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Pavel Dvořák
Autovrakoviště
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování
ostatních odpadů
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb,. k provedení záměru

A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
obchodní jméno:

Pavel Dvořák

právní forma:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku

A.2. IČ
13073281

IČ:

A.3. Sídlo (bydliště)
Zňátky 43
675 71 Náměšť nad Oslavou

sídlo:

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
jméno:

Pavel Dvořák

adresa bydliště:

Zňátky 43
675 71 Náměšť nad Oslavou

telefon:

608 770 570
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B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů;
zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů

název záměru:

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění je změna využívání stavby hospodářského stavení (kravín) na
Zařízení pro zpracování autovraků.
Záměr fyzické osoby oprávněné k podnikání Pavel Dvořák je podle přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je
uveden pod bodem č. 10.1.:
„Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálněchemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“
Zároveň se k záměru dle přílohy č. 1 výše uvedeného zákona bod 10.5.:
„Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1 000 t.“
Na základě konzultace s odbornými pracovníky KÚ Kraje Vysočina zpracovatel dále záměr
zařadil dle bodu 10.1 výše uvedeného zákona.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., je pro účely zjišťovacího řízení
záměr charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
1 000 t/rok nebezpečného odpadu

navrhovaná kapacita autovrakoviště:

cca

plocha záměru:

568,3 m2

zastavěná plocha - stavby:

568,3 m2

z toho:

přístřešek:

120,4 m2

sklad:

120,0 m2

hala:

327,9 m2

nově zastavěná plocha – stavby:

0 m2

nezpevněné plochy:

0 m2
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B.I.3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)

Zařízení k nakládání s autovraky fyzické osoby oprávněné k podnikání Pavel Dvořák (dále
jen „zařízení“) je situováno, dle územního plánu obce Kralice nad Oslavou z roku 2001, na
plochu pro funkční využití VP – výrobní areály (průmysl, výroba, sklady, podnikatelské
aktivity), viz. příloha H tohoto oznámení.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Vysočina

obec:

Kralice nad Oslavou

katastrální území:

Kralice nad Oslavou

parcely č.:

ST 83/11

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je změna v užívání zemědělské stavby na
Autovrakoviště – Zařízení ke skladování, úpravě a využívání nebezpečných odpadů.
Předmětem podnikání fyzické osoby oprávněné k podnikání Pavel Dvořák je:
−

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,

−

podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),

−

opravy karosérií,

−

opravy silničních vozidel,

−

obchodní činnost,

−

silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez
omezení celkové hmotnosti vozidel - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly bez
omezení celkové hmotnosti vozidel.

Zájmové území je podle schválené územně plánovací dokumentace obce Kralice nad
Oslavou určeno k průmyslové výrobě.
Oznamovateli ani zpracovateli oznámení není známo, že by byly připravovány či uvažovány
záměry, které by v souvislosti s oznamovaným záměrem mohly působit významnou kumulaci
vlivů na obyvatelstvo či životní prostředí.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Důvodem pro realizaci záměru je posílení funkčního systému sběru a využití autovraků
v jihlavském regionu. Pavel Dvořák v souladu s §11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů v platném znění naplňuje svým záměrem povinnost
materiálového využití odpadu a jeho úpravy před jinými méně vhodnými způsoby nakládání
s odpady např. skládkování.
Cílem záměru je zabezpečit plnění plánů odpadového hospodářství v oblasti nakládání
s autovraky. Je zapotřebí podnikatelských subjektů, které v souladu s legislativním rámcem
zajistí sběr a následné zpracování postupně vyřazovaných vozidel včetně jejich částí jak pro
dosavadní majitele, tak pro samosprávy obcí a měst v regionu bez ohledu na administrativní
hranice. Záměr rovněž bude v rámci budoucích smluvních vztahů zajišťovat sběr
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a zpracování autovraků pro výrobce, dovozce a prodejce silničních vozidel dle § 37a zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Činnost záměru bude tedy zaměřena na sběr a zpracování autovraků, vozidel s ukončenou
životností a jejich skupin, podskupin a dílů. Dále na základě poptávky zákazníků na
skladování a následné odprodání obchodovatelných dílů i obchodovatelných částí autovraků
zpět do oběhu k jejich dalšímu využití. Jednotlivé skupiny vytříděného využitelného odpadu
budou předávány specializovaným zpracovatelským subjektům. Nevyužitelný odpad bude
předáván oprávněným osobám k odstranění.
Umístění zařízení je v souladu s určením území podle schválené územně plánovací
dokumentace obce Kralice nad Oslavou (stanovisko MěÚ Náměšť nad Oslavou – stavební
úřad viz. část H oznámení). Zařízení nebude bránit možnému využití objektů v okolí
z hlediska dopravního ani z hlediska infrastruktury (energie, voda, odpady). Záměr nemění
charakter obce ani nenarušuje krajinný ráz.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technický popis stavby (záměru)
Objekt v němž má být záměr umístěn byl vybudován a využíván jako zemědělská stavba.
V posledních několika letech nebyl k danému účelu využíván. Po stránce stavební a statické
je budova ve velmi dobrém stavu a může být využit k provozu autovrakoviště bez výrazného
stavebního zásahu do stavební a statické konstrukce objektu.
Obvodové zdivo je smíšené (kámen a cihla), je v dobrém stavu a nevyžaduje žádné opravy.
Strop je klenbový, uložený do I profilů podepřených ocelovými sloupy. Střech je sedlová
s jednoduchou stolicí a je rovněž v dobrém stavu. Krytina je pálená a vyžaduje výměnu
poškozených tašek.
Podlahy jsou betonové. Při úpravách bude provedena oprava jejich povrchu s vyspádováním
do bezodtoké havarijní jímky umístěné v prostoru haly určené k vypouštění provozních
kapalin z autovraků. Dále bude proveden ochranný nátěr podlahy vůči působení provozních
kapalin autovraků.
Omítky jsou vápenocementové štukové, do výšky 180 cm cementové pálené. U štukových
omítek je nutná jejich oprava ze 30 % plochy. Po opravě omítek bude provedena malba stěn
a stropů. Dále budou novým nátěrem opatřeny veškeré ocelové nosné konstrukce stropů,
ocelové prvky oken, dveří a vrat. Budou rovněž nově zasklena veškerá okna.
V sociálním zařízení budou provedeny nutné opravy zařizovacích předmětů (výměna
klozetu, umyvadel a sprchového koutu včetně armatur). Stávající betonové kanalizační
potrubí bude nahrazeno plastovým o průměru 125 mm.
Základní údaje charakterizující záměr a jeho provoz
Záměr se skládá z těchto technologických a funkčních jednotek:
−
−
−
−

přístřešek,
hala,
sklad,
kancelář a sociální zařízení.

Situační zákres zařízení je uveden v bodě F této dokumentace.

strana: 7

název akce:
oznamovatel:
zpracovatel oznámení:

oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
Autovrakoviště – Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů
Pavel Dvořák
Ekologické audity a posudky s. r. o.

Přístřešek
Jedná se o venkovní zpevněnou zastřešenou plochu určenou k parkování osobních vozidel
zaměstnanců. Plocha této části je 120,4 m2.
Hala
Jedná se o technologicky hlavní část autovrakoviště. Podlaha haly je betonová a bude
opatřena ochranným nátěrem odolným vůči působení provozních kapalin vozidel. Halu je
možné z hlediska technologie rozdělit na tyto funkční celky:
-

vyčerpání provozních kapalin a demontáž autovraků,
shromaždiště vybraných druhů odpadů.

