 i PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu bezpečně plněny. Také
maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace částic PM10 jsou
pod hodnotami příslušných imisních limitů.

C.2.2.Voda
Povrchové vody
Lokalita záměru leží v povodí Ohře, konkrétně Chomutovky a jejího přítoku Hačky (č.h.p. 1-13-03-115-0-00).
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Zájmové území se nenachází v záplavovém území.
Podzemní vody
Z hydrogeologického hlediska náleží území do rajónu 2131 „Mostecká pánev – severní část", který bazálně tvoří
terciérní a křídové sedimenty podkrušnohorských pánví. Propustnost tohoto kolektoru má puklinovo-průlinový
charakter a je charakterizován transmisivitou v řádu 1.10-4 až 1.10-3 m2/s, hladina je většinou napjatá. V prostoru
je vyvinuto i zvodnění mělkého oběhu, které je předmětem probíhající sanační činnosti. Toto zvodnění je
primárně závislé na dotaci z atmosférických srážek. Úroveň hladiny podzemní vody mělké zvodně se nachází
převážně v hloubce nižších jednotek metrů pod terénem, sezónně kolísá a má generelní sklon k jihu (v detailu
může docházet k výrazným odchylkám).
Pramenné oblasti
Záměr se nenachází v pramenné oblasti.

C.2.3.Půda
Posuzovaný záměr se nerealizuje na zemědělské půdě. Zájmová plocha je ostatní plochou a zastavěnou plochou
a nádvořím.
Zemědělský půdní fond je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomicko – ekologického
charakterizovat bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). BPEJ byly vyčleněny na základě
podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, morfogenetických vlastností půd, charakteristických půdotvorných
substrátů a jejich skupin, svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti a hloubky
půdního profilu. V okolí řešeného území se vyskytuje BPEJ 1.22.13/(jižně) a 2.22.13 (severně).
Vysvětlivky:
1. číslo
2.+3. číslo
4. číslo
5. číslo

- klimatický region,
- hlavní půdní jednotka,
- svažitost pozemku a jeho orientace vůči světovým stranám,
- hloubka a skeletovitost půdního profilu.

Klimatické regiony (KR) zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj
zemědělských plodin. Zájmové území spadá z pedologického hlediska do klimatických regionů T1 a T2, T1 je
charakterizován jako teplý, suchý, průměrná teplota je 8 - 9oC a úhrn srážek je menší než 500 mm, T2 je
charakterizován jak teplý, mírně suchý, průměrná teplota je 8 - 9oC a úhrn srážek je v rozmezí 500–600 mm/rok.
Hlavní půdní jednotky (HPJ) jsou účelová seskupení půdních forem s příbuznými ekologickými vlastnostmi,
které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí
apod. BPEJ v území je zařazena dle hlavní půdní jednotky následovně:
HPJ 22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na mírně těžších
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína.
Následující dvojčíslí (čtvrté a páté číslo kódu BPEJ) uvádí svažitost pozemku, jeho orientaci vůči světovým
stranám, hloubku a skeletovitost půdního profilu.
Stejně jako zemědělský půdní fond, tak pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou posuzovaným záměrem
dotčeny.

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické podmínky
Lokalita je z geomorfologického hlediska součástí hercynského systému, provincie Česká vysočina, soustavy
Krušnohorské, podsoustavy Podrušnohorské, celku Mostecká pánev, podcelku Chomutovsko-teplická pánev a
okrsku Údlická kotlina.
Terén je rovinatý, nadmořská výška je okolo 350 m n.m.

KOVOŠROT GROUP CZ S.R.O. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
AREÁL CHOMUTOV
Č. 3 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)
MODERNIZACE HALY GARÁŽÍ

32

KOVOŠROT GROUP CZ S.R.O.
KE KABLU 289/7
102 00 PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY
Geologické podmínky
Údlická kotlina je erozní sníženina mezi Chomutovkou a Hačkou, vyhloubená v miocenních jílech a píscích,
s mírně ukloněným povrchem pleistocenních fluviálních náplavových kuželů a nízkých říčních teras, místy krytý
sprašovými hlínami.
Hydrogeologické podmínky
Zájmové území leží v hydrogeologickém rajónu 2131 „Mostecká pánev – severní část. Popis hydrogeologického
rajónu je uveden výše.
Radonová zátěž
Jedním z přírodních radionuklidů, přítomných ve všech horninách, je uran U238. Radioaktivní přeměnou z něj
vzniká radium Ra226 a dále radon Rn222. Z radonu vznikají tzv. dceřiné produkty – izotopy polonia a vizmutu. Ty
jsou na rozdíl od plynného radonu kovového charakteru, váží se na částice aerosolu a s nimi jsou vdechovány do
plic. Tam přispívají k vnitřnímu ozáření organismu přibližně 55 %.
Dle mapy radonového indexu geologického podloží lze zkonstatovat, že převažující kategorie radonového
indexu v okolí posuzované lokality je nízká.
Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin při měření radonu na
stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20
% až 30% měření spadá do jiné kategorie radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami.
Přírodní zdroje
Na předmětné lokalitě se nachází vyhrazené ložisko Droužkovice-východ (3079301) – uhlí hnědé, dosud
netěžené.
Poddolovaná území
Dle dostupných informací a provedených průzkumů není území prostoru záměru poddolované.

C.2.5.Fauna a flora
Biogeografická charakteristika
Dotčené území se podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro účely
Flóry ČR nachází z převážné části v thermofytiku, v bioregionu 1.1 Mostecký, fytogeografického okresu 2a
Žatecké Poohří.
Mapa potenciální vegetace uvádí z lokality černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Ze
zoogeografického pohledu území leží ve středoevropské zóně listnatého lesa.
Chráněná území
Lokalita posuzovaného záměru není součástí chráněných území ochrany přírody. V nejbližším okolí řešeného
území se nachází pouze Přírodní památka Černovice, která se nachází cca 2,5 km západně a Přírodní památka
Údlické doubí, které je 3,3 km severovýchodně.

Soustava NATURA 2000
Záměr se nachází mimo ptačí oblasti a Evropsky významné lokality. Nejbližší EVL je EVL CZ0423660 Pražská
pole cca 600 m jižně.

C.2.6.Ekosystémy

Dřeviny
Dřeviny se vyskytují na plochách uvnitř areálu Kovošrotu i po obvodu, ale posuzovaným záměrem dotčeny
nebudou.
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Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou
vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť. Zjednodušeně si lze představit, že
biokoridory jsou využívány pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhů. ÚSES je navrhován tak, aby se
vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit
uchování, případně rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim migraci
v daném území.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci druhů nebo
společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to
interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
V okolí posuzovaného záměru se vyskytují prvky systému ekologické stability pouze lokálního, omezeně
i regionálního významu.
Nadregionální ÚSES
Nadregionální systém ekologické stability v okolí zastupuje osa nadregionálního biokoridoru 1 Studenec-Jezeří.
Zájmové území není ani součástí jeho ochranného pásma.
Regionální ÚSES
Nejbližší prvkem regionálního ÚSES v okolí posuzovaného záměru je regionální biocentrum 1334 Údlické
Dobí, jež se nachází cca 3,3 km severovýchodně od posuzovaného záměru.
Lokální ÚSES
V rámci územního plánu Chomutov je ÚSES vymezen. V nejbližším okolí se nenachází žádný prvek. Nejbližší
lokální biocentrum Pražská pole je cca 600 m jižně.

Chráněná území
Lokalita záměru se nenachází v žádném chráněném území.
Území není součástí dálkového migračního koridoru a nespadá do migračně významného území. Lokalita není
součástí mokřadů Ramsarské úmluvy.

Ptačí oblasti, evropsky významné lokality
Jak je uvedeno výše – řešené území není situováno v prostoru evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Přírodní parky
Lokalita záměru nezasahuje do přírodních parků.

C.2.7. Krajina
Území záměru se nachází v nadmořské výšce cca 350 m n.m.
Z hlediska přírodních charakteristik není posuzované území z hlediska přírodních hodnot významné.
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Z hlediska kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant je možné konstatovat, že se nedochovaly žádné
kulturní charakteristiky, které by byly významné.
Z hlediska znaků historických charakteristik lze konstatovat, že se nedochovaly žádné historické charakteristiky,
které by byly významné.
Z hlediska estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině je možné konstatovat, že území je průmyslového
charakteru, a tudíž spíše negativní.

C.2.8. Obyvatelstvo
Nejbližší zástavba se nachází cca 630 m severně od posuzovaného záměru. Počet obyvatel, které budou záměrem
dotčeny, lze odhadnout v řádu maximálně několika jednotek až desítek.

C.2.9. Kulturní památky
V zájmovém území výstavby se nenalézají žádné architektonické, technické ani historické.

C.2.10.Územně plánovací dokumentace
K předloženému záměru příslušný Úřad územního plánování (MM Chomutov) vydal závazné stanovisko, ve
kterém konstatuje, že umístění záměru je z hlediska platného územního plánu města Chomutov přípustné (viz
přílohová část). Zastupitelstvo města Chomutov usnesením ZaMěst č. 063/17 ze dne 14.6.2017 schválilo Územní
plán Chomutov, který nabyl účinnosti dne 29.6.2017.
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Záměr se nachází na ploše VP.1 „Nerušící výroba a sklady“. Záměr je navržen v souladu s územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

KOVOŠROT GROUP CZ S.R.O. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
AREÁL CHOMUTOV
Č. 3 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)
MODERNIZACE HALY GARÁŽÍ

36

KOVOŠROT GROUP CZ S.R.O.
KE KABLU 289/7
102 00 PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY

D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. l. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D. 1. 1. Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika
Mezi nejzávažnější vlivy, které mohou negativně ovlivnit veřejné zdraví a jsou současně spojeny s provozem
obdobných zařízení, řadíme hluk a exhalace produkované dopravou i samotným zařízením. Provozem
posuzovaného záměru dojde k mírnému zvýšení stávající zátěže území emisemi škodlivin do ovzduší a hlukem.
Vliv imisí škodlivin na veřejné zdraví
Obecné vlivy škodlivin na veřejné zdraví
K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen, významné emitenty ovlivňující imisní
zátěž v souvislosti s dopravou.
Byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze v rámci posuzovaného záměru buď vzhledem ke
zjištěným koncentracím nebo známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění
zdravotního stavu:
• Oxidy dusíku
• Tuhé látky PM10
• Benzen, formaldehyd, fenol
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2, CASRN 10102-43-9
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 reagovat za vzniku dalších organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem
na zdraví, souhrnně označovaných jako NOx (HNO3, HNO2, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).
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. Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně
oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí. Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen
v horních cestách dýchacích v převaze však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna rozpouští a
s dlouhohodinovou latencí může přímým toxickým působením na kapiláry plicních sklípků vyvolat edém plic.
Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 200 až 410 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a meteorologických
podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3. Ze zprávy
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR se průměrné roční
koncentrace oxidu dusičitého pohybují od 16,2 do 41,2 µg/m3. Roční limit (80 µg/m3) u koncentrací sumy oxidů
dusíku je v jednotlivých letech překračován jen v Praze 1, 5 a 8. Způsob hodnocení byl v roce 2002 změněn,
v současné době se hodnotí koncentrace NO2, nikoli sumy všech oxidů. Z toho vyplývá i navazující změna
v celkovém přístupu k hodnocení znečištění touto noxou.
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NO2 patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější ovzduší se zde jako zdroj emisí
uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2-5denních
měření v bytech v 5 evropských zemích v rozmezí 20-40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3
v kuchyních s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly tyto
hodnoty dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však mohou být tyto hodnoty ještě
podstatně vyšší, průměrná několika denní koncentrace NO2 může přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními
hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3.
Suspendované částice PM10
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.
Zdravotní účinky jsou vázány na velikost částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu.
Nejsledovanější je frakce PM10 s průměrem do 10 µm, která při vdechování proniká do dýchacího traktu a které
se přisuzují hlavní zdravotní účinky. PM10 zahrnuje jak hrubší frakci v rozmezí 2,5 µm – 10 µm, tak jemnou
frakci PM2,5 s průměrem do 2,5 µm, pronikající až do plicních sklípků. Poměr obou frakcí je závislý na místních
podmínkách. Velká pozornost je v současné době věnována frakci ultra jemných částic s průměrem pod 0,1 µm.
Z hlediska původu, složení i chování se ultra jemné částice, 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.
Jemné částice perzistují v ovzduší 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 v imisích
mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru
budov, kde lidé tráví většinu času. Ultra jemné částice jsou v ovzduší velmi nestabilní a rychle podléhají
koagulaci. Jsou významně zastoupeny v emisích z dopravy a dosahují nejvyšší koncentrace v blízkosti
frekventovaných komunikací.
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění
ovzduší v datech) se pohybují v posledním publikovaném roce 2009 v rozmezí 33,0 µg/m3 (Tanvald) až po 310
µg/m3 (Bohumín). V případě průměrných ročních imisí PM10 se pohybují naměřené průměrné roční imise
v posledních letech v rozmezí 5,9 µg/m3 (Churáňov) až maximálně 53,2 µg/m3 (Bohumín).
Měření suspendovaných částic frakce PM2,5 probíhalo v roce 2009 na 17 stanicích – pěti stanicích v Praze, dvou
Ostravě a po jedné v dalších deseti sídlech. Průměrné roční koncentrace se pohybovaly od 13,5 do 37,4 μg/m3 (v
Ostravě). Hodnota ročního imisního stropu 25 μg/m3, navrhovaná EU v rámcové direktivě (2008/50/ES o kvalitě
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu), byla překročena pouze na dvou stanicích v Ostravě (30,4 a 37,4
μg/m3/rok). Hodnota 20 pro roční průměr byla překročena dále na třech stanicích – v Liberci, Brně a Praze 5.
Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se pohybuje od 0,53 (na dvou stanicích v Praze) po 0,8
(na stanici č.1410 v Ostravě). V období 2007 až 2009 se průměrný podíl frakce PM2,5 ve frakci PM10 pohyboval
okolo 70 %.
Částice nad 10 µm aerodynamického průměru pravděpodobně nepředstavují z hlediska zdravotních účinků
zásadní problém a jejich vliv na obyvatelstvo je posuzován na úrovni obtěžování – dráždění krku, nosu a očí.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění sliznice dýchacích cest,
ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím
snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj
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virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do chronické
fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením pravé srdeční
komory a oběhovým selháváním. Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory
počínaje stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků epidemiologických
studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především na kardiovaskulární a
respirační onemocnění již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou
koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke
zdraví jsou jemnější frakce.
Benzen, (C6H6), CASRN 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, 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.
Při inhalaci je v plicích vstřebáno asi 50 % vdechnutého benzenu. Ze zažívacího traktu je pravděpodobně
absorbován kompletně. Přes kůže se absorbuje jen asi 1% aplikované dávky. Po vstřebání je distribuován v těle
nezávisle na bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je
v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolit fenol a dihydroxyfenoly. Asi 15 % vstřebaného
benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, zejména v místech s intenzivnější dopravou
nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména
v závislosti na cigaretovém kouři. V menší míře je přijímán i s potravou. Expozice z pitné vody je pro celkový
příjem při běžných koncentracích zanedbatelná. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na
kuřáctví.
Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního
nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu
koordinace až delirium, změny srdečního rytmu. Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň.
Účinkem metabolitů benzenu zde dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány
byly též imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy.
Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro nekarcinogenní toxický účinek jsou
v databázi RBC uvedeny jako prozatímní hodnoty EPA-NCEA orální referenční dávka RfDo = 0,003 mg/kg/den
a inhalační referenční dávka RfDi = 0,0017 mg/kg/den.
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do kategorie A jako
známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické studie u profesionálně exponované
populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické
myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání leukémie není
dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se zde
kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy
z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého
typu a lokalizace. V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje
chromosomální aberace u savčích buněk včetně lidských.
Vliv posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska imisního zatížení
Po výstavbě posuzovaného záměru lze oproti stávajícímu stavu očekávat vlivem dopravy, která souvisí se
záměrem, setrvalý stav, neboť navýšení dopravy bude minimální.
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Vliv hluku na veřejné zdraví:
Obecné vlivy škodlivin na veřejné zdraví
Se stoupající hlučností ve venkovním prostoru statisticky významně přibývá obyvatel, kteří pociťují neadekvátně
velkou únavu po práci, trpí špatným spánkem a mají problémy s usínáním. Působení hluku na tyto jevy je však
subjektivní záležitostí.
Hlavním ukazatelem zdravotního stavu v současnosti je výskyt tzv. civilizačních chorob, tj. infarktu myokardu,
vředové choroby žaludku a dvanácterníku, žlučových a ledvinových kamenů, cukrovky, vysokého krevního
tlaku, nádorových onemocnění a častých katarů horních cest dýchacích. Nebyla prokázána statistická
významnost mezi úrovní hluku a nemocností u hypertenzní choroby, ani u častých katarů horních cest dýchacích.
Zvýšený výskyt katarů horních cest dýchacích je možné vysvětlovat sníženou odolností organismu vystaveného
působení hluku. Stejně je tomu u opakovaných zánětů průdušek, kde byl zjištěn významný nárůst v souvislosti s
hlučností. Snížené úrovni imunity je možné přičítat i významný nárůst kožních onemocnění.
Vliv posuzované záměru na veřejné zdraví z hlediska hluku
V současnosti je provoz areálu zdrojem hluku. V roce 2020 ovlivňují hlukovou hladinu v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru zejména průmyslové zdroje, které vznikají při manipulaci s
kovovým odpadem a jsou umístěny v severní části areálu či podél vlečky V případě realizace posuzovaného
záměru dojde (i s ohledem na relativně malé navýšení intenzit dopravy a absenci stacionárních zdrojů)
k nevýznamného ovlivnění úrovně hlukové hladiny u objektů v chráněném venkovním prostoru staveb /ty jsou
lokalizovány 650 m od posuzovaného záměru).
Areál má a bude mít i po realizaci posuzovaného záměru provoz pouze v denní době.

D. 1. 2. Vlivy na ovzduší a klima
• Období výstavby
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce).
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice
(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období
výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi apod.
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise
sekundární a resuspendované složky prachových částic z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů jako je např.
množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným
faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat.
Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U
stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování
imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin.
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na řádové
úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou
situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých rozptylových
podmínek a směru větru.
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Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami předpokládaného imisního
pozadí. Jednává se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního příspěvku bez ohledu na hodnoty imisního
pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné míře realizovat opatření na snížení emisí prachu.
Z hlediska ochrany ovzduší je tedy třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a zakládání stavby bude při
provádění zemních prací a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy
dodavatel stavby zajistí vyčlenění plochy, která bude sloužit k čištění, případně mytí znečištěných vozidel
odjíždějících ze staveniště, zajistí dále účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a
další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště
pro celou dobu výstavby.
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze očekávat,
že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.
Jejich působení však bude krátkodobé, vzhledem k dobrým morfologickým podmínkám by měl být vliv
škodlivin zanedbatelný.
• Po uvedení do provozu
Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude generovaná automobilová doprava.
Rozptylová studie nebyla pro posuzovaný záměr zpracována, bylo využito dat z rozptylové studie pro obdobný
(ale větší) záměr Blanco Havraň.
Tabulka č.16

Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru a navýšené autom.dopravy ve výhledu
NO2
PM10
benzen
BaP
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(ng/m3)
Průměrná
Max.
Průměrná
Max. denní
Průměrná
Průměrná
roční
hod.imise
roční imise
imise
roční imise
roční imise
imise

MIN

0,002
0,03

MAX

0,35
0,6

0
0,05

0,1
0,8

0
0,002

0
0,0015

V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků spolu s hodnotami imisního pozadí
a srovnání výsledných hodnot s imisními limity.
Pro výsledné hodnocení byly upřednostněny hodnoty imisního pozadí dle mapy znečištění ovzduší zpracované
pro pětileté klouzavé průměry. Dle platného zákona o ochraně ovzduší (prováděcí předpis – vyhláška 415/2012,
Příloha 15 Obsahové náležitosti rozptylové studie) se má při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší
v předmětné lokalitě vycházet právě z map znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km pro pětileté klouzavé
průměry koncentrací. Pouze v případě maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly využity a
výsledky měření na imisních stanicích v ČR vzhledem k tomu, že mapa znečištění ovzduší hodnoty těchto
koncentrací neobsahuje. V následujících tabulkách jsou v řádku „celkem po realizaci: pozadí + nejvyšší
příspěvek“ hodnoty nejvyššího imisního příspěvku (kumulativního) přičteny k hodnotě imisního pozadí.
Tabulka č.17

Shrnutí imisních kumulativních příspěvků k prům. ročním koncentracím

imisní pozadí
nejvyšší imisní příspěvek záměru
celkem po realizaci:
pozadí + nejvyšší příspěvek
imisní limit (µg/m3)
podíl imisního limitu (%)

NO2
(µg/m3)
16,9
0,03
16,93

PM10
(µg/m3)
24
0,05
24,05

PM2,5
(µg/m3)
19
<0,05
<19,05

benzen
(µg/m3)
1,2
0,002
1,202

BaP
(ng/m3)
1,2
0,0015
1,2015

40

40

20*)

5

1

42,33

60,13

< 0,95

24,0

1,20
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*)

Poznámka: Pro hodnocení imisního příspěvku PM2,5 byl použit imisní limit platný v roce 2020

Z tabulky vyplývá, že realizací záměru ani spolu s navýšením pozaďové automobilové dopravy v okolí nedojde
k překročení platných imisních limitů ročních pro všechny posuzované škodliviny, kterými je oxid dusičitý,
suspendované částice PM10, PM2,5 , benzen, s výjimkou benzo(a)pyrenu, jehož limit je překračován již v
současnosti. U imisního limitu pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu je problematické plnění na řadě
míst v ČR. Z výsledků imisních měření benzo(a)pyrenu na imisních stanicích v ČR však dále také vyplývá, že
měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný sezónní charakter s nejvyššími koncentracemi
v topné sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu a naopak s minimálními až nulovými koncentracemi
v letních měsících. Z toho lze usuzovat, že příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním
koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a může být i nižší, než odpovídá současně používaným emisním
faktorům z automobilové dopravy.
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry
předpokládat plnění platných ročních limitů pro tyto škodliviny.
Hodnocení imisních příspěvků PM2,5 je zpracováno konzervativně na straně rezervy - využito je imisních
příspěvků PM10 vzhledem k tomu, že imise PM2,5 tvoří pouze určitý podíl imisí PM10. Vzhledem k hodnotám
kumulativního imisního příspěvku částic frakce PM10 (včetně zahrnuté sekundární prašnosti) na úrovni nejvýše
desetin µg/m3 v kumulativní variantě, lze konstatovat, že provoz řešeného záměru nezpůsobí při přibližném
zachování imisního pozadí překročení platného imisního limitu pro PM2,5.

D. 1. 3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky
• Období výstavby
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Při výstavbě bude užita
řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se
bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů) a bodové (např. elektrické ruční nářadí apod.).
Vzhledem k velikosti a charakteru posuzovaného záměru nelze předpokládat výrazné zhoršení hlukové situace,
přesto jsou pro omezení případného negativního vlivu výstavby záměru navržena protihluková opatření pro
období výstavby (viz dále).
•

Po uvedení do provozu

V současnosti je provoz areálu zdrojem hluku. V roce 2020 ovlivňují hlukovou hladinu v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru zejména průmyslové zdroje, které vznikají při manipulaci s
kovovým odpadem a jsou umístěny v severní části areálu či podél vlečky V případě realizace posuzovaného
záměru dojde (i s ohledem na relativně malé navýšení intenzit dopravy a absenci stacionárních zdrojů)
k nevýznamného ovlivnění úrovně hlukové hladiny u objektů v chráněném venkovním prostoru staveb /ty jsou
lokalizovány 650 m od posuzovaného záměru).
Areál má a bude mít i po realizaci posuzovaného záměru provoz pouze v denní době.

D. 1. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti
• Období výstavby
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal negativní vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti.
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• Po uvedení do provozu
Realizací záměru dojde k zastavění ostatních ploch a zastavěných ploch, není součástí zemědělských pozemků.
Směr a rychlost proudění podzemních vody nebude realizací záměru významně ovlivněna. Celkové ovlivnění
podzemních vod bude nevýznamné.

Změny hydrogeologických charakteristik
• Období výstavby
Během výstavby se nepředpokládá změna hydrologických charakteristik.
• Po uvedení do provozu
Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. Režim
podzemních vod, tj. směr proudění, propustnost kolektoru ani vydatnost nebudou ovlivněny.

Vliv na jakost vod
• Období výstavby
Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní
dopravních prostředků, strojů a zařízení.
Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních
prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve
většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně snížit jejich pravděpodobnost.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení stavby do provozu lze předpokládat vznik splaškových vod v maximální výši dotace vody pitné.
Tyto vody budou odváděny splaškovou kanalizací na městskou ČOV (popis řešení je uveden výše), úroveň jejich
znečištění bude v souladu s kanalizačním řádem. Charakter splaškových vod bude komunální (zvýšené ukazatele
BSK5, CHSKCr, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek) bez přítomnosti toxických kovů, organických látek
apod.
V areálu posuzovaného záměru se bude nakládat s množstvím závadných látek (Hydraulický olej, Motorový
olej, Převodový olej, Použitý olej, Tuky a mazadla, Motorová nafta atd. – viz výše).
Závadné látky jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládat lze úniky ropných látek ze stavebních
strojů a dopravních prostředků, zejména v období výstavby.
Všechny objekty a manipulační plochy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečných
vodám a ke znečištění povrchových a podzemních vod. Veškerý odpad bude skladován v zabezpečených
kontejnerech, na zpevněné ploše nebude volně uložen žádný materiál, ze kterého by odtékaly kontaminované
srážkové vody do kanalizace.
Záchytné a havarijní prostory budou zabezpečeny ve smyslu jednotlivých ustanovení ČSN 650201 „Hořlavé
kapaliny. Provozy a sklady“ a ČSN 753415 „Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování“.
Pro celý areál bude vypracován (upraven) a projednán havarijní plán.
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D. 1. 5. Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
• Období výstavby
Vlivem realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny
pozemky určené k plnění funkce lesa.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení posuzovaného záměru do provozu se nepředpokládá ovlivnění způsobu užívání půdy.

Znečištění půdy
• Období výstavby
Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních
a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby
nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí.
• Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru se nepředpokládá, že bude docházet ke znečišťování půdy v zájmovém
území. Rizikem by mohly být pouze případné havarijní úniky závadných látek (viz výše).

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
• Období výstavby
Riziko v průběhu výstavby spočívá v odstranění vegetačního krytu a nechtěném vytvoření drah soustředěného
odtoku dešťových vod. Riziko vodní eroze po dobu výstavby není vysoké s ohledem na morfologii terénu
v místě výstavby (téměř rovina) a může se jednat nanejvýš o lokální splavení zeminy.
• Po uvedení do provozu
Při provozu posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní
topografii, stabilitu a erozi půdy.

D. 1. 6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
• Období výstavby
Vzhledem k absenci přírodních zdrojů v ploše posuzovaného záměru se nepředpokládá negativní vliv na přírodní
zdroje.
• Po uvedení do provozu
V období provozu posuzovaného záměru se nepředpokládají žádné nároky na přírodní zdroje.

D. 1. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Fauna
• Období výstavby
S ohledem na situování záměru do stávající průmyslové plochy nelze předpokládat významné ovlivnění fauny.
• Po uvedení do provozu
Provoz posuzovaného záměru nebude mít výrazný vliv na faunu.

KOVOŠROT GROUP CZ S.R.O. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (DLE PŘÍLOHY
AREÁL CHOMUTOV
Č. 3 ZÁKONA Č.100/2001 SB.)
MODERNIZACE HALY GARÁŽÍ

44

KOVOŠROT GROUP CZ S.R.O.
KE KABLU 289/7
102 00 PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY

Flóra
• Období výstavby
S ohledem na situování záměru do stávající průmyslové plochy nelze předpokládat významné ovlivnění
cévnatých rostlin. Na ploše posuzovaného záměru se nevyskytuje zvláště chráněný druh rostlin.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu se nepředpokládá vliv na flóru.

Dřeviny
•
•

Období výstavby
Dřeviny se vyskytují na plochách uvnitř areálu Kovošrotu i po obvodu, ale posuzovaným záměrem dotčeny
nebudou.

• Po uvedení do provozu
Nepředpokládá se negativní vliv na dřeviny.

Ekosystémy
• Období výstavby
S ohledem na charakter zásahu nebude mít realizace záměru žádný významný negativní vliv na okolní
ekosystémy v období výstavby.
• Po uvedení do provozu
Realizace záměru nebude mít vliv na cenné ekosystémy vedené v soustavě Natura 2000 ani na ekosystémy ve
zvláště chráněných územích v okolí záměru. Novou výstavbou nedojde k ovlivnění jiných ekosystémů mimo
hranice záměru.

Územní systém ekologické stability
• Období výstavby
Plocha záměru nezasahuje přímo do systému ekologické stability.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění prvků ÚSES.

Významné krajinné prvky
• Období výstavby
Z hlediska vlivu realizace zásahu na VKP nedojde k zásahu do významných krajinných prvků "ze zákona".
V území záměru nejsou registrovány jiné významné krajinné prvky.
• Po uvedení do provozu
Po uvedení do provozu nelze očekávat ovlivnění významných krajinných prvků

Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality, Přírodní
parky
Vzhledem k absenci chráněných ploch, záměr neovlivní zvláště chráněná území, evropsky významné lokality,
přírodní parky v období výstavby ani po uvedení do provozu.

D. 1. 8. Vlivy na krajinu

• Období výstavby
Z hlediska krajinného rázu lze konstatovat, že dojde k jeho ovlivnění, ale pouze v lokálním měřítku a spíše
pozitivně, neboť stávající stav areálu bude modernizován.
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• Po uvedení do provozu
Z hlediska ochrany krajinného rázu lze konstatovat, že posuzovaný zásah nebude působit na následující znaky
krajinného rázu:
Znaky kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant;
Znaky historické charakteristiky.
Znaky přírodní charakteristiky včetně přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ.
Posuzovaný zásah bude působit na Znaky estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině, ale pouze v lokálním
měřítku a spíše pozitivně oproti stávajícímu stavu. Estetické hodnoty budou narušeny v nejbližším okolí
posuzovaného zásahu. S ohledem na stávající okolní průmyslové plochy lze toto ovlivnění krajinného rázu
akceptovat.

D. 1. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na budovy a architektonické památky
V zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek.

Vliv na kulturní památky
Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice.

Vlivy na archeologické památky a jiné lidské výtvory
Území se nenachází v oblasti prokázaného výskytu archeologických nálezů a vzhledem k předchozí výstavbě
nejsou pravděpodobné ani náhodné nálezy. Pokud by byly v průběhu zemních prací zastiženy archeologické
nálezy, bude zajištěna jejich ochrana do doby provedení archeologického průzkumu.

Vlivy na geologické a paleontologické památky
V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí geologické a paleontologické památky.
Poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických a paleontologických památek, stratotypů atd. v místě výstavby
nehrozí. Architektonické památky, které se nacházejí v širším okolí zájmového území, nebudou vzhledem k
jejich vzdálenosti od prostoru plánované výstavby ovlivněny.

D.1.10. Vliv na dopravu
• Období výstavby
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací (zejména ulice Spořická a Beethovenova).
Při znečištění stávající silnic, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je
zhotovitel celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit znečištění a
dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní náklady.
• Po uvedení do provozu
S ohledem na charakter stavby nebude mít záměr významný vliv na dopravu. Oproti stávajícímu stavu dojde
k mírnému navýšení intenzit silniční a železniční dopravy.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území
Z hlediska ekologické únosnosti území je záměr a jeho umístění podmínečně přijatelný. To dokladuje
zhodnocení vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Narušení přírodního prostředí i vlivy na
životní prostředí jsou zřejmé, ale jsou akceptovatelné.
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Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území
Dle doložených podkladů a výpočtů lze předpokládat, že vlivy na životní prostředí nejsou v případě
posuzovaného záměru významné.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
S ohledem na umístění záměru a předpokládaný dosah činností, vyvolaných výstavbou a provozem
posuzovaného záměru nelze předpokládat nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
pokud je to vzhledem k záměru možné
Opatření na ochranu jednotlivých složek životního prostředí bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově. Opatření by měla být zaměřena především na
nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality,
zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami.
Opatření lze časově a věcně rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy, realizace stavby a provozu posuzovaného
záměru.

D.4.1. Opatření pro fázi přípravy
•

•
•
•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho garancí
na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby,
v plánu organizace výstavby budou zakotvena opatření, která budou snižovat na minimum negativní
vlivy zařízení staveniště a přístupových komunikací (prašnost, hluk) na okolní zástavbu během
výstavby,
specifikovat trasy pro přepravu stavebních materiálů. Při dopravě těchto materiálů z areálu budou
provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na přepravních trasách (zvláště
v letním období). Dopravu omezit pouze na denní dobu,
v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů.

D.4.2. Opatření pro fázi výstavby
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné
kompresory),
hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době,
regulovat rychlost dopravních prostředků na staveništi a mimo zpevněné vozovky,
přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti,
terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů
nákladními automobily provádět pouze v denní době 7–21 hod,
při veškerých zemních pracích zajistit specializovaný hydrogeologický dozor,
v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí
dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby,
na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní
údržby,
plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo
organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna
odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), staveniště bude vybaveno dostatečným
množstvím sanačních prostředků,
všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována,
aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů,
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•
•
•
•

v plánu organizace výstavby stanovit opatření pro snížení prašnosti, zejména při zemních pracích a
manipulaci se sypkými materiály (např. skrápění),
v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických nálezů,
pracovníci provádějící zemní práce budou poučení, jak postupovat v případě výskytu archeologických
nálezů v areálu stavby,
odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní
odpady a odpady nebezpečné,
dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití, resp. odstranění.

D.4.3. Opatření pro fázi provozu
Voda
•

pravidelně kontrolovat funkčnost odvodňovacích příkopů.

Odpady
• v dalších stupních projektové dokumentace, bude vyřešeno místo pro oddělené shromažďování odpadů,
• při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění pozdějších úprav,
• nakládání s odpady, jejich odvoz a další zpracování bude prováděno pouze společnostmi oprávněnými
k nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav.
Ovzduší
•

k zamezení zvýšené prašnosti je nutné provádět pravidelné zkrápění zpevněných ploch a následné
odstranění tuhých látek z ploch.

Hluk
•

Pro provoz záměru nejsou navržena protihluková opatření.

Ostatní
• minimalizovat posypy chloridy při údržbě komunikací.

Kompenzační opatření
Kompenzační opatření nejsou v rámci posuzovaného záměru navrhována.

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru
na životní prostředí
Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní
prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření. Informace o zájmovém
území byly získány z relevantních mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi orgánů státní
správy.
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D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních
nejistot z nich plynoucích
Úroveň Oznámení EIA závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných od oznamovatele, případně na
kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo sám zpracovat. Nebyly shledány výrazné nedostatky,
které by zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů, použitých při zpracování EIA.

Zpracovatel Oznámení vycházel ze znalostí procesů, ovlivňující současný stav životního prostředí a působení
jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Varianty řešení nebyly předloženy.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapové dokumentace jsou součástí přílohové části.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:
název
sídlo
IČO:
DIČ:
Hlavní projektant, koordinace
a stavební část :

KV engineering spol. s r.o.
Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary
45355142
CZ45355142
Ing. Petr Rokůsek, ČKAIT č. 0301035
KV engineering spol. s.r.o., Karlovy Vary
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G.
VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Popis záměru
Záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu kovošrotu v ul. Beethovenova 4717, 43001 Chomutov. Jedná se o
stávající objekt garáží. Město Chomutov se nachází v západní části Ústeckého kraje při okraji podkrušnohorské
pánve na jižním úpatí Krušných hor. Areál kovošrotu se nachází v jižní části města v průmyslové oblasti
v blízkosti hřbitova.
Jedná se o zastavěné území.
Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.
Stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo
dráhy. Jižně od řešeného území prochází areálová vlečka. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy a
vlečky.
V okolí posuzovaného záměru, který se nachází v průmyslové části města Chomutov, se nacházejí pouze
výrobní, skladové a administrativní provozy. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena 670 m severovýchodním
směrem, více než 1 km jihozápadním směrem. Zahrádková osada je umístěna 230 m jihovýchodně.
Vzhledem k tomu, že areál bude nadále užíván jako v současnosti – bude provedena pouze modernizace garáží,
se nepředpokládá kumulace s jinými záměry.
Záměr řeší modernizaci areálu za účelem zefektivnění provozu, zvětšení podílu třídění a zlepšení pracovních
podmínek. Jedná se o změnu užívání objektu garáží a o vnitřní stavební úpravy – změna dokončené stavby.

Účelem stavby je změna užívání stávajícího objektu garáží v areálu kovošrotu Chomutov.
Stavebními úpravami v rámci modernizace haly garáží bude dotčena pouze jižní polovina objektu. V severní
polovině dojde pouze ke změně využití. Dílnu údržby nahradí provoz likvidace autovraků. Montážní jáma bude
zrušena, původní vrata budou demontována (zároveň zachována pro další použití) a nahrazena novými
rolovacími vraty. V místnosti se budou nacházet dvě stanoviště pro ekologickou likvidaci autovraků, z toho
jedno bude vybaveno hydraulickým zvedákem. Bývalá kotelna s menším skladem budou sloučeny a vznikne zde
sklad odsátých kapalin s novým přístupem z likvidace autovraků a s nově osazenými vraty, původně
demontovanými z dílny údržby. Původní vstup do bývalé kotelny bude zazděn. Sklad minerálních olejů bude
nahrazen technickou místností s vybudováním nového elektrického rozvaděče, osazením elektrického kotle a
umístěním kompresoru pro obsluhu technologie likvidace autovraků. Místnost plnění olejů bude nově sloužit
jako sklad zámečnické dílny, zámečnická dílna vznikne nově místo skladu náhradních dílů. Oba prostory budou
vzájemně propojeny novými posuvnými vraty, v zámečnické dílně bude zřízen nový dřez a osazeny běžné
pracovní elektrické stroje. Prostor evidence bude nahrazen kanceláří pro občasnou obsluhu váhy kovového šrotu
umístěné před objektem. Stávající sklad zůstane zachován, sousední sklad bude nově využit jako sklad
nebezpečných odpadů se skladováním autobaterií. Původní otevřený prostor garáží bude nově využit jako sklad
barevných kovů a demontáž elektroodpadu. Stávající trafostanice nebude stavebními úpravami nijak dotčena.
Hala garáží je řešena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru se sedlovou střechou.
Konstrukční systém je příčný skeletový se sedlovými střešními vazníky. Nosné konstrukce jsou železobetonové
prefabrikované. Objekt je přibližně ze třetiny řešen v modulu 6,0 m a přibližně ze dvou třetin v modulu 4,5 m.
Rozpětí vazníků je cca 11,8 m. Na sloupy čtvercového průřezu s konzolovými ozuby v horní části jsou uloženy
sedlové vazníky. Mezi vazníky na rozpon modulu jsou osazeny prefabrikované stropní dílce s žebrováním.
Obvodový plášť i dělící příčky jsou zděné, výjimku tvoří ocelové dělící konstrukce z plechů či drátěných pletiv
se sloupky. Podlahy jsou betonové a stěny opatřeny omítkami. Okenní výplně, dveřní výplně i vjezdová vrata
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jsou ocelové konstrukce. Jedno z oken je řešeno s výplní ze skleněných tvárnic. Fasáda je opatřena omítkou.
Střešní krytinu tvoří asfaltové pásy doplněné oplechováním.
Do prostoru bude pomocí vysokozdvižného vozíku dopraven autovrak, u kterého se na prvním stanovišti
odstraní skla a demontují zhodnotitelné díly (startér, alternátor, katalyzátor, baterie, chladič). Na druhém
stanovišti se na zvedáku odstrojí kola a odsají provozní kapaliny (benzín/nafta, olej, ostřikovací kapalina,
chladící kapalina, brzdová kapalina) pomocí mobilních odsávacích nádob. Takto odstrojený vrak bude předán k
další likvidaci. Po ukončení odsávání budou provozní kapaliny přečerpány do nádob ve skladu odsátých kapalin.
Zařízení bude určeno pro sběr, výkup a využití autovraků a pro sběr a výkup odpadů z demontáže vozidel a
z jejich údržby. Autovraky kategorie „N“ (16 01 04) budou do zařízení přijímány od fyzických a právnických
osob, autovraky kategorie „O“ (16 01 06) od oprávněných osob (provozovatelů zařízení ke sběru, výkupu,
zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků). Autovraky spol. KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. následně
finálně zpracovává v zařízení pro využití odpadů na technologické lince (šrédru), které je součástí integrovaného
provozu daného šrédru a to v Kladně nebo v České Lípě.
Bude docházet k následujícímu nakládání s odpady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sběr a výkup autovraků
Sběr a výkup odpadů z demontáže vozidel a z jejich údržby
Soustřeďování autovraků před zpracováním
Soustřeďování odpadů z demontáže vozidel a z jejich údržby
Zpracování autovraků – způsob N9
Shromažďování vzniklých odpadů
Předání odpadů další oprávněné osobě

Části zařízení
Zařízení se skládá zejména z objektu haly na zpracování autovraků s prostorem pro shromažďování
nebezpečných odpadů a vodohospodářsky zabezpečené nepropustné plochy.
Hala slouží k částečné demontáži autovraků jako součást samostatného zařízení ke sběru, výkupu a využití
autovraků. Dále hala zpracování autovraků slouží i k soustřeďování nebezpečných odpadů – částí autovraků
obsahujících nebezpečné součásti. V hale jsou i shromažďovány nebezpečné odpady vzniklé demontáží
autovraků a jejich částí.
Vodohospodářsky zabezpečená nepropustná plocha(y) u haly na zpracování autovraků. Vlastní nepropustnost
plochy je zabezpečená fólií, která je umístěna pod konstrukční vrstvou betonové plochy. Dešťové odpadní vody
z plochy jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace areálu a odtud do odlučovače ropných látek.
Plocha je určená pro soustřeďování nezpracovaných autovraků kategorie „N“, shromažďování zpracovaných
autovraků kategorie „O“, soustřeďování přijatých autovraků kategorie „O“ a soustřeďování dalších
nebezpečných kovových odpadů.

Vybavení zařízení pro zpracování autovraků
•
•
•
•
•
•

vysokozdvižný vozík
shromažďovací prostředky pro vzniklé odpady
zařízení pro ekologické odsávání kapalin z autovraků
zařízení pro ekologické odsávání zbytků plynných pohonných hmot (LPG)
zařízení pro ekologické odsávání chladiva z klimatizací
zařízení pro deaktivaci airbagů

Další nakládání s autovraky
Autovraky budou po převzetí soustředěny na vodohospodářsky zabezpečené nepropustné ploše u haly
zpracování autovraků nebo případně na dalších vodohospodářsky zabezpečených nepropustných plochách.
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Postupně budou autovraky vysokozdvižným vozíkem převáženy do haly na zpracování autovraků, kde se
zpracovávají. Autovraky budou zpracovávány v souvislosti s jejich následným využitím následujícím způsobem:
1.
•
•
•

Přednostně se odstraní matriály obsahující škodliviny*:
Baterie a LPG nádrže
Airbagy, pokud je nelze deaktivovat
Provozní náplně

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se bude provádět pomocí
odsávacího zařízení tak, aby byly odděleně shromažďovány všechny náplně a nebezpečné části. Při odčerpání
kapalin ze všech systémů autovraku se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry.
Deaktivace airbagů se bude provádět pomocí zařízení pro deaktivaci airbagů. Zbytky chladiva v autovracích
s klimatizací budou odsávány pomocí speciálního zařízení do typizovaných tlakových nádob. Zbytky plynných
pohonných hmot (LPG) z demontovaných nádrží budou odsávány pomocí odsávacího zařízení s mobilní
tlakovou nádobou.
*Vzhledem ke zkušenostem se zpracováním autovraků lze prakticky vyloučit přítomnost součástek obsahujících
rtuť, PCB popř. azbest. Jejich případná přítomnost je zjišťována při příjmu autovraku na základě jeho stáří a
typu. V případě, že se některá z těchto součástek v autovraku vyskytne, je demontována.
2.
Dojde k znehodnocení VIN způsoben, který zaručí čitelnost původních znaků, ale zabrání jeho
opětovnému použití. Znehodnocení VIN provede příslušný pracovník například proseknutím, proražením,
znehodnocením prvního písmene atp.
3.
•
•

Z autovraku se demontují další části
Katalyzátor
Skla

V případě odčerpání všech provozních náplní z autovraku a demontáže všech nebezpečných součástí, skel a
katalyzátorů bude autovrak zařazen pod kód odpadu 16 01 06. Autovraky zbavené kapalin a všech nebezpečných
součástí zařazené kód odpadu 16 01 06 budou následně převezeny do dalších zařízení KOVŠROT GROUP CZ
s.r.o. ke konečnému zpracování na technologickou linku (šrédr). V případě, kdy bude nutná další demontáž
autovraku (především z důvodu nadlimitních rozměrů pro drtící zařízení), může být autovrak demontován přímo
v provoze Chomutov na menší kusy, případně až na jednotlivé druhy odpadů.

Nakládání s odpady vzniklými demontáží autovraků:
Oleje budou po odsátí shromažďovány ve speciálních nádobách umístěných v hale. Oleje budou shromážděny
zvlášť dle druhu – motorový a hydraulický (vzniká v minimální míře).
Pohonné hmoty budou po odsátí shromažďovány ve speciálních nádobách umístěných v hale. Paliva budou
shromážděna zvlášť dle druhu – benzín a nafta. LPG bude odsáváno do mobilní tlakové nádoby.
Další provozní náplně budou po odsátí shromažďovány ve speciálních nádobách umístěných v hale. Náplně
budou shromážděna zvlášť dle druhu – brzdová kapalina, nemrznoucí směs, kapalina z ostřikovačů skel atd.
Další nebezpečné součásti budou po demontáži z autovraků soustřeďovány v hale ve vhodných
shromažďovacích prostředcích zvlášť dle druhu odpadu např. olejové filtry, olověné akumulátory atp.
Veškeré shromažďovací prostředky určené ke shromažďování nebezpečných odpadů budou označeny a v jejich
blízkosti bude vyvěšen příslušný identifikační list nebezpečného odpadu. Po naplnění shromažďovacího
prostředku bude odpad předán osobě oprávněné k převzetí tohoto druhu odpadu za účelem jeho využití. Pokud
odpad nebude splňovat kvalitativní nároky na odpad vhodný k využití bude předán osobě oprávněné k převzetí
tohoto druhu odpadů za účelem jeho odstranění.
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Podrobnější popis je uveden v kapitole B.I.6 tohoto oznámení.

Vlivy záměru na vybrané složky životního prostředí:
Charakter záměru předurčuje vliv provozu záměru především na ovzduší, vodu, hlukovou situaci. Ostatní složky
životního prostředí budou záměrem ovlivňovány méně.

Ovzduší
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a stavební práce).
Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice
(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období
výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi apod.
Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. Z emitovaných škodlivin
si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu a částečně oxid dusičitý. Objem emise
sekundární a resuspendované složky prachových částic z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů jako je např.
množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným
faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat.
Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U
stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování
imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost.
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin.
Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze
orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat
relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na řádové
úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou
situaci. Vypočteny bývají pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých rozptylových
podmínek a směru větru.
Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami předpokládaného imisního
pozadí. Jednává se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního příspěvku bez ohledu na hodnoty imisního
pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné míře realizovat opatření na snížení emisí prachu.
Je třeba dbát na uplatňování opatření proti prašnosti, jako je kropení, čištění vozidel i vozovek atp. Lze očekávat,
že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.
Jejich působení však bude krátkodobé, vzhledem k dobrým morfologickým podmínkám by měl být vliv
škodlivin zanedbatelný.
Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru generovaná automobilová doprava.
Rozptylová studie nebyla pro daný záměr zpracována, bylo využito dat z rozptylové studie pro obdobný (ale
větší) záměr Blanco Havraň. Pro výsledné hodnocení byly upřednostněny hodnoty imisního pozadí dle mapy
znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry. Dle platného zákona o ochraně ovzduší (prováděcí
předpis – vyhláška 415/2012, Příloha 15 Obsahové náležitosti rozptylové studie) se má při hodnocení stávající
úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě vycházet právě z map znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km
pro pětileté klouzavé průměry koncentrací. Pouze v případě maximálních hodinových koncentrací oxidu
dusičitého byly využity a výsledky měření na imisních stanicích v ČR vzhledem k tomu, že mapa znečištění
ovzduší hodnoty těchto koncentrací neobsahuje. V následujících tabulkách jsou v řádku „celkem po realizaci:
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pozadí + nejvyšší příspěvek“ hodnoty nejvyššího imisního příspěvku (kumulativního) přičteny k hodnotě
imisního pozadí.
Zhodnocením vyplývá, že realizací záměru ani spolu s navýšením pozaďové automobilové dopravy v okolí
nedojde k překročení platných imisních limitů ročních pro všechny posuzované škodliviny, kterými je oxid
dusičitý, suspendované částice PM10, PM2,5 , benzen, s výjimkou benzo(a)pyrenu, jehož limit je překračován již
v současnosti. U imisního limitu pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu je problematické plnění na
řadě míst v ČR. Z výsledků imisních měření benzo(a)pyrenu na imisních stanicích v ČR však dále také vyplývá,
že měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný sezónní charakter s nejvyššími
koncentracemi v topné sezóně, zejména v měsících prosinci a lednu a naopak s minimálními až nulovými
koncentracemi v letních měsících. Z toho lze usuzovat, že příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným
ročním koncentracím benzo(a)pyrenu je spíše okrajový a může být i nižší, než odpovídá současně používaným
emisním faktorům z automobilové dopravy.
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry
předpokládat plnění platných ročních limitů pro tyto škodliviny.
Hodnocení imisních příspěvků PM2,5 je zpracováno konzervativně na straně rezervy – využito je imisních
příspěvků PM10 vzhledem k tomu, že imise PM2,5 tvoří pouze určitý podíl imisí PM10. Vzhledem k hodnotám
kumulativního imisního příspěvku částic frakce PM10 (včetně zahrnuté sekundární prašnosti) na úrovni nejvýše
desetin µg/m3 v kumulativní variantě, lze konstatovat, že provoz řešeného záměru nezpůsobí při přibližném
zachování imisního pozadí překročení platného imisního limitu pro PM2,5.
Vzhledem ke způsobu vytápění (Vytápění zámečnické dílny el. přímotopem a likvidace autovraků el. kotlem)
nelze očekávat výrazné zhoršení imisní situace.
Sklad odsátých kapalin (motorová nafta, benzín, oleje, brzdová kapalina, kapalina do ostřikovačů, chladící
kapalina, náplň klimatizace) s navrhovanou kapacitou do 4 m3 je stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší –
sklad petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek a manipulace včetně odsávání linkou
SEDA Easy Drain.
Provozovatel je povinen dodržovat povinnosti provozovatele stacionárních zdrojů uvedené v § 17 odst. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zejména provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami provozu a
podmínkami stanoveným výrobcem zařízení. Provozovatel bude správným technologickým postupem
minimalizovat únik organických látek do venkovního ovzduší při jejich manipulaci včetně odsávání i jejich
skladování.

Hluk
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou nového záměru budou provozovány v celém časovém průběhu
výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Při výstavbě bude užita
řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se
bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů) a bodové (např. elektrické ruční nářadí apod.).
Vzhledem k velikosti a charakteru posuzovaného záměru nelze předpokládat výrazné zhoršení hlukové situace,
přesto jsou pro omezení případného negativního vlivu výstavby záměru navržena protihluková opatření pro
období výstavby (viz dále).
V současnosti je provoz areálu zdrojem hluku. V roce 2020 ovlivňují hlukovou hladinu v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru zejména průmyslové zdroje, které vznikají při manipulaci s
kovovým odpadem a jsou umístěny v severní části areálu či podél vlečky V případě realizace posuzovaného
záměru dojde (i s ohledem na relativně malé navýšení intenzit dopravy a absenci stacionárních zdrojů)
k nevýznamného ovlivnění úrovně hlukové hladiny u objektů v chráněném venkovním prostoru staveb /ty jsou
lokalizovány 650 m od posuzovaného záměru).
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Areál má a bude mít i po realizaci posuzovaného záměru provoz pouze v denní době.

Voda
Během výstavby se nepředpokládá, že by nastal negativní vliv na změnu charakteru odvodnění oblasti. Realizací
záměru dojde k zastavění ostatních ploch a zastavěných ploch, není součástí zemědělských pozemků. Směr a
rychlost proudění podzemních vody nebude realizací záměru významně ovlivněna. Celkové ovlivnění
podzemních vod bude nevýznamné.
Během výstavby se nepředpokládá změna hydrologických charakteristik. Nejbližší užívané vodní zdroje jsou
umístěny v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. Režim podzemních vod, tj. směr proudění,
propustnost kolektoru ani vydatnost nebudou ovlivněny.
Odpadní vody jako takové by v průběhu výstavby vznikat neměly, možnost vzniku kontaminace vod souvisí s
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru záměru. Provozní charakter
potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových vod. Povrchovými vodami jsou
splachovány úkapy ropných látek, pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových skříní
dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v
důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení. Preventivními
kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů možné kontaminaci vody předejít, případně výrazně
snížit jejich pravděpodobnost.
Po uvedení stavby do provozu lze předpokládat vznik splaškových vod v maximální výši dotace vody pitné.
Tyto vody budou odváděny splaškovou kanalizací na městskou ČOV (popis řešení je uveden výše), úroveň jejich
znečištění bude v souladu s kanalizačním řádem. Charakter splaškových vod bude komunální (zvýšené ukazatele
BSK5, CHSKCr, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek) bez přítomnosti toxických kovů, organických látek
apod.
V areálu posuzovaného záměru se bude nakládat s množstvím závadných látek (Hydraulický olej, Motorový
olej, Převodový olej, Použitý olej, Tuky a mazadla, Motorová nafta atd.). Závadné látky jsou takové látky, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů). Předpokládat lze úniky ropných látek ze stavebních strojů a dopravních prostředků, zejména v období
výstavby.
Všechny objekty a manipulační plochy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek nebezpečných
vodám a ke znečištění povrchových a podzemních vod. Veškerý odpad bude skladován v zabezpečených
kontejnerech, na zpevněné ploše nebude volně uložen žádný materiál, ze kterého by odtékaly kontaminované
srážkové vody do kanalizace.
Pro celý areál bude vypracován (upraven) a projednán havarijní plán.

Půda
Vlivem realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny
pozemky určené k plnění funkce lesa.
Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních
a stavebních mechanismů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby
nedošlo ke znečištění půdy ani horninového prostředí.
Při provozu posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné negativní projevy, které by měly vliv na místní
topografii, stabilitu a erozi půdy.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
S ohledem na situování záměru do stávající průmyslové plochy nelze předpokládat významné ovlivnění fauny.
Provoz posuzovaného záměru nebude mít výrazný vliv na faunu.
S ohledem na situování záměru do stávající průmyslové plochy nelze předpokládat významné ovlivnění
cévnatých rostlin. Na ploše posuzovaného záměru se nevyskytuje zvláště chráněný druh rostlin. Po uvedení do
provozu se nepředpokládá vliv na flóru.
Dřeviny se vyskytují na plochách uvnitř areálu Kovošrotu i po obvodu, ale posuzovaným záměrem dotčeny
nebudou.
Realizace záměru nebude mít vliv na cenné ekosystémy vedené v soustavě Natura 2000 ani na ekosystémy ve
zvláště chráněných územích v okolí záměru. Novou výstavbou nedojde k ovlivnění jiných ekosystémů mimo
hranice záměru.
Plocha záměru nezasahuje přímo do systému ekologické stability.
Z hlediska vlivu realizace zásahu na VKP nedojde k zásahu do významných krajinných prvků "ze zákona".
V území záměru nejsou registrovány jiné významné krajinné prvky.
Z hlediska krajinného rázu lze konstatovat, že dojde k jeho ovlivnění, ale pouze v lokálním měřítku a spíše
pozitivně, neboť stávající stav areálu bude modernizován.

H. PŘÍLOHA

Datum zpracování oznámení:23. 7. 2020
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Zpracovatel oznámení, hlukové studie:
RNDr. Jaroslav Růžička
Arbesova 1014/10
360 17 Karlovy Vary
tel.: 602133864
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, kterou vydalo MŽP ČR pod č.j. 85184/ENV/08, které bylo prodlouženo
Rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2018/710/4960 dne 13.12.2018.
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Příloha č. 1

Situace širších vztahů.
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Příloha č. 2

Celkový situační výkres.
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Příloha č. 3

Katastrální výkres
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Příloha č. 4

Koordinační situace.

KOVOŠROT GROUP CZ S.R.O.
AREÁL CHOMUTOV - MODERNIZACE HALY GARÁŽÍ

Příloha č. 5

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z
hlediska územně plánovací dokumentace.
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Stanovisko orgánu ochrany přírody.
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o., Areál
Chomutov - Modernizace haly garáží“ 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, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti
RNDr. Jaroslava Růžičky, Arbesova 1014/10, 360 17 Karlovy Vary, ze dne 25. 6. 2020, toto
stanovisko:
Lze vyloučit, že záměr „KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o., Areál Chomutov - Modernizace
haly garáží“ může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Odůvodnění:
Záměr je umístěn v zastavěném území v rámci stávajícího areálu kovošrotu, v jižní části
města v průmyslové oblasti na p. p. č. 4159/3, 4159/25 v. k. ú. Chomutov I. Účelem stavby je
změna užívání stávajícího objektu garáží v areálu kovošrotu Chomutov. Hala garáží je
řešena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru se sedlovou střechou.
Konstrukční systém je příčný skeletový se sedlovými střešními vazníky. Nosné konstrukce
jsou železobetonové prefabrikované. Objekt je přibližně ze třetiny řešen v modulu 6,0 m a
přibližně ze dvou třetin v modulu 47,5 m. Rozpětí vazníků je cca 11,8 m. Na sloupy
čtvercového průřezu s konzolovými ozuby v horní části jsou uloženy sedlové vazníky. Mezi
vazníky na rozpon modulu jsou osazeny prefabrikované stropní dílce s žebrováním.
Obvodový plášť i dělící příčky jsou zděné, výjimku tvoří ocelové dělící konstrukce z plechů či
drátěných pletiv se sloupky. Podlahy jsou betonové a stěny opatřeny omítkami. Okenní
výplně, dveřní výplně i vjezdová vrata jsou ocelové konstrukce. Jedno z oken je řešeno
s výplní ze skleněných tvárnic. Fasáda je opatřena omítkou. Střešní krytinu tvoří asfaltové
pásy doplněné oplechováním. Do prostoru bude pomocí vysokozdvižného vozíku dopraven
autovrak, u kterého se na prvním stanovišti odstraní skla a demontují zhodnotitelné díly
(startér, alternátor, katalyzátor, baterie, chladič). Na druhém stanovišti se na zvedáku odstrojí
kola a odsají provozní kapaliny pomocí mobilních odsávacích nádob. Takto odstrojený vrak
bude předán k další likvidaci. Po ukončení odsávání budou provozní kapaliny přečerpány
do nádob ve skladu odsátých kapalin.
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Nejbližší evropsky významnou lokalitou (dále EVL) v územní působnosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje je cca 0,5 km vzdálená EVL Pražská pole (CZ0423660), která je vymezená
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných
lokalit, v platném znění, s předměty ochrany druhy: čolek velký (Triturus cristatus), kuňka
ohnivá (Bombina bombina) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
Tyto druhy jsou svým životním cyklem vázané na vodní a mokřadní ekosystémy. Ohrožením
pro ně tedy jsou zejména možné změny hydrologických podmínek včetně změn kvality vody.
Další negativní vlivy pak mohou být spojeny s nevhodnou rybí obsádkou v nádržích, kdy ryby
jsou přímými predátory těchto druhů.
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše popsaných jevů v souvislosti s realizací záměru
v předmětném území nastal.
Z výše uvedených důvodů a s ohledem na předmět evropsky významné lokality Pražská pole
lze vyloučit vliv záměru na tuto evropsky významnou lokalitu. S ohledem na umístění a
charakter záměru nehrozí ani nepřímé ovlivnění vzdálenějších lokalit soustavy Natura 2000,
respektive předmětů jejich ochrany.
Identifikační údaje:
Název záměru: KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o., Areál Chomutov - Modernizace haly garáží
Dotčená katastrální území v Ústeckém kraji: Chomutov I
Žadatel: RNDr. Jaroslav Růžička, Arbesova 1014/10, 360 17 Karlovy Vary
Podklady pro posouzení:
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