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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
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1. Obchodní firma
Václav Paparega
Kpt. Jaroše 519
Kadaň, 432 01

2. IČ:
120 15 598

3. Sídlo (bydliště):
Adresa provozovny:
Rokelská 1858
Kadaň, 432 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Václav Paparega

vedoucí zařízení

mob:

602 441 714

Tel. domů:

474 342 188

Tel. provozovna:

474 332 211
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů
Dle zákona č.100/2001 Sb. je posuzovaný záměr zařazen do
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacími řízení)
Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
10.1 - Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat následujícími údaji:
Tabulka 1 – přehled množství odpadů
Rok 2005

Rok 2006

nakládání s odpady kategorie „ostatní odpad “

1954,06 t

2243,19 t

nakládání s odpady kategorie „nebezpečný odpad“

24,38 t

39,33 t

nakládání s recyklovatelnými odpady (papír, plasty, sklo)

37,69 t

57,76 t

Celkem v t/rok

2019,1275

2340,2455

Z hlediska kumulativních účinků ve vztahu k předkládanému záměru by se v podstatě mohlo
jednat pouze o problematiku dopravní zátěže a s ní související imisní a akustické
charakteristiky (ta je ale v tomto případě zanedbatelná).
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký

Obec:

Kadaň

Katastrální území:

k.ú. Kadaň

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů.
V době zpracování oznámení tedy nebyl identifikován žádný další záměr, se kterým by
mohlo dojít ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí, a to vzhledem jednak
k umístění provozovny v okrajové části města mimo lokalitu hustě obydlenou, jednak
k charakteru činnosti.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí.
Záměr je v provozu v rozsahu souhlasu vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje dne
14.1. 2003 podle zákona č.185/2001 Sb. (zákona o odpadech) a vyhl. č.383/2001 Sb.
(vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady) v aktuálním znění. Novelou zákona
č.100/2001 Sb. (zákon č.163/2006 Sb.) vznikla povinnost podrobit zařízení ke skladování,
úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů zjišťovacímu řízení. V souvislosti s novou
žádostí o souhlas k provozování zařízení musí proto provozovatel předložit Krajskému úřadu
také Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, aby mohlo
být zjišťovací řízení zahájeno.

Cílem záměru je nezatěžovat životní prostředí města i blízkého okolí a napomoci tak svou
činností řešit jeden z problémů dnešní doby, a to ekologicky likvidovat odpady. V podstatě
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se jedná hlavně o službu pro obyvatele místní a z blízkého okolí. Provoz záměru je dle
vyjádření SÚ Kadaň (příloha str. 58) v souladu s územním plánem města. 1

.

Přehled zvažovaných variant

Záměr nemá variantní řešení.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Veškerá činnost provozovatele musí být v souladu s § 4 (obecné požadavky na zařízení
k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů vyhl. 383/2001 Sb., ve znění vyhl.
41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. )
Zařízení je určeno ke sběru a výkupu kovových odpadů od občanů, případně drobných
podnikatelů. Při přebírání odpadu obsluha zařízení odpad zkontroluje, zatřídí dle Katalogu
odpadu, zváží na váze a určí místo jeho uložení v zařízení.
Obsluha zařízení při přejímce provede následující úkony :
1. kontrolu dokumentace o odpadu a to :
- identifikační údaje původce odpadu či oprávněné osoby
- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku
- protokol o odběru vzorku odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat
informace získatelné pouze formou zkoušek
- protokol o vlastnostech odpadu ne starší než 1 rok
- množství odpadu v dodávce
2. vizuální kontrolu každé dodávky odpadu

1

Dne 29/6 2007 byl vydán KÚÚK závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování

autovraků“, a to v rámci posouzení vlivů provozovny na ŽP, jako podklad pro získání souhlasu s provozem
zařízení. Protože obě provozovny jsou součástí jednoho areálu, lze vyjádření SÚ považovat za platné i pro tento
záměr.
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3. namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech
předložených vlastníkem odpadu
4. zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód
druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původ, datum dodávky,
totožnost původce či oprávněné osoby, údaj o nebezpečných vlastnostech
5. vydání potvrzení o každé dodávce odpadu přijetého do zařízení

Obsluha zařízení před každým otevřením a po uzavření výše uvedeného zařízení provede
vizuální kontrolu uložení odpadu a stavu sběrných nádob, neporušení obalů. Průběžně bude
prováděna vizuální kontrola při provádění sběru.

Obsluha zařízení ke sběru a výkupu odpadů odpovídá:
a) za přijímání odpadů
b) provádění třídění a označování druhů odpadů
c) za vizuální kontrolu každé dodávky odpadu
d) za vážení odpadů cizích firem přijatých do zařízení
e) za ukládání odpadů do zařízení podle druhů a kategorií
f) za nakládání odpadů určených k odvozu
g) za pravidelné kontroly prostorů, kde se odpady soustřeďují, aby se co nejdříve
zjistily úniky, špatná údržba a místa oslabení nebo poškození obalů
h) za pravidelnou kontrolu, čištění a vyvážení záchytných jímek.
i) za vedení záznamů dle bodu 10a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.,
provozním deníku
j) za udržování pořádku na pracovišti.
.
Obsluha nesmí přijmout do zařízení ke sběru a výkupu odpadů odpady nevytříděné,
neoznačené a odpady neuvedené v provozním řádu. Sebraný a vykoupený odpad bude uložen
do určené místo dle typu soustřeďovaného odpadu ( např. velkoobjemové kontejnery, palety,
zajištěný kontejner pro soustřeďovaní nebezpečných odpadů). Dle potřeby může být odpad
dále tříděn. Odpad dále bude převezen dle podmínek silničního zákona do odpovídajícího
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zařízení pro další využití, úpravu či odstranění vykoupeného odpadu. V prostoru zařízení,
které bude sloužit pro provádění sběru, výkupu odpadů bude umístěna váha určená k vážení
odpadů přijatých do zařízení od jiných subjektů. Vážení expedovaných odpadů je prováděno
na mostové váze. Odpady dále budou předávány k zajištění dalšího využití či odstranění
oprávněným osobám.
Sběr a výkup odpadů bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem, který
zpracoval provozovatel. (dle přílohy č.1 vyhl.383/2001 Sb.ve znění vyhl.41/2005 Sb.)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Provozovna již existuje

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC – město:

Kadaň

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
•

Souhlas k provozování zařízení na úpravu odpadů dle §14 odst. 1 zákona 185/2001
Sb., o odpadech, který vydá Krajský úřad Ústeckého kraje.
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II. Údaje o vstupech
.

Zábor půdy

Zařízení je umístěno na kraji obce - ul. Rokelská 1858, při pravém břehu řeky Ohře, již mimo
hustě obydlené území. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů a je součástí celého areálu, kde se
dále vyskytuje zařízení k demontáži autovraků, sklad nebezpečných odpadů a manipulační
plocha pro shromažďování autovraků. Dle výpisu z katastru nemovitostí (tab.1) se uvažovaný
záměr uskuteční na pozemcích v katastrálním území Kadaň. Záměr nevyžaduje vynětí půdy
ze zemědělského půdního fondu ani PUPFL.
Tabulka 2 - Přehled pozemků dotčených záměrem se základními údaji o pozemku
Parc.číslo

.

Výměra m2

ochrana

Druh

BPEJ

2833

105

není

Zastavěná plocha a nádvoří

není

2834

310

není

Zastavěná plocha a nádvoří

není

2837

948

není

Ostatní plocha

není

Odběr vody

Zásobování vodou je řešeno napojením provozovny na vodovodní řad. Vlastní demontážní
práce nepotřebují přívod vody. Technologie samotná nemá potřebu užitkové vody a rovněž
žádné odpadní vody neprodukuje.
Potřeba pitné vody:
Počet zaměstnanců - 4 osoby (vedoucí provozu + min. 3 zaměstnanci)
spotřeba – 180l/os/den

180 * 4 = 720 l/den = 0,72 m3/den = 180 m3/rok při 8 hod

pracovní době 5 dní v týdnu.
.

Energetické zdroje

Dílna je vybavena běžným elektrickým nářadím potřebným pro zpracování odpadů.
Předpokládaná spotřeba elektrické energie je 3,5 kW/hod. K vytápění objektu je potřeba ele.
energie. Udávaná spotřeba je 58.000 kWh/ rok (stav roku 2006)
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III. Údaje o výstupech
.

Ovzduší

•

Bodové zdroje znečištění ovzduší se nevyskytují – k vytápění se využívá ele. energie

•

Jako jediný, ale zcela nevýznamný plošný zdroj znečištění ovzduší při provozu
záměru můžeme označit pohyb vozidel po parkovištích - jiné se nevyskytují.

•

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší zde může být přístupová komunikace
k provozovně. Zátěž z tohoto liniového zdroje ale naprosto nevýznamná.

.

Voda

Areál provozovny je vybaven vlastní ČOV pro zneškodnění zaolejovaných odpadních vod.
Jedná se o bezobslužnou ČOV s kapacitou do 0,6 l/s.
Emisní limity :
BSK5

max 50 mg/l

CHSKCr

max 130 mg/l

NL

max 40 mg/l

NEL

max 5 mg/l

Část ČOV pracuje jako kombinace hrubého předčištění splaškových a komunálních vod
(septik) dočištěním naděleném mobilním filtru náplní „CINIS“. Na filtru probíhá biologické
čištění vod s výrazným podílem sorpce organických látek a NEL na filtrační náplň
s následným bakteriálním odbouráváním. Převažují pochody anaerobní)septik), přecházející
do aerobních a anodických.
Část ČOV je určena pro zneškodňování zaolejovaných vod vznikajících splachem srážkových
vod z areálu kovošrotu, zachycených a centrálně odtékajících z areálu do objektu hrubého
předčištění, který zachycuje nerozpuštěné látky, povrchový splach a odloučený podíl NEL.
Předností je možná kombinace likvidace obou druhů odpadních vod na jediném zařízení.
Vyčištěná voda je sváděna do stávajícího odpadního potrubí – dešťové kanalizace, zaústěné
do řeky Ohře.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 15/66
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Václav Paparega, kpt. Jaroše 519, Kadaň 432 01
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Činnost ČOV je kontrolována nejméně jednou za tři měsíce odběrem vzorků vstupní i
výstupní vody. Protokoly o odběrech se archivují. (str. 54)

.

Odpady

Podmínky pro provozování zařízení ke sběru jsou stanoveny zejména zákonem č.185/2001
Sb., o odpadech ve znění platných předpisů.

Tabulka 3 – přehled odpadů vzniklých při provozu záměru
Kód

druh odpadu

kategorie

12 01 01

piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

piliny a třísky neželezných kovů

O

15 01 01

papírové a lepenkové obaly

O

15 01 04

kovové obaly

O

16 01 06

autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

O

16 01 17

železné kovy

O

16 01 21

nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až
160111 a 160103 a 160114

16 02 13

N

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené
pod čísly 160209 až 160212

N

16 02 14

vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213

O

16 02 16

jiné složky odstraněné z vyř.zařízení neuv. pod číslem 160215

O

16 06 01

olověné akumulátory

N

17 04 01

měď, bronz, mosaz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinek

O

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

směsné kovy

O
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17 04 09

kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10

kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné

N

nebezpečné látky

N

17 04 11

kabely neuvedené pod č. 17 04 10

O

20 01 01

papír a lepenka

O

20 01 36

vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly

20 01 40

200121, 200123, 200135

O

kovy

O

Další nakládání s odpady:
Po provedené úpravě odpadů v zařízení, v rámci technologického vybavení zařízení, vzniknou
odpady:
a) Určené k materiálovému využití
b) Určené k energetickému využití odpadů
c) Určené k odstranění v zařízení k tomu určených
Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné dle
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
.

Hluk a vibrace

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Technologie jako taková bude zajisté
určitým zdrojem hluku. Pro objektivní posouzení vlivů záměru „autovrakoviště“na hlukovou
situaci v okolí byla zpracována odborná studie (Ing. Eduard Stohr - držitel osvědčení o
autorizaci podle zák.č.86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4/8 2003), a to v rámci
posouzení vlivů na ŽP provozovny pro sběr, výkup a zpracování autovraků (závěr
zjišťovacího řízení ze dne 29/6 2007, str.51). Protože obě provozovny jsou součástí jednoho
areálu, bylo při vypracování HS počítáno i s možnou kumulací hluku z provozu sběrny
odpadů.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Jedná se o okrajovou část obce Kadaň.
•

Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani
maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.

•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru) se nacházejí prvky ÚSES, a to na
nadregionální úrovni.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území je součástí soustavy NATURA 2000, ale leží těsně na její hranici

•

Dotčené území je obydlené, plocha uvažovaného záměru se hraničně nedotýká
existující zástavby

•

V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky, které by mohl
uvažovaný záměr přímo ovlivnit

•

Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné

•

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na jeho
proveditelnost.

•

Dotčené území leží mimo záplavové území
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o Klima
Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, v okrsku B - mírně teplý, mírně
vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový, při rozhraní s okrskem B - mírně teplý, mírně vlhký,
vrchovinový.

Průměrná teplota vzduchu (ve °C) za období 1901-50; Kadaň:
Průměr za rok:

8,0 °C

Průměr za vegetační období (IV.-IX.):

14,2 °C

Průměrný úhrn srážek (v mm) za období 1901-50; Kadaň:

Úhrn za rok:

486 mm

Úhrn za vegetační období (IV.-IX.):

292 mm

o územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. (mapa 3)

Území je součástí nadregionálního biokoridoru (NRBK – typ vodní)) Úhošť - Stroupeč,
jehož osa prochází ve vzdálenosti cca 80m SV směrem od plochy uvažovaného záměru.
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JZZ směrem ve vzdálenosti cca 1,2 km od předloženého záměru se nachází hranice
nadregionálního biocentra (NRBC) Úhošť.
JV směrem ve vzdálenosti cca 1,5 km se nachází hranice regionálního biocentra Želina.

o zvláště chráněná území
Velkoplošné ZCHÚ:
V dané lokalitě ani v širším okolí se nenachází chráněné oblasti, ani národní parky.

Maloplošné ZCHÚ:
•

národní přírodní rezervace „Úhošť “ – ve vzdálenosti cca 1,7 km JZ

•

přírodní památka „Želinský meandr“ – ve vzdál. cca 1,6 km JV

•

přírodní památka „Sluňáky“ - ve vzdálenosti cca 2,9 km JJV směrem

(mapa 4)

o území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. (mapa 6)

o Natura 2000
Plocha záměru se nachází těsně u hranic uvnitř vymezené plochy Ptačí oblasti Doupovské
hory – tyto hranice jsou zde vedeny po jednotlivých geografických útvarech (v tomto případě
silnici), proto je část města ještě součástí systému NATURA. Příslušný orgán ochrany
přírody, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, vyloučil vliv
tohoto záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.(příloha str. 59,mapa 5)

o Fauna, flora, ekosystémy
Místa jsou situována do oblasti, jež navazují na zastavěná území obce a nemají vzhledem
k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů žádný význam.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 21/66
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Václav Paparega, kpt. Jaroše 519, Kadaň 432 01
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Nepředpokládá se výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, vzhledem ke stávajícímu využití
území. Vzhledem ke skutečnosti, že se sledovaná stavba provozovny nachází v prostoru
průmyslové a částečně obydlené zóny, byl proveden pouze orientační biologický průzkum
konkrétní lokality jako součást terénních šetření.

o území historického, kulturního nebo archeologického významu
Kadaň (německy Kaaden, lat. Civitas Cadanensis), někdejší královské město v Ústeckém kraji
ležící na levém břehu řeky Ohře, důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech.
Centrum historické oblasti Kadaňska, rozkládající se od Vejprt v Krušnohoří až po oblast
Doupovských vrchů. Městská památková rezervace (1974).
Osídlení kadaňské kotliny, jejíž osou je životodárná Ohře, sahá do velmi dávné minulosti.
Během staletí temného a neznámého dávnověku se zde střídala řada etnických skupin a
rozličných kultur. Archeologické nálezy dosvědčují na Kadaňsku např. kulturu knovízskou
(Úhošť 13.-18. století př. Kr.), bylanskou halštatskou (Úhošť, Kadaň - Jezerka, 7.-6. století př.
Kr.) a také kulturu laténskou, kterou k nám ve 4. století př.Kr. přinesly keltské kmeny. To
potvrzuje i nález řecké černofigurální keramiky. Podle humanistické tradice, to měli být právě
Keltové, kteří ve zdejších končinách založili osadu nazývanou Kadan - Kadaň, což se
vykládalo jako "zářící oheň". Pojmenování prý vzniklo tak, že si osady a hradiska v Poohří
dávaly ohněm znamení. Jde však pouze o legendu. Po Keltech tu až do 6.století sídlily
germánské kmeny, jež se pak promísily s přicházejícími Slovany.
Po roce 1990 došlo k rozsáhlé přeměně nejen historického centra, ale i objektů stojících
mimo. Opravou prošla také radnice včetně radniční věže. V přízemních prostorách, které
dříve sloužívaly jako skladiště, byly zřízeny výstavní prostory, kde se od roku 1993 konají
pravidelně konají výstavy. Součástí galerie Pod Věží (od ledna 2002 městská galerie Karla
Havlíčka) je také informační centrum města Kadaně. V roce 1993 založilo město Kadaň
novodobou tradici a to Císařského dne na počest návštěvy císaře Karla IV. V Kadani v roce
1367 a 1374.
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Mezi významné kulturní památky patří: Františkánský klášter s kostelem 14. sv. Pomocníků,
kostel Povýšení sv. Kříže, Alžbětinský klášter s kostelem sv. Rodiny a Alžběty, kostel Stětí
sv. Jana Křtitele, kadaňský hrad, Žatecký barbakán, radnice a další( viz památky města
Kadaně)

o území hustě zalidněná
Ve městě Kadaň je z posledního sčítání obyvatel k 31.12.2001 trvale přihlášeno 17 731
obyvatel, z toho 8 567 mužů, věkový průměr je 38,1 let.

o Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení a staré ekologické
zátěže
V dané oblasti se nenachází žádná evidovaná stará ekologická zátěž.
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2. Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Půda
Dle výpisu z KN pozemky nejsou součástí ZPF, jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří a
ostatní plochu.

Voda
Pro upřesnění bylo zájmové území posuzováno i z hlediska výskytu

možných povodní,

a to především pro svou polohu na pravém břehu Ohře. Dle studia vyhotovené záplavové
mapy (mapa 10) bylo zjištěno, že objekt provozovny neleží v záplavovém území – hranice
pozemku provozovny je zároveň hranicí vypočtené záplavové čáry povodně Q 100.
Lokalita se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Ovzduší
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Systematicky a dlouhodobě

jsou

monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů dusíku jako základních
indikátorů znečištění ovzduší. Zákonem č.86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jako prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo
sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů
nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená
o příslušné meze tolerance.
Celé území města je podle Nařízení vlády č.350/ 2002 Sb., zařazeno do oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
.

Vliv na zdraví a bezpečnost

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při provozu
tohoto typu zařízení mohla vznikat nějaká významná zdravotní rizika. Samozřejmě riziko
pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních
povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy*, se kterými je provozovatel seznámí.
Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné

.

Vliv na estetické kvality území

Provoz záměru nebude mít žádný podstatný vliv na estetické kvality území.

.

Vzhledem

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

k umístění

záměru

v již

zastavěném

a

využívaném

prostoru

areálu

nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést k ohrožení určitého rostlinného
či živočišného druhu. Při realizaci záměru nedojde ke kácení žádných dřevin. Záměr nebude
ptáky ovlivňovat - na místě již existujícího objektu je předpoklad, že vyskytující se druhy
ptáků (a jiných živočichů) jsou na zvýšený pohyb a přítomnost lidí přivyknuty.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za nevýznamné.

___________________________________________________________________________
* nutno podotknout, že od 1.1. 2007 vešel v platnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
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NATURA 2000

Dle vyjádření KÚÚK odboru ŽP nemůže mít uvažovaný záměr vliv na soustavu NATURA
2000. (příloha str. 59)2

.

Vliv provozu na obyvatelstvo a životní prostředí

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí.
Umístění zařízení dílen a skladovacích ploch musí být provedeny s ohledem na ochranu
životního prostředí.
Uvažovaný záměr nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo a ŽP

.

Vliv hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, které vstoupilo v platnost
dne 1. 6. 2006. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády
č. 88/2004 Sb.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru ŽP Provozovny pro sběr, výkup a zpracování
autovraků (závěr zjišťovacího řízení ze dne 29/6 2007)na hlukovou situaci v okolí byla
zpracována odborná studie (Ing. Eduard Stohr - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4/8 2003). Protože obě provozovny jsou
součástí jednoho areálu, bylo při vypracování HS počítáno i s možnou kumulací hluku
z provozu sběrny odpadů.

2

Zmíněné stanovisko odboru ŽP KÚÚK bylo vydáno dne 7/3 07 k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a

zpracování autovraků“ - protože sběrna i provozovna jsou součástí jednoho areálu, lze toto vyjádření považovat
za platné i pro tento záměr.
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Závěr studie:
-

vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A komunálního hluku
v měřícím místě ( 54,9 dB ) odpovídá hodnotě zjištěné měřením ( 55,2 dB )

-

zjištěná hodnota nepřekračuje hygienický limit pro denní dobu pro hluk z dopravy

-

hluková situace ve výpočtovém bodě - v chráněném venkovním prostoru RD ul.
Pokutická č.p.934 – je dána úrovní komunálního hluku, hluk z areálu provozovny
nemá na výslednou hlukovou situaci žádný vliv

Vlivy hluku lze považovat za nevýznamné

.

Vliv záření

Uvažovaný záměr nebude zdrojem záření.

.

Jiné ekologické vlivy

Z charakteru posuzované činnosti lze předpokládat, že nedojde ke vzniku jiných
ekologických vlivů než je uvedeno v této dokumentaci.

.

Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného provozu nedojde realizací záměru
k lokální změně, kterou by bylo možno chápat jako dotváření charakteru krajiny.
Vliv na území nemůže být považován jako velkoplošný.
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Voda

Spotřeba vody je udávána množstvím spotřebované pitné vody v objektech. Bude jednat o cca
24 692,25m3/rok. Tomuto množství bude odpovídat i množství vod splaškových. Splašková
voda bude kanalizací vedena do areálové ČOV. (protokol o kontrole str. 54)
Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.
.

Půda

Vliv na půdu lze označit jako nevýznamný.

.

Ovzduší

Vlivy výstavby a provozu na stávající imisní zátěž zájmového území nebudou mít žádný
významný vliv - vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.

.

Odpady

Realizací záměru dojde k naplnění dikce zákona - odpady lze využívat nebo odstraňovat
pouze na zařízeních k tomuto účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Povinností je
zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má
přednost před jiným využitím, v souladu s ustanovením § 11 zákona o odpadech.
Vlivy záměru na odpadové hospodářství lze označit jako nevýznamné, v širším kontextu
spíše jako mírně pozitivní.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově velice omezený. Vzhledem k výše popsanému
rozsahu demontážních a jiných prací v období výstavby a provozu sledovaného záměru
nedochází k výraznému ovlivňování nejbližší obytné zástavby.

Tabulka 4 - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

prostředí

složky Současný stav
= bez vlivu

výsledný Poznámka

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

0

sociální vlivy

0

+1

Zaměstnanost
Vylepšení celkové ekonom.situace

ekonomické vlivy

0

+3

v obci, zlepšení podm. pro podnikání
v obci - nárůst příjmů z daní do
obecního rozpočtu

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší
klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

0

vlivy na půdní poměry

0

0

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Půda

Voda
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Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

složky Současný stav
= bez vlivu

prostředí

výsledný Poznámka

Živé organismy
Fauna

0

0

Flora

0

0

vliv na sídelní útvary

0

+1

vliv na lesní hospodářství

0

0

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

+1

vliv na dopravní systémy

0

0

C. Vlivy na antropogenní systémy
Možnost

k odstranění odpadů

z okolních sídelních útvarů

Odstranění odpadů z okolí

tabulka 5 - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného
poměru (systém rating) dle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981
Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo
dlouhodobý na malém území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území
nebo s krátkodobým působením na velkém území
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Známka

Popis impaktu

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném
území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem
(nejnižší možné ohodnocení)

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:

OBYVATELSTVO
Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený
EKOSYSTÉMY
Žádný vliv
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území
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3. Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy a u tohoto záměru nepřicházejí
v úvahu. .
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření právního charakteru

Vyhláška č. 383/2001 Sb., ve znění vyhl. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
stanoví v části první (§1) obsah žádosti o souhlas s provozováním zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s
nebezpečnými odpady (§2).
V části druhé dále stanoví technické požadavky (obecné) na zařízení k využívání a
odstraňování, sběru a výkupu odpadů (§4 - §7)) a seznam odpadů, při jejichž sběru je
provozovatel povinen vést evidenci osob, od kterých odpady odebral či vykoupil. (§8) ,
sklady odpadů.
Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí samozřejmě splňovat
i požadavky zvláštních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), ochrany životního prostředí (zákon č.
254/2001 Sb., o vodách ve znění platných předpisů, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
ve znění platných předpisů), a požární ochrany.
V rámci přípravy realizace doporučujeme provést revizi smluv se subjekty oprávněnými
k nakládání s nebezpečnými odpady, které odebírají a event. i likvidují nebezpeční odpady
a případně je opravit či změnit dle zkušeností získaných v předešlých letech
Technická a přípravná opatření

Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu, je možno považovat :
•

precizní provedení všech demontážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

•

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby či případných oprav
celého technologického celku.
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Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou přípravu všech technologických procesů

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

běžnou údržbu, drobné opravy a manipulaci s pohonnými hmotami či olejuji aj.
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto
účelu určené a konstruované dle platných předpisů

•

pracoviště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX,
CHEZACARB etc.)

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění.

•

Dále pravidelně provádět kontroly areálové ČOV

Opatření na úseku ovzduší

Plynné emise budou určitým negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a
kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
•

udržování dokonalého technického stavu motorů všech strojů a zařízení a dalších
mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno
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Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat
technologickou hlučnost :
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých strojů a zařízení, omezením doby nasazení
zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky

•

tvorbou překážek hluku, popř. využívání mobilních protihlukových stěn

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

Horninové prostředí je chráněno živičnou vrstvou, a to na celé ploše provozovny. Odvodnění
této plochy je vedeno přes zabudovaný lapol.
Nedojde k novému záboru půdy, není nutné skrývat půdu. Opatření nejsou nutná, pozemky
nejsou v ochraně ZPF a PUPFL. Horninové prostředí nebude narušeno

Opatření na úseku flóry a fauny

Místa jsou situována do oblasti, jež navazují na zastavěná území obce a nemají vzhledem
k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů žádný význam. Zvláštní opatření nejsou nutná.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů.

Ke zpracování oznámení byl dostatek podkladových materiálů, vycházelo se také ze
zkušeností s realizací podobných záměrů, z vyjádření úřadů (stavební úřad v Kadani, odbor
ŽP KÚÚK) a z výsledků Hlukové studie zpracované pro záměr „Zařízení ke sběru, výkupu a
zpracování autovraků“ .
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Záměr nemá variantní řešení.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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Mapa 2 - Zájmové území s označeným dotčeným územím
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Mapa 3 - přehled ÚSES
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Mapa 4 – chráněná území v okolí záměru
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Mapa 5 – území NATURA 2000
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Mapa 6 – Přírodní parky v okolí uvažovaného záměru
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Mapa 7 – ortofotomapa zájmové lokality

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 47/66
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Václav Paparega, kpt. Jaroše 519, Kadaň 432 01
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Mapa 8 – situační zákres odvodnění areálu do ČOV
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Mapa 10 - Zátopové území – povodňový model Ohře
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Dne 29/6 2007 byl vydán KÚÚK závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení ke sběru,
výkupu a zpracování autovraků“, firmy pana Václava Paparegy, a to v rámci posouzení vlivů
provozovny na ŽP, jako podklad pro získání souhlasu s provozem zařízení.
Novelou zákona č.100/2001 Sb. (zákon č.163/2006 Sb.) vznikla povinnost podrobit zařízení
ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů zjišťovacímu řízení.
V souvislosti s novou žádostí o souhlas k provozování „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“
musí provozovatel předložit Krajskému úřadu také Oznámení záměru podle přílohy č.3
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, aby mohlo být toto zjišťovací řízení zahájeno.

Protože obě provozovny jsou součástí jednoho areálu (jednak výše zmiňovaná provozovna,
tak i zařízení ke sběru a výkupu odpadů, posuzované tímto oznámením) bylo k tomuto
přihlédnuto i v hodnocení v následujících souvislostech:
•

Vyjádření stavebního úřadu

•

Vyjádření odboru ŽP KÚÚK k NATURA 2000

•

Posouzení hlukové situace – hluková studie

Všechna tato vyjádření, vystavená pro záměr „Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování
autovraků“ lze považovat za platné i pro záměr „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ stejné
firmy.
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Protokol o provedené kontrole ČOV – 2.čtvrtletí 2007
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Investor realizuje v prostoru areálu na ul.Rokelská provozovnu pro sběr a výkup odpadů. Pro
tento účel je využíván pozemek ulici Rokelská, který je dle výpisu z KN v majetku investora.
Předpokládá se zpracování cca 2000 - 2500 t3 materiálu ročně, z toho bude cca 2,5 %
recyklovatelných odpadů, cca 1,7 – 2% bude odpadů kategorie N a cca 95% odpadů kategorie
O určených k likvidaci nebo k uložení na řízenou skládku, a to dle smlouvy jen oprávněným
osobám.

Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny a skladovány podle příslušných norem a předpisů.
Převzetí, demontáž a uložení se bude provádět pouze v prostorech k tomu určených, a to
v souladu s platným provozním řádem. Ve všech prostorech, ve kterých bude docházet
k činnostem související se sběrem odpadů, musí být k dispozici prostředky umožňující
likvidaci případných úniků nebezpečných látek, které by mohly jakkoliv ohrozit životní
prostředí.

Z hlediska vlivu hluku na nejbližší

obytnou zástavbu

lze posuzovanou

činnost

charakterizovat jako únosnou, která ve většině případů kvalitu životního prostředí nezhoršuje.
.

Na základě získaných informací a posouzení možných vlivů předkládaného záměru na
životní prostředí se zpracovatel tohoto oznámení domnívá, že záměr provozu
„Zařízení ke sběru a výkupu odpadů “ v Kadani
je za předpokladu dodržení navrhovaných opatření z hlediska vlivů na ŽP
realizovatelný

3

Odhad vychází ze zpracovaného množství odpadů za rok 2005 a 2006.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací.

4

4

Dne 29/6 2007 byl vydán KÚÚK závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování

autovraků“, a to v rámci posouzení vlivů na ŽP provozovny jako podklad pro získání souhlasu s provozem
zařízení. Protože obě provozovny jsou součástí jednoho areálu, lze vyjádření SÚ považovat za platné i pro tento
záměr.
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Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb. ve
znění zákona 218/2004 Sb.

5

5

Stanovisko odboru ŽP KÚÚK bylo vydáno dne 7/3 07 k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování

autovraků“ - protože sběrna i provozovna jsou součástí jednoho areálu, lze toto vyjádření považovat za platné i
pro tento záměr.
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Odborná literatura a podkladové materiály
•

Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

•

Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

•

Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

•

Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

•

Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000

•

Provozní řád provozovny (schválený 14/12003)

•

Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů ze dne 14/1 2003

•

mapové přílohy

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

konzultace s odborníky

INTERNET:
•

www.env.cz/

•

www.mesto-kadan.cz

•

www.kr-ustecky.cz

•

http://monumnet.npu.cz

•

http://nahlizenidokn.cuzk.cz

•

http://www.czso.cz/

•

www.geoportal.cenia.cz
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Přehled zkratek
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ČOV – čistírna odpadních vod
EO – ekvivalentní obyvatelé
PD – projektová dokumentace
ŽP – životní prostředí
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
ZPF – zemědělský půdní fond
TTP – trvalý travní porost
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka
EO – ekvivalentní obyvatel
REZZO – registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
ÚPn HMP – územní plán hlavního města Prahy
TUV – teplá užitková voda
KN – katastr nemovitostí
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Zpracovatel oznámení

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476 731 518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99.

______________________
Mgr. Luboš Motl
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