Autovraky jsou ihned po přivezení do zařízení umístěny v první části haly o ploše 327,9 m2.
V této části zařízení dochází k vyčerpání provozních kapalin a demontáži těch částí
autovraku, které jsou kontaminované nebo obsahují nebezpečné látky (akumulátory, filtry,
kondenzátory apod.). Pokud není v časově krátkém intervalu přijat do zařízení další
autovrak, je v této části provedena kompletní demontáž autovraku.
V části haly, kde dochází k vyčerpání provozních kapalin je podlaha vyspádovaná
do bezodtoké havarijní jímky. Jako technologickém zařízení zde slouží především
hydraulický zvedák.
Druhá část haly bude sloužit ke shromažďování nebezpečných odpadů, které vzniknou při
demontáži autovraku jako jsou provozní kapaliny tj. olej (motorový a převodový), chladící
a brzdová kapalina, případně hydraulický olej z řízení a olej ze zařízení klimatizace.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány buď v originálních ocelových a plastových
obalech (sudy o objemu 60 a 200 l) nebo atestovaných kontejnerech. Po naplnění
shromažďovací kapacity shromažďovacích prostředků budou tyto odpady předány
oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění. Prostor, kde budou shromažďovány
nebezpečné odpady bude vybaven příslušnými identifikačními listy nebezpečných odpadů
a jednotlivé shromažďovací prostředky budou řádně označeny dle požadavků vyhlášky
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, tzn.:
- k. č.,
- název shromažďovaného nebezpečného odpadu,
- jméno osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku,
- v případě, že odpad má nebezpečné vlastnosti jako nebezpečné chemické látky
a přípravky, popř. vlastnost dle přílohy č. 2 zákona č. 185/2002 Sb. (H1: výbušnost,
H2: oxidační schopnost, H3-A: vysoká hořlavost, H6: toxicita, H8: žíravost, H9:
infekčnost a H14: ekotoxicita) musí být shromažďovací prostředek označen
příslušným grafickým symbolem.
Sklad
Tato část zařízení bezprostředně sousedí s halou. V této části o ploše 120 m2 s betonovou
podlahou budou shromažďovány nekontaminované části skeletu autovraku jako jsou železné
a neželezné kovy, plasty, pneumatiky a sklo.
Kancelář a sociální zařízení
V této části záměru o ploše cca 35 m2 je umístěna kancelář, šatna pro zaměstnance
a sprchový kout a splachovací WC.
Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení
Záměr rozvoje firmy je v souladu s územním plánem obce Kralice nad Oslavou. Vnější
vzhled objektu nebude měněn. Jedná se o objekt v zóně určené k výrobě.
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Technologie procesu
Autovraky jsou do zařízení přiváženy buď po vlastní ose, vozidlem provozovatele zařízení
nebo odtahovou službou. Ihned po přivezení autovraku do zařízení jsou autovraky umístěny
do haly. V žádném případě tedy nejsou umisťovány na venkovních plochách.
Do zařízení jsou přijímány autovraky pod těmito katalogovými čísly:
16 01 04*
16 01 06

Autovraky
Autovraky zbavené kapalin a jiných součástí

Převzetí autovraku je potvrzeno vyplněním písemného potvrzení o převzetí autovraku
s náležitostmi dle přílohy č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady v platném znění.
Ihned po převzetí je autovrak umístěn do haly do její první části, kde dojde k vypuštění
provozních kapalin, odstranění akumulátoru, airbagů případně klimatizace. Provozní náplně
jsou odstraňovány gravitačně popř. odsátím ze zásobníků.
K demontáži autovraku zbaveného provozních náplní dochází buď v první části haly nebo
v druhé části haly, která slouží jako shromaždiště odpadů (v případě, že je do zařízení přijat
v časově krátkém intervalu další autovrak je nutné provést jeho umístění do první části haly
a k vyčerpání provozních kapalin). Demontáž je prováděna pro jednotlivé autovraky dle
technických příruček od výrobců a dovozců vozidel. Tato povinnost vyplývá ze stanovených
povinností výrobců a dovozců vozidel, kteří musí poskytnout tuto dokumentaci do šesti
měsíců od uvedení vozidla na trh. U starších vozidel se demontáž provádí následovně dle
obvyklých dílenských postupů tzn. vyjmutí oken, dveří, kapoty, dveří kufru, pryžová těsnění,
nárazníky, sedačky, palubní deska, vnitřní čalounění, světla a zrcátka. Potom budou vyjmuty
technologické součásti jako jsou motor, převodovka, brzdové destičky, katalyzátory, nápravy
s diferenciály, tlumiče. Po odstranění zbývajících částí karoserie (topení, kabeláž) je
karoserie zkontrolována a čistá kostra je dále dělena na menší části. Vyjmuté součásti jsou
dále rozebírány a tříděny na odpady dle jednotlivých katalogových čísel a materiály pro další
využití (dále použitelné součástky, materiálové využití).
K veškerým technologickým procesům dochází v uzavřených prostorách haly. Hala bude
vybavena sanačními prostředky pro odstranění případných úkapů provozních kapalin na
podlahu haly. Pokud bude v hale zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu podle
§ 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění bude zpracován Havarijní
plán dle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
S autovraky a jejich součástmi není nakládáno na venkovních plochách. Proto do pojmu
zařízení není zahrnuta zpevněná betonová ploch cca 30 m2 umístěná před vstupem do haly.
Charakteristické číselné údaje záměru
plocha záměru:

568,3 m2

zastavěná plocha - stavby:

568,3 m2

z toho:

přístřešek:

120,4 m2

sklad:

120,0 m2

hala:

327,9 m2

nově zastavěná plocha – stavby:

0 m2

nezpevněné plochy:

0 m2
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
předpokládaný termín realizace záměru:

leden 2007

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

tel.:

Kraj Vysočina
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57; 587 33 Jihlava
564 602 141

tel.:

Kralice nad Oslavou
Obecní úřad Kralice nad Oslavou
Kralice nad Oslavou 78; PSČ 675 73
568 643 634

vyšší územně správní celky:

obce:

B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
V rámci realizace záměru nedojde k záboru nové půdy, záměr bude realizován ve stávajícím
objektu. Není proto nutné žádat o vynětí pozemků ze zemědělského nebo lesního půdního
fondu.
Parcela určená pro záměr je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její celková výměra
činí 1682 m2. Výpis z katastru nemovitostí a mapa z katastru nemovitostí jsou součástí
přílohy F této dokumentace.
B.II.2. Voda
pitná a užitková voda
Pitná voda je využívána pouze pro sanitární potřeby zaměstnanců, samostatná technologie
nevyžaduje potřebu vody.
Pitná voda pro potřeby pití a bude zabezpečena dovozem balené vody (např. aquamaty
Fromin). Pro potřeby sociálních zařízení bude využita vlastní studna.
V zařízení budou pracovat čtyři pracovníci v jednosměnném provozu. Předpokládaný odběr
podzemních vod ze studny bude cca 30 m3/os./rok, tzn. cca 120 m3.rok-1.
technologická voda
Charakter technologie zařízení neklade nároky na zajištění potřeby technologické vody.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie bude používána zejména k osvětlení jednotlivých částí autovrakoviště.
K osvětlení budou použity zářivky.
Dále bude elektrická energie využita k pohonu hydraulického zvedáku, kompresoru a ručních
elektrických nástrojů (vrtačky, brusky apod.) používaných při demontáži autovraků. Příkon
těch to spotřebičů se pohybuje cca od 1 do 3 kW.
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Tepelná energie
K vytápění jednotlivých částí zařízení budou sloužit plynové topidla. V současné době se
předpokládá použití dvou závěsných plynových topidel Robur (tepelný výkon á 24 kW) pro
vytápění haly a jednoho plynového kotle Therm (tepelný výkon 24 kW) se zásobníkem teplé
vody (120 l) pro potřeby sociálních zařízení.
Jako palivo bude sloužit propan. Propan bude umístěn v nádrži o objemu 4850 l umístěné za
sociálním zařízením. Dopravu nádrže, vybudování skladového hospodářství propanu,
provádění kontrol, oprav a revizí zabezpečí dodavatel vytápění. Rozvody budou
dimenzovány tak, aby bylo možné do budoucna přejít na zemní plyn.
Vstupní suroviny (materiály)
Vstupní suroviny pro období provozu lze rozdělit na vstupy potřebné pro zajištění provozu
technického a sociálního zázemí a vstupy potřebné pro zajištění provozu technologie
demontáže autovraků.
Pro potřebu zázemí provozu výroby bude nutné průběžně zajišťovat náhradní díly použitých
technologií (vytápění), prostředky pro běžný úklid a údržbu a podobně. Množství jednotlivých
vstupů nelze v dané fázi stanovit.
K vlastnímu provozu autovrakoviště bude třeba zabezpečit drobné materiály a náhradní díly
elektrických, elektrotechnických a mechanických zařízení potřebných k demontáži autovraků.
B.II.4. Nároky na dopravu
Při provozu zařízení budou přijíždět zejména lehké nákladní automobily s autovraky, odjíždět
budou nákladní automobily těžké s vyzískanými dále postupovanými díly a se vznikajícími
převážně separovanými využitelnými odpady.
Předpokládané navýšení dopravy vlivem navýšení kapacity zařízení:
-

nákladní vozidla těžká
nákladní vozidla lehká
osobní a dodávková vozidla

1 x týdně
5 x týdně
5 x týdně

B.III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika
havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Z hlediska znečišťování ovzduší není vlastní technologie demontáže autovraků zdrojem
znečišťování ovzduší.
Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší budou plynové topidla. Dle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), v platném znění se bude jednat o malý zdroj znečišťování ovzduší (§4 odst. 5,
písm. d) malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném
výkonu nižším než 0,2 MW) s tepelným výkonem 72 kW.
Mezi mobilní zdroje znečišťování ovzduší lze zařadit vozidla zabezpečující provoz zařízení.
Vzhledem, k předpokládanému navýšení dopravy se jedná o zanedbatelný přírůstek emisí
z dopravy oproti stávajícímu stavu v okolí záměru.
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B.III.2. Odpadní vody
Srážkové vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na střechy budovy v níž je záměr
umístěn. Odpadní vody dešťové budou zachyceny stávající kanalizační sítí, přes retenční
jímku do otevřené vodoteče Velkopolský potok.
Vzhledem k tomu, že nebudou prováděny stavební úpravy, kdy by došlo k vytvoření nových
zpevněných ploch a umístění záměru do stávajícího objektu, tak nedojde k navýšení
stávajícího množství vypouštěných odpadních dešťových vod.
Podle projektu je celková metráž střech cca 604 m2.
Následující orientační výpočty jsou provedeny pro odtok srážkové vody ze zastřešených
ploch záměru. Výpočty jsou provedeny dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
výpočet průměrného ročního odtokového množství:
Vm = F × h × ψ
qm = Vm/ 31 536 000
kde:
Vm
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
je průměrný odtok [m3.s-1]
qm
F
ψ
h

je odvodňovaná plocha [m2]
kde: F jsou zastřešené plochy, tj. cca 604 m2
je odtokový součinitel
- ψ1 = 0,9 pro střechy
je průměrná výška srážek [m]
h = 0,546 m

Vm = Σn=1,2 (Fn × h × ψn)
= (604 × 0,546 × 0,9)
= 297 m3
qm = Vm/31 536 000 = 297/31 536 000 = 0,94 . 10-5 m3.s-1 ≈ 0,0094 l.s-1
Kvalita odpadních vod spadlých na zastřešené plochy bude odpovídat kvalitě dešťových vod.
Odpadní vody splaškové
Sociální zařízení záměru budou napojeny na stávající splaškovou kanalizaci zakončenou
bezodtokou jímkou. Při realizaci záměru dojde pouze k výměně stávajícího betonového
potrubí za plastové o průměru 125 mm. Kapacita jímky je cca 10 m3. Po naplnění kapacity
bude jímka vyčerpána a obsah bude odvezen oprávněnou osobou k odstranění.
Odpadní vody technologické
Autovrakoviště neprodukuje žádné technologické odpadní vody.
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Recipient
Recipientem dešťových odpadních vod je povrchová vodoteč Velkopolský potok. Tento
potok, který svádí veškeré dešťové vody z celého areálu Velkopolského dvora v němž je
záměr umístěn, pak ústí do řeky Oslavy.
Látky nebezpečné vodám
Veškerá manipulace s látkami nebezpečnými vodám tzn. skladování, vypouštění provozních
kapalin z autovraků a jejich shromažďování probíhá pouze uvnitř objektu.
Vypouštění provozních kapalin probíhá v části haly vybavené havarijní bezodtokou
záchytnou jímkou.
Podlaha v prostoru haly je betonová a bude opatřena ochranným nátěrem odolným vůči
působení ropných látek a jiných provozních kapalin autovraků. Kovové a plastové obaly,
které budou sloužit jako shromažďovací prostředky nebezpečných kapalných odpadů budou
umístěny v záchytných vanách.
Případné úkapy na podlahu budou ihned odstraňovány pomocí sorpčních prostředků.
B.III.3. Odpady
Odpady vzniklé při stavebních úpravách stávajícího objektu
V rámci drobných stavebních oprav při změny užívání stavby lze předpokládat pouze
minimální produkci odpadů. Převážně se bude jednat o stavební a demoliční odpady a
odpady obalů od stavebních přípravků.

Kat. č.

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady

O
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Odpady vzniklé při provozu zařízení
V rámci provozu zařízení bude vznikat široký sortiment využitelných materiálů, dále
použitelných součástek a v neposlední řadě značné množství nebezpečných a ostatních
odpadů. Odhad procentuálního zastoupení nebezpečných odpadů z autovraku lze odvodit
z materiálového složení autovraků:
Materiálové složení autovraků v hm. %
Ocel

55

Litina

12

Hliník

6

Barevné kovy

3

Plasty

8

Guma

4

Sklo

3

Kapaliny

6

Ostatní

3

Odborná literatura uvádí podíl nebezpečných odpadů z autovraku na cca 5 - 7 hm. % (dle
úrovně technologického pokroku při výrobě vozidla). Pokud odhadneme váhu 1 autovraku na
2 000 kg, potom lze roční produkci nebezpečných odpadů ze zařízení očekávat následovně:
Počet autovraků
za rok

Odhad hmotnosti přijatých
autovraků (t)

Odhad hmotnosti vyprodukovaných
nebezpečných odpadů (t)

500

1 000

50 - 70

Při příjmu limitního množství nebezpečného odpadu do zařízení (cca 500 autovraků
s provozními náplněmi) lze očekávat následující produkci těchto nebezpečných odpadů
zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.):

Kat. číslo
13 01 11*
13 02 06*
13 02 08*
13 07 01*
13 07 02*
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 10*
16 01 11*

Druh odpadu
Syntetické hydraulické oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Topný olej a motorová nafta
Motorový benzín
Olejové filtry
Součástky obsahující rtuť
Součástky obsahující PCB
Výbušné součásti (např. airbagy)
Brzdové destičky obsahující azbest

Odhad množství (kg)
1 500
6 500
1 000
500
5 000
400
200
100
200
500
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Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

2 500
1 000

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a
16 01 13

2 500

16 06 01*
16 06 02*

Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

5 000
3 000

16 08 02*

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné nebo
jejich sloučeniny

16 08 07*
17 04 09*
17 06 03*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

500
2 000
15 000
500

Vedle výše uvedených nebezpečných odpadů vzniklých demontáží autovraků, budou
v zařízení vznikat nebezpečné odpady z běžného provozu:
15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*
20 01 21*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných
tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Při demontáži autovraků dále budou vznikat tyto ostatní odpady:
12 01 01
12 01 03
16 01 03
16 01 12
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Pneumatiky
Brzdové destičky neuvedené pod č. 16 01 11
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
Nádrže na zkapalněný plyn
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
Součástky jinak blíže neurčené
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Železo a ocel
Cín
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10

Dalším odpadem, který bude produkován při provozu zařízení bude odpad vzniklý při
vyčerpání bezodtokové jímky do níž ústí splašková kanalizace.
20 03 04

Kal ze septiků a žump
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Množství a způsob využití nebo odstranění odpadů jsou předmětem evidence podle § 39,
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
s náležitostmi dle § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Dále provozovatel zařízení každoročně zasílá hlášení o sběru autovraků, jejich částí
a o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok dle přílohy č. 20 vyhlášky
č. 383/2001 Sb. Odpady, které nebude možné využít budou předány oprávněné osobě.
B.III.4. Hlukové emise
Hlavním zdrojem hlukových emisí ze zařízení je používání kompresoru k provozování
vzduchových zařízení. Kompresor, který bude umístěn uvnitř objektu zařízení v prostoru
skladu, stejně tak i ostatní zdroje hluku (brusky, vrtačky) budou používány pouze
v uzavřených prostorech.
Z hlediska samotného provozování zařízení lze předpokládat, že dojde k překročení limitních
hodnot pro venkovní prostředí. Navíc bude záměr umístěn ve vzdálenosti cca 1 km
od nejbližší obytné zástavby.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v Nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku
z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné
korekce pro denní a noční dobu a místo.
Co se týká zvýšení hluku z dopravy nedojde při nepatrném navýšení dopravní obsluhy areálu
o cca 1 těžký nákladní automobily a 5 lehkých nákladních automobilů za týden prakticky
k žádným změnám oproti současnému stavu.
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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území, využití území
Záměr změny využívání stavby hospodářského stavení na autovrakoviště je situován do
jihozápadní části obce Kralice nad Oslavou nazvané jako Velkopolský dvůr. V minulosti zde
byl umístěn lihovar a hospodářská stavení. Tato plochy je dle zpracovaného územního plánu
obce Kralice nad Oslavou určena pro funkční využití VP – výrobní areály (průmysl, výroba,
sklady a podnikatelské aktivity).
Záměr se nachází mimo vyhlášená chráněná území. V blízkosti umístění záměru se však
nachází lokality zvláště chráněného území přírody dle zákona č. 114/92 Sb. Jedná se
o Evropsky významnou lokalitu Náměšťská obora, která se nachází severně od lokality
záměru. Jedná se o oboru ze 16. století s mohutnými stromy (dub, buk, habr a lípa) starými
více jak 200 let. Obora je určena k chovu dančí zvěře. Celková rozloha 347 ha.
Druhou lokalitou umístěnou jižně od umístění posuzovaného záměru je přírodní rezervace
Údolí Oslavy a Chvojnice, která byla vyhlášená v roce 1974 na rozloze 2111 ha.
Charakteristická jsou kaňonovitá údolí se skalními masivy, kamennými moři a skalnatými
sutěmi. Vysoký je krajinářský a přírodovědný význam. Významné jsou enklávy teplomilné
vegetace a přirozené bučiny pralesovitého charakteru. Výskyt ohrožených druhů rostlin
a živočichů. Bezprostřední okolí lokality umístění záměru je intenzívně zemědělsky
využíváno.
Pokud je pominuto zornění sousedních pozemků, tak se v širším zájmovém území záměru
nacházejí jen výrazné dopravní stavby: silnice I/23 České Budějovice-Brno a železniční trať
č. 240 Jihlava-Brno.
C.1.2. Ovzduší
Znečišťování ovzduší zejména emisemi SO2 a popílku ze spalovacích procesů a emisemi
pevných a plynných škodlivin z pozemní dopravy, jsou rozhodujícími faktory pro situaci
v ovzduší obci Kralice nad Oslavou. Největší zdroje znečištění ovzduší jsou lokální topeniště
a emise z dopravy na komunikaci I/23.
Z hlediska znečišťování ovzduší není vlastní technologie demontáže autovraků zdrojem
znečišťování ovzduší. Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší budou plynové topidla.
Dle zákona č. 86/2002 Sb., se bude jednat o malý zdroj znečišťování ovzduší s tepelným
výkonem 72 kW.
Mezi mobilní zdroje znečišťování ovzduší lze zařadit vozidla zabezpečující provoz zařízení.
Vzhledem, k předpokládanému navýšení dopravy se jedná o zanedbatelný přírůstek emisí
z dopravy oproti stávajícímu stavu v okolí záměru.
C.1.3. Voda
Z vodohospodářského hlediska patří lokalita do povodí řeky Oslavy (č. h.p. 4–16–02). Řeka
Oslava pramení jihozápadně od Žďáru nad Sázavou a ústí zleva do Jihlavy u Ivančic, plocha
povodí je 867, km2, délka toku 99,6 km.
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Veškeré dešťové vody z plochy střech posuzovaného záměru jsou svedeny přes dešťovou
retenční nádrž melioračním příkopem Velkopolský potok. Tento potok je ve správě Lesy ČR,
oblastní správa toků. Velkopolský potok protéká rybníkem, který v minulosti sloužil pro
potřeby lihovaru. V současnosti je tento rybník nevyužíván.
Území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a není součástí pásma
hygienické ochrany vodního zdroje. Posuzované území se rovněž nenachází v zátopovém
území.
V areálu v němž je záměr umístěn se nachází studna, která dříve sloužila k zásobování
areálu bývalého lihovaru a zemědělských stavení vodou. V rámci realizace záměru se
uvažuje s využitím této studny jako zdroji vody pro sociální zařízení. Pitná voda bude do
zařízení dovážena jako balená.
Základní údaje o významných hydrologických prvcích v širším okolí území prověřovaného
území následují, hydrologická situace je doložena v části F. oznámení.
C.1.4. Půda, geofaktory
Stavba nevyžaduje zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu.
Na základě dlouhodobého působení přírodních faktorů se v území vyvinuly typy půd
odpovídající místním přírodním podmínkám. Převážně na kyselých horninách třebíčského
plutonu se vyvinuly variety hnědých půd. Převažují mírně kyselé až kyselé hnědé půdy. Na
čtvrtohorních eolických usazeninách se vyvinula skupina černozemních a hnědozemních
půd. Ilimerizované půdy se nacházejí v lokálních sníženinách a depresích.
Geologické podloží tvoří žuly a ruly třebíčského plutonu. Charakteristické jsou vložky
amfibolitů. Výplň den údolí vodních toků tvoří převážně třetihorní fluviální usazeniny, překryté
pleistocenními náplavami. Ostrůvkovitě se v území nacházejí čtvrtohorní sprašové překryvy.
C.1.5. Fauna, flóra, ekosystémy
Prověřovaný záměr je lokalizován na území průmyslové zóny mimo území ochranných
pásem zvláště chráněných částí přírody. Na území nezasahují významné krajinné prvky ani
prvky územního systému ekologické stability (lokalizace prvků ÚSES v širším okolí je
doložena v části F oznámení).
Z dostupných dokumentací ÚSES (biokoridory, biocentra) vyplývá, že nejblíže
posuzovanému záměru se nachází regionálního biocentrum Údolí Oslavy a Chvojnice. Na
sever od řešeného území se nachází regionální biocentrum Náměšťská obora. Regionální
biokoridor je vymezen údolím Oslavy (RK 1462, RK 1478) a přes Náměšťskou oboru RK
1459 na regionální biocentrum Jinošovská obora.
Záměr není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zákona č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle §
45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) je zájmové území součástí hercynské podprovincie
a bioregionu č. 1.23 Jevišovického, nachází se při severní hranici tohoto bioregionu na
rozhraní reprezentativní a nereprezentativní přechodové zóny.
Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika, ve fytogeografickém okrese č. 68
Moravské podhůří Vysočiny, při hranici s oblastí moravského termofytika, fytogeografického
okresu č. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina.
Potenciálně přirozenou vegetací jsou zde černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi –
Carpinetum), náhradní vegetací mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion,vegetační
stupeň dle Skalického (1988) suprakolinní.
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Celkově lze území umístění posuzovaného záměru charakterizovat z hlediska živých složek
přírody jako území silně narušené antropogenními vlivy (průmyslová výroba). Z hlediska
ekologické stability lze areál posuzovaného záměru hodnotit stupněm 0 (zastavěná území a
zpevněné plochy).
C.1.6. Dopravní infrastruktura
Základní silniční komunikační osou v území je od západu k východu vedoucí silnice I/23
Písek - Jindřichův Hradec - Třebíč – Kývalka.
Z výsledků statistického šetření zaměřeného na intenzitu dopravy v roce 2005 vyplývají
následující údaje:
intenzita dopravy

Kom.

číslo sčítacího
úseku

T

O

M

suma vozidel
za 24 hod.

I/23

6-1960

856

3425

22

4303

Záměr se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od této hlavní komunikační osy a je dostupný
z odbočky této silnice, ze silnice III/39212 Náměšť – Březník.
Katastrálním územím Kralic prochází jednokolejná železniční trať č. 240 Brno - Jihlava Havlíčkův Brod. Trať prochází ve vzdálenosti cca 360 m jižně od lokality umístění záměru.
Tato trať má v současné době nezávislou dieselovou trakci, výhledově bude elektrifikována
střídavým systémem.
C.1.7. Hluk
Posuzovaný záměr se dle územního plánu obce Kralice nad Oslavou nachází ve výrobní
zóně.
Dominantním zdrojem hluku v zájmovém území je jednak silniční a jednak železniční
doprava.
Hlavním zdrojem hlukových emisí ze zařízení je používání kompresoru k provozování
vzduchových zařízení. Kompresor, který bude umístěn uvnitř objektu zařízení v prostoru
skladu, stejně tak i ostatní zdroje hluku (brusky, vrtačky) budou používány pouze
v uzavřených prostorech.
Z hlediska samotného provozování zařízení lze předpokládat, že dojde k překročení limitních
hodnot pro venkovní prostředí. Navíc bude záměr umístěn ve vzdálenosti cca 1 km
od nejbližší obytné zástavby.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v Nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku
z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné
korekce pro denní a noční dobu a místo.
Co se týká zvýšení hluku z dopravy nedojde při nepatrném navýšení dopravní obsluhy areálu
o cca 1 těžký nákladní automobil, 5 lehkých nákladních automobilů a cca 5 osobních
automobilů za týden prakticky k žádným změnám oproti současnému stavu.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klimatické faktory
Makroklimatická charakteristika
Území naleží do klimatické oblasti MT 11 (Quitt 1971), která je charakterizována dlouhým
létem, teplým a suchým, přechodným obdobím krátkým, s mírně teplým jarem a mírně
teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky
klimatické charakteristiky

MT 11

Počet letních dnů

40 - 50
140 - 160

Počet dnů s teplotou větší než 10°C
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 - 60

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3

Průměrná teplota v červenci

17 - 18

Průměrná teplota v dubnu

6-7

Průměrná teplota v říjnu

6-7

Počet mrazových dnů

110 - 130

Počet ledových dnů

30 - 40

Počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Úhrn srážek ve vegetačním období v mm

350 - 400

Úhrn srážek v zimním období v mm

200 - 250

Počet zamračených dnů

120 - 150

Počet jasných dnů

40 - 50

Území je dobře provětráváno, s výjimkou zaříznutých údolí, ale i prostoru obce Kralice.
Převažuje západní, v zimě pak i jihovýchodní proudění.
Náměšť nad Oslavou - dlouhodobé průměrné měsíční úhrny srážek-normály Hma
(mm) za období 1951-1980
Měsíc
Hma- měs.norm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

průměr

32

29

30

34

56

77

76

69

38

32

40

33

546

Režim srážek je charakterizován nejvyššími úhrny srážek v letních měsících, s maximem v
červnu - 77 mm a nejnižšími úhrny srážek v chladném pololetí s minimem v únoru - 29 mm
srážek. V teplém vegetačním období (IV-IX) spadne v průměru 64,1 % úhrnu ročních srážek,
avšak vzhledem k vysoké evapotranspiraci v tomto období se na doplňování zásob
podzemní vody podílejí především srážky chladného pololetí.
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Kvalita ovzduší
Znečišťování ovzduší zejména emisemi SO2 a popílku ze spalovacích procesů a emisemi
pevných a plynných škodlivin z pozemní dopravy, jsou rozhodujícími faktory pro situaci
v ovzduší obci Kralice nad Oslavou. Největší zdroje znečištění ovzduší jsou lokální topeniště
a emise z dopravy na komunikaci I/23.
C.2.2. Voda
Z vodohospodářského hlediska patří lokalita do povodí řeky Oslavy (č. h.p. 4–16–02). Řeka
Oslava pramení jihozápadně od Žďáru nad Sázavou a ústí zleva do Jihlavy u Ivančic, plocha
povodí je 867, km2, délka toku 99,6 km.
Veškeré dešťové vody z plochy střech posuzovaného záměru jsou svedeny přes dešťovou
retenční nádrž melioračním příkopem Velkopolský potok. Tento potok je ve správě Lesy ČR,
oblastní správa toků.
Území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a není součástí pásma
hygienické ochrany vodního zdroje. Posuzované území se rovněž nenachází v zátopovém
území.
Základní údaje o významných hydrologických prvcích v širším okolí území prověřovaného
území následují, hydrologická situace je doložena v části F. oznámení.
Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Michlíček a kol. 1986) je zájmové území součástí
rajonu č. 655: "Krystalinikum v povodí Jihlavy". V uvedeném rajonu lze vymezit svrchní
zvodeň, vázanou na kvarterní pokryv, zónu zvětrávání a připovrchového rozpojení hornin
a dále spodní zvodeň, vázanou na propustné tektonické zóny v hlubších částech krystalinika.
Nejpříznivější podmínky pro oběh podzemní vody jsou ve fluviálních uloženinách
významnějších toků. Hloubka oběhu je dána hloubkou místní erozní báze. Hladina podzemní
vody je převážně volná a sleduje konformně terén. Průlinovo-puklinový oběh podzemních
vod je silně rozkolísaný a nepravidelný, s lokální závislostí na petrografickém složení,
tektonické predisponovanosti a charakteru čtvrtohorních pokryvných útvarů.
Svrchní zvodeň je na lokalitě vázána na puklinový kolektor se zvýšeným podílem průlinové
porozity v pásmu připovrchového rozpukání a rozpojení hornin s koeficientem transmisivity
T = 1,5 . 10-5 – 2,5 . 10-4 m2/s. Zónu aerace tvoří jílovitopíčité až jílovité eluvium migmatitů.
Hranice mezi zónou aerace a první zvodní je neostrá a kolísá v závislosti na sezónním
rozložení srážek. Generelní směr proudění podzemní vody je konformní se sklonem terénu.
C.2.3. Půda a horninové prostředí
Půda
K vynětí pozemků ze ZPF došlo již v minulosti v souvislosti s určením pozemků
k průmyslovému a komerčnímu využití. Kulturní vrstvy půdy byly skryty a byly provedeny
terénní úpravy.
Na základě dlouhodobého působení přírodních faktorů se v území vyvinuly typy půd
odpovídající místním přírodním podmínkám. Převážně na kyselých horninách třebíčského
plutonu se vyvinuly variety hnědých půd. Převažují mírně kyselé až kyselé hnědé půdy. Na
čtvrtohorních eolických usazeninách se vyvinula skupina černozemních a hnědozemních
půd. Rozšířeny jsou zejména na jih od Kralic. Ilimerizované půdy se nacházejí v lokálních
sníženinách a depresích.
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V nivě vodních toků převažují skupiny nivních půd, vyznačujících se většinou rozdílným
charakterem humusové vrstvy. Fyzikálně chemické vlastnosti jsou dobré, ovlivňovány jsou
zejména rozdílností vláhových poměrů.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČR (Demek a kol., Hory a nížiny, 1987) náleží zájmové
území do systému Alpsko-himalájský, provincii Česká vysočina, subprovincii Českomoravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina, .
podcelku Znojemská pahorkatina a okrsku Náměšťská sníženina charakteristická plochým
reliéfem s hlubokými zaříznutými údolími. Samotný záměr je umístěn v blízkosti kóty 411
U hájenky.
Geologické poměry
Geologické podloží tvoří žuly a ruly třebíčského plutonu. Charakteristické jsou vložky
amfibolitů. Výplň den údolí vodních toků tvoří převážně třetihorní fluviální usazeniny, překryté
pleistocenními náplavami. Ostrůvkovitě se v území nacházejí čtvrtohorní sprašové překryvy.
Na území prověřovaného záměru nezasahují žádná ložiska nerostných surovin ani ochranná
pásma surovinových zdrojů.
Staré zátěže
V areálu prověřovaného záměru se nenachází žádné staré zátěže.
C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy
Záměr se nachází mimo vyhlášená chráněná území. V blízkosti umístění záměru se však
nachází lokality zvláště chráněného území přírody dle zákona č. 114/92 Sb. Jedná se
o Evropsky významnou lokalitu Náměšťská obora, která se nachází severně od lokality
záměru. Jedná se o oboru ze 16. století s mohutnými stromy (dub, buk, habr a lípa) starými
více jak 200 let. Obora je určena k chovu dančí zvěře. Celková rozloha 347 ha.
Druhou lokalitou umístěnou jižně od umístění posuzovaného záměru je přírodní rezervace
Údolí Oslavy a Chvojnice, která byla vyhlášená v roce 1974 na rozloze 2111 ha.
Charakteristická jsou kaňonovitá údolí se skalními masivy, kamennými moři a skalnatými
sutěmi. Vysoký je krajinářský a přírodovědný význam. Významné jsou enklávy teplomilné
vegetace a přirozené bučiny pralesovitého charakteru. Výskyt ohrožených druhů rostlin
a živočichů.
V katastrálním území Kralic nad Oslavou jsou vyhlášené památné stromy tvořící významné
aleje podél účelových komunikací a silnic.
- aleje okolo Velkopolského dvora:
-

severní p.č. 1957,
severovýchodní p.č. 1957,
jihovýchodní p.č. 1959,
alej ke mlýnu p.č. 1967/1.

C.2.5. Osídlení, kulturní památky, tradice
Areál prověřovaného záměru se nachází v jihozápadní části obce Kralice nad Oslavou
v lokalitě označené jako „Velkopolský Dvůr“. Tato lokalita sloužila v minulosti jako lihovar
a hospodářské budovy.
Areál je určen podle územního plánu obce Kralice nad Oslavou k průmyslové zástavbě.
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Podle Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek se v k.ú. Kralice nad Oslavou
nachází celkem 3 památkové objekty:
-

tvrz,

-

kostel sv. Martina s ohradní zdí a křtitelnicí,

-

zámecká obora (zasahující z k.ú. Náměšť nad Oslavou).

Celé katastrální území obce Kralice nad Oslavou je klasifikováno jako území
archeologického zájmu, tj. území s archeologickými nálezy. V případě provádění zemních
prací je nezbytné dodržet ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, ukládající povinnost stavebníkovi před zahájením
stavební činnosti oznámit svůj záměr organizaci oprávněné k provádění záchranného
archeologického výzkumu a umožnit jí provedení těchto prací na dotčeném území.
Posuzovaný záměr změny využívání stávajícího objektu však nevyžaduje žádné provádění
zemních prací.
V Kralicích nad Oslavou stávala poblíž kostela tvrz, která v letech 1578 – 1622 skrývala
tajnou tiskárnu Českých bratří založenou biskupem Jednoty bratrské Janem Blahoslavem.
Tvrz zanikla za třicetileté války a bratrská tradice byla následně smazána tak dokonale, že
i na konci devatenáctého století jen málokdo věděl, kde vznikala památná Bible kralická, jež
má v historii českého národa i jeho jazyka významné místo.
Přímo v objektu záměru se nenacházejí žádné kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány
žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo
spojené s významnou osobou.
Všechny historicky cenné objekty jsou rovněž mimo jakýkoliv přímý dosah možných vlivů
záměru a jeho provozem.
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D.
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na zdraví, sociální a ekonomické dopady
V souvislosti se záměrem lze obecně považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která
mohou být spojena:
-

s ovlivněním kvality vody a půdy,

-

se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),

-

se znečištěním ovzduší,

-

se zvýšenou hlukovou zátěží,

-

s psychickou zátěží.

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování Oznámení lze předběžně vyloučit
znatelné negativní vlivy v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
-

-

-

navýšení dopravy v důsledku realizace prověřovaného záměru bude na pozadí
stávající dopravní zátěže nevýznamné (viz. kapitola D.1.8.),
zpracovatel části ovzduší tohoto oznámení nepředpokládá navýšení stávající
imisní zátěže okolí areálu, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu rovněž
předpokládány,
v areálu bude zacházeno s látkami nebezpečnými vodám. Veškerá manipulace
s těmito látkami však bude probíhat v zabezpečených prostorech vybavených
nepropustnou izolací a záchytnými jímkami. Jakákoliv manipulace s těmito látkami
mimo vymezené prostory je zakázána. Lze tedy téměř vyloučit zdravotní rizika
spojená s kontaminací podzemních nebo povrchových vod.
stavba se nachází v prostoru dlouhodobě využívaném k průmyslové výrobě.
Zpracovatelem oznámení není předpokládána psychická zátěž v důsledku pocitu
ohrožení záměrem.

Z hlediska sociálních dopadů se jedná aktivitu, která se projeví vytvořením čtyř nových
pracovních míst. Sociální dopady záměru lze hodnotit jako pozitivní.
Uskutečnění záměru může mít příznivý dopad na ekonomický rozvoj provozovatele záměru.
Při provozu záměru budou na výstupu vznikat využitelné materiály a to jednak k dalšímu
zpracování, tak k opětovnému použití jako náhradní díly čímž dojde k úspoře surovinových
zdrojů.
Dále záměr pomůže vyřešit problém odstavených autovraků v sídelních útvarech a jejich
nepříznivému vlivu na pohodu prostředí a životní prostředí neboť tyto autovraky jsou často
poškozené způsobem, že dochází k úkapům a únikům provozních kapalin.
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D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivem provozu navrhovaného záměru nedojde k výraznému nárůstu imisní zátěže. Neboť
samotná technologie demontáže autovraků neznečišťuje ovzduší.
Novým malým zdrojem znečišťování ovzduší bude vytápění jednotlivých částí záměru. Dle
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), v platném znění se bude jednat o malý zdroj znečišťování ovzduší (§4
odst. 5, písm. d) malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém
tepelném výkonu nižším než 0,2 MW) s tepelným výkonem 72 kW.
Vliv provozu tohoto zdroje na emisní situaci v bezprostředním okolí umístění záměru bude
málo významný. Hlavním zdrojem emisí v dotčeném území je doprava po nedaleké
komunikaci I/23 a také lokální topeniště v obci Kralice nad Oslavou.
Mezi mobilní zdroje znečišťování ovzduší lze zařadit vozidla zabezpečující provoz zařízení.
Vzhledem, k předpokládanému navýšení dopravy se jedná o zanedbatelný přírůstek emisí
z dopravy oproti stávajícímu stavu v okolí záměru.
D.1.3. Vlivy na vodu
Záměrem nebudou dotčeny stávající vodní plochy ani vodní toky. Objekt autovrakoviště se
nenachází v zátopové oblasti.
Vzhledem k tomu, že nebudou provedeny stavební úpravy stávajícího objektu nedojde ke
zvýšení průměrného odtokového množství dešťových vod ze zpevněných ploch a střech.
Splaškové odpadní vody budou svedeny splaškovou kanalizací co bezodtokové záchytné
jímky o objemu 10 m3. Po naplnění kapacity této jímky bude provedeno vyčerpání jímky
odvoz jejího obsahu specializovanou společností. Splaškové odpadní vody tedy nebudou
vypouštěny do recipientu Velkopolský potok a nebudou mít tedy žádný negativní vliv na
kvalitu a kvantitu vody v této vodoteči.
D.1.4. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Záměr nevyžaduje zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu.
K realizaci záměru plně postačují stávající objekty a nebudou tedy prováděny žádné
stavební činnosti, které by mohli mít nepříznivé vlivy na půdu a horninové prostředí.
Technologie záměru neklade nároky na surovinové zdroje, areál se nachází mimo ložiska
nerostných surovin registrovaná Geofondem ČR.
D.1.5. Vlivy na živé složky přírody
Záměr je realizován ve stávajícím objektu ve výrobní zóně obce Kralice nad Oslavou.
Veškeré aktivity nepřekročí hranice stávajícího areálu daného v terénu oplocením a nedojde
ani ke změně vnějšího vzhledu objektu. Prostor areálu Velkopolský dvůr nemá z hlediska
sledování výskytu jednotlivých druhů fauny a flóry žádný význam. Jedná se o silně
antropogenně zatížené území. Většina ploch je bez vegetace zpevněných různým povrchem.
Veškerá činnost spojená s demontáží autovraků a nakládání s nebezpečnými kapalnými
látkami bude probíhat v zabezpečených prostorech. Při dodržení technologických postupů
tedy nebude docházet ke znečišťování okolních ekosystémů nad míru stávající v době
posuzování.
Vzhledem k umístění záměru do uzavřených prostor se nepředpokládá nárůst hlukového
zatížení.
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D.1.6. Vlivy na krajinu
Prověřovaný záměr bude lokalizován v industriálně využívaném území obce Kralice nad
Oslavou. Záměr bude realizován ve stávajícím objektu, veškeré aktivity spojené se záměrem
nepřekročí hranice stávajícího areálu daného v terénu oplocením a nedojde ani ke změně
vnějšího vzhledu objektu.
Na pozadí stávajících komerčních, sídelních a dopravních aktivit bude dopad realizace
záměru na krajinu zanedbatelný.
D.1.7. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření a vibrací
Vliv na hlukovou situaci
Z venkovních zdrojů působících v dané lokalitě je nutno připočítat především automobilovou
dopravu na nedaleké komunikaci I/23 a železniční trať Brno – Havlíčkův Brod. Nejbližší
obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 1000 m od areálu zařízení. Jedná se
zástavbu ve městě Náměšť nad Oslavou.
Veškeré zdroje hluku (brusky, vrtačky apod.) budou používány pouze v uzavřených
prostorech a lze tedy předpokládat, že vlivem provozu zařízení autovrakoviště nedojde
k překročení stanovených limitních hodnot.
Rovněž by neměla být překročena přípustná ekvivalentní hladina hluku pro osmihodinovou
pracovní dobu, která je stanovena na hodnotu 85 dB (A) a korekcí na druh vykonávané
činnosti.
Vlivy v důsledku záření a vibrací
Důsledkem realizace záměru nedojde k rozšíření stávajícího objektu, a tím ke zvýšení
nočního osvětlení areálu, které je zdrojem světelných emisí.
Zdrojem elektromagnetického záření budou používaná elektrická zařízení. Hodnoty
elektromagnetického záření zdrojů používaných při realizaci záměru budou v souladu s NV
č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a nebudou mít negativní vliv
na zdraví zaměstnanců
Důsledkem realizace záměru nebudou emise jaderného záření.
Při demontáži autovraků nebudou používány nástroje a strojní zařízení, které jsou zdrojem
vibrací.
D.1.8. Vlivy na dopravu
Vliv na dopravu je nevýznamný. Při celkové pozaďové intenzitě na silnici I/23 dosahují
řádově 4 300 vozidel za 24 hodin tvoří obslužná doprava fyzické osoby oprávněné
k podnikání Pavel Dvořák hodnotu zanedbatelnou, v rámci běžného kolísání pozaďové
dopravy prakticky nezaznamenatelnou, teoreticky se pohybující v řádu méně než 1% celkové
dopravy což je hodnota, která nevyžaduje žádná dodatečná opatření.
D.1.9. Vlivy na památky a tradice
Záměr bude umístěn ve výrobní zóně obce Kralice nad Oslavou. Na ploše záměru se
nenachází žádné chráněné památky ani sním nejsou spojeny žádné tradice.
Realizace záměru nebude mít žádný přímý vliv na kulturní památky ani nebudou narušeny
místní tradice.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
D.2.1. Zdraví obyvatelstva sociální a ekonomické vlivy
Vlivem provozu navrhovaného záměru nedojde k výraznému nárůstu imisní zátěže ani ke
zvýšení hlukové zátěže.
Z hlediska sociálních dopadů se jedná aktivitu, která se projeví vytvořením čtyř nových
pracovních míst. Sociální dopady záměru lze hodnotit jako pozitivní ovšem málo významné.
Realizace záměru může mít příznivý dopad na ekonomický rozvoj provozovatele záměru. Při
provozu záměru budou na výstupu vznikat využitelné materiály a to jednak k dalšímu
zpracování, tak k opětovnému použití jako náhradní díly čímž dojde k úspoře surovinových
zdrojů.
Dále záměr pomůže vyřešit problém odstavených autovraků v sídelních útvarech a jejich
nepříznivému vlivu na pohodu prostředí a životní prostředí neboť tyto autovraky jsou často
poškozené způsobem, že dochází k úkapům a únikům provozních kapalin.
D.2.2. Ovzduší
Novým malým zdrojem znečišťování ovzduší bude vytápění jednotlivých částí záměru. Dle
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), v platném znění se bude jednat o malý zdroj znečišťování ovzduší (§4
odst. 5, písm. d) malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém
tepelném výkonu nižším než 0,2 MW) s tepelným výkonem 72 kW.
Vliv provozu tohoto zdroje na emisní situaci v bezprostředním okolí umístění záměru bude
málo významný. Hlavním zdrojem emisí v dotčeném území je doprava po nedaleké
komunikaci I/23 a také lokální topeniště v obci Kralice nad Oslavou.
Mezi mobilní zdroje znečišťování ovzduší lze zařadit vozidla zabezpečující provoz zařízení.
Vzhledem, k předpokládanému navýšení dopravy se jedná o zanedbatelný přírůstek emisí
z dopravy oproti stávajícímu stavu v okolí záměru.
D.2.3. Voda
Vzhledem k tomu, že nebudou probíhat žádné výrazné stavební úpravy stávajícího objektu
nedojde ani ke změně plochy zpevněných ploch a střech budov, a tím nedojde ke zvýšení
objemu vypouštěných dešťových vod.
Veškerá činnost spojená s nakládáním s autovraky bude probíhat pouze v uzavřeném
vodohospodářsky zabezpečeném prostoru haly. Na venkovních plochách nebudou
shromažďovány žádné autovraky. Tím bude zabráněno negativním vlivům na kvalitu
odpadních dešťových vod a dále na povrchovou vodoteč Velkopolský potok, který je
recipientem odpadních dešťových vod.
Vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány neboť veškerá manipulace s látkami
nebezpečnými vodám bude probíhat v uzavřených prostorech jejichž betonová podlaha bude
opatřena ochranným nátěrem a prostor určený k vypouštění provozních kapalin je navíc
vyspádován do bezodtoké havarijní záchytné jímky.
D.2.4. Půda, geologické poměry a přírodní zdroje
Vzhledem k tomu, že záměr nevyžaduje stavební činnost a záměr se nachází v průmyslové
zóně nedojde vlivem nebude dotčen zemědělský ani lesní půdní fond, negativní vlivy na
kvalitu půdy nejsou očekávány.
Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní zdroje.
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D.2.5. Živé složky přírody
Záměr je dle územního plánu obce Kralice nad Oslavou součástí výrobní zóny. Vzhledem
k tomu, že záměr nevyžaduje výrazné stavební úpravy ani rozšíření stávajícího objektu,
nedojde k vyhubení žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v lokálním
měřítku.
Záměrem nebudou dotčeny významné krajinné prvky ani prvky systému ekologické stability.
D.2.6. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinný ráz a na estetické hodnoty území nejsou očekávány.
Na lokalitě nedojde k rozšíření zástavby stávající výrobní zóny.
D.2.7. Hluková situace, záření a vibrace
Potenciální vlivy hluku jsou omezeny na vlastní objekt autovrakoviště, kde se nenacházejí
žádné hlukově chráněné prostory (například obytná zástavba). Nejbližší hlukově chráněný
prostor (obytná zástavba) se nachází ve vzdálenosti cca 1000 m.
Veškeré zdroje hluku z technologie demontáže autovraků budou používané v uzavřeném
prostoru autovrakoviště. Vzhledem k uzavřenému systému ventilace lze předpokládat, že
nedojde k překročení stanovených limitních hodnot.
Předpokládaná provozní doba záměru je od 700
v nočních hodinách.

1600. Záměr tedy nebude v provozu

Realizace záměru nezpůsobí významnou změnu stávající hlukové situace v území, kde
hlavním zdrojem hluku je doprava na silnici I/23 a provoz na nedaleké železnici.
Rovněž by neměla být překročena přípustná ekvivalentní hladina hluku pro osmihodinovou
pracovní dobu, která je stanovena na hodnotu 85 dB (A) a korekcí na druh vykonávané
činnosti.
Vlivy v důsledku světelných emisí jsou lokálního charakteru, na pozadí stávající světelné
situace je lze hodnotit jako bezvýznamné.
Vlivy v důsledku jiného záření nejsou očekávány.
D.2.8. Doprava
Vjezd do areálu Velkopolský dvůr v němž bude záměr umístěn je z hlavní silnice I/23, přes
komunikaci třetí třídy III/39212 Náměšť – Březník.
V tomto prostoru bude obslužná doprava autovrakoviště hluboko pod úrovní ostatní
pozaďové dopravy na této komunikaci, a to v řádu méně než 1% celkové dopravy. Z tohoto
důvodu lze tedy označit rozsah dopravních vlivů za téměř bezvýznamný.
D.2.9. Kulturní a historické památky, tradice
Vlivy na kulturní a historické památky a na tradice nejsou očekávány.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Vlivy na jednotlivé složky přírody a sociální sféry v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou
vyloučeny.
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D.4. Opatření k prevenci,
nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

kompenzaci

D.4.1. Zdraví obyvatelstva
Vzhledem k tomu, že záměr nevyžaduje stavební úpravy stávajícího objektu nedojde
k ovlivnění obytné zástavby v okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních
mechanismů i dopravní techniky.
Zvýšení dopravní obslužnosti vlivem provedení záměru je minimální a vzhledem ke stávající
koncentraci dopravy na nedaleké komunikaci I/23 zanedbatelné.
Veškerá manipulace s autovraky a jejich demontáž bude probíhat v uzavřeném objektu
nedojde tedy ani ke zvýšení hlukové zátěže.
Dodržení opatření uváděná v bodech ovzduší a voda předpokládá rovněž zamezení
působení negativní zátěže na obyvatelstvo.
Při nakládání s odpady musí být dodrženy veškeré podmínky dané zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů, především pak
při nakládání s nebezpečnými odpady.
Při nakládání s nebezpečnými odpady je nutné dodržovat veškeré pokyny týkající se jejich
shromažďování, použití shromažďovacích prostředků a používání osobních ochranných
pomůcek dle pokynů uvedených v identifikačních listech příslušných shromažďovaných
odpadů, aby nedocházelo k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí.
Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění je nutné se řídit pokyny
uvedenými na obalech těchto chemických látek a přípravků a pokyny uvedenými
v příslušných bezpečnostních listech, aby nedocházelo k ohrožení zdraví lidí a životního
prostředí.
Jako zdroj paliva k vytápění záměru bude využit zásobník na propan o objemu 4,85 m3.
Vzhledem, k tomu, že se jedná o chemickou látku klasifikovanou dle zákona č. 356/2003 Sb.,
jako extrémně hořlavá – F+, s R-větou, R 12 Extrémně hořlavý bude dle zákona
č. 59/2006 Sb., nutné vypracovat protokol o nezařazení objektu do skupiny A nebo B dle
tohoto zákona. Zásobník pojme max. 4,12 m3 náplně, tj. cca 2,1 t. Limit pro zařazení objektu
do skupiny A je 10 t, do skupiny B je 50 t. Množství nebezpečné látky tvoří cca 21 %
z limitního množství pro zařazení do skupiny A. Tzn. zpracovaný protokol o nezařazení
objektu bude zaslán na KÚ kraje Vysočina. Velikost ochranného pásma zásobníku je
3 metry. U těchto tlakových zásobníků a rozvodů plynu budou prováděny pravidelné kontroly,
opravy a revize.
D.4.2. Ovzduší
Při provozu malých zdrojů znečišťování ovzduší sloužících k vytápění jednotlivých
technologických částí záměru musí být dodrženy veškeré platné právní předpisy v oblasti
ochrany ovzduší, především §12 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění.
D.4.3. Voda
Je zakázána jakékoliv shromažďování či jiná manipulace s autovraky při níž by mohlo dojít
k úniku provozních kapalin z autovraku mimo objekt haly.
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Veškerá manipulace s látkami nebezpečnými vodám musí probíhat pouze v uzavřených
a zabezpečených prostorách haly. Je nutné provádět pravidelné kontroly stavu záchytné
jímky a ochranného nátěru podlahy.
V objektu autovrakoviště bude zacházeno se závadnými látkami dle §39 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, především se bude
jednat o vypuštěné provozní kapaliny, které budou shromažďovány na vymezeném místě
haly v prostoru shromažďování nebezpečných odpadů. Pokud bude zacházeno se
závadnými látkami ve větším rozsahu než 500 l bude zpracován Plán opatření pro případ
havárie „Havarijní plán“ dle náležitostí vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Vzhledem k předpokládanému využívání studny, ve vlastnictví oznamovatele záměru
umístěné v blízkosti posuzovaného záměru jako zdroje vody pro zabezpečení potřeby
sociálního zařízení (potřeba pitné vody bude kryta dovozem balené vody), bude nutné
požádat vodoprávní orgán o souhlas k odběru podzemní vody dle §8 odst. 1 písm. b) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
D.4.4. Půda, geofaktory
Veškerá manipulace s autovraky bude probíhat pouze ve vnitřních zabezpečených
prostorech.
D.4.5. Živé složky přírody
Nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
D.4.6. Krajina
Nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
D.4.7. Hluk, záření a vibrace
Z hlukového hlediska nejsou navrhována žádná mimořádná technická opatření. Veškerá
činnost spojená s provozem autovrakoviště bude probíhat pouze v denních hodinách
v uzavřeném prostoru autovrakoviště.
Při práci je nutné dodržovat veškerá ustanovení NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění.
Při překročení limitních hodnot hluku pro pracovní prostředí musí pracovníci provádějící
demontáž autovraků používat osobní ochranné pomůcky.
U zdrojů elektromagnetického záření používaných při realizaci záměru je nutné dodržovat
NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
D.4.8. Doprava
Je doporučeno vyloučit noční provoz obslužné a zásobovací dopravy. Dále nejsou
navrhována žádná zvláštní opatření, vlivy jsou na nevýznamnou míru omezeny základním
návrhem záměru.
D.4.9. Kulturní a historické památky, tradice
Nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
Ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší nebyly zjištěny nedostatky, které by ovlivnily odhad vlivu provozu
záměru na kvalitu ovzduší.
Voda
V rámci zpracování Oznámení nebyly známy údaje o aktuální kvalitě podzemních vod ze
studny, která byla v minulosti využívána jako zdroj pitné vody pro potřeby hospodářských
stavení, a tudíž nebylo možné posoudit její kvalitu z hlediska jejího možného využití jako
zdroje vody pro sociální zařízení záměru.
Nebylo tedy možné provést porovnání vybraných parametrů podzemní vody ze studny
s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Odpady
V současné době je na základě kvalifikovaného odhadu proveden pouze rámcový odhad
bilance odpadů, který je závislý na skladbě přijímaných autovraků a na jejich stáří
a vybavenosti.
Doprava
V dopravní části oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, které by mohly
ovlivnit její závěry. V dopravní části tohoto oznámení jsou využity údaje oznamovatele
záměru, údaje ze sčítání Ředitelství silnic a dálnic ČR, terénní prohlídka, vlastní průzkumy
a vlastní zkušenosti zpracovatele dokumentace.
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E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.1. Popis variant řešení stavby
E.1.1. Varianty lokalizace stavby
Umístění záměru je v souladu s územně plánovacími podklady. Záměr je předkládán v jedné
variantě lokalizace.
E.1.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Většina technických parametrů záměru je předpokládána v jedné variantě, což neumožňuje
variantní řešení ani z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. V případech, kdy není
konkrétní specifikace technického zařízení známa, je v dokumentaci předpokládáno využití
takových zařízení nebo takových opatření, která zajistí dodržení hygienických limitů,
případně minimalizaci negativních výstupů. Z uvedených důvodů nejsou zvažovány ani
prověřovány žádné další varianty technologického řešení záměru.

E.2. Porovnání variant
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Jedinou alternativní variantou je varianta tzv.
nulová, představující nerealizaci záměru.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr
označit za pro dané území únosný a výhodný z následujících důvodů:
-

Území v němž bude záměr realizován je narušené lidskou aktivitou a z hlediska
ochrany živých složek je nehodnotné, průmyslové využití území je v souladu
s územně plánovací dokumentací obce Kralice nad Oslavou.

-

Záměr navazuje na stávající aktivity fyzické osoby oprávněné k podnikání, která
podniká, v blízkosti umístění záměru a rozvíjí je.

-

Charakter použité technologie neklade nadměrné nároky na vstupy a není
doprovázen významnými nebo nadměrnými výstupy do svého okolí.

-

Nároky záměru na dopravní obsluhu jsou na velmi nízké úrovni.

-

Záměr nevyžaduje žádné výrazné stavební úpravy.

-

Záměr je zcela v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění a jeho prováděcích předpisů.

-

Záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina
podporujícího rozvoj zařízení k nakládání s autovraky.

-

Z hlediska rizik provozu lze záměr považovat za bezpečný neboť provozní
a stavební zabezpečení záměru zabraňuje možnému havarijnímu úniku látek
nebezpečným vodám do podzemních a povrchových vod a do horninového
prostředí.

Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za vhodný způsob využití a rozvoje
území.
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F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
F.1.1. Lokalizace záměru
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F.1.2. Snímek z katastrální mapy a Výpis z katastru nemovitosti
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F.1.3. Dispozice stávajících a nově budovaných objektů – záměr nevyžaduje
budování nových objektů
Na obrázku je znázorněno rozmístění jednotlivých technologických jednotek umístěných ve
stávajícím objektu.
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F.1.4. Hydrologická situace
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F.1.5. Hydrogeologická situace
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F.1.6. Geologická situace
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F.1.7. Územní systém ekologické stability
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F.1.8. NATURA 2000

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
V rámci zpracování tohoto oznámení nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné
informace, než jsou informace výše uvedené.
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G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, s náležitostmi podle přílohy č. 3
zákona. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru,
o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý
Krajskému úřadu kraje Vysočina do 15-ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru
zjišťovacího řízení, které vydá krajský úřad.

G.2. Informace o prověřovaném záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění je změna využívání stavby hospodářského stavení na
autovrakoviště – zařízení k využívání odpadů. Záměr fyzické osoby oprávněné k podnikání
Pavel Dvořák je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zařazen do KATEGORIE II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.1.:
„Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálněchemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“
Důvodem pro uskutečnění záměru je jednak vlastní podnikatelská činnost žadatele a jednak
posílení funkčního systému sběru a využití autovraků v jihlavském regionu. Fyzická osoba
oprávněná k podnikání Pavel Dvořák v souladu s §11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů v platném znění naplňuje svým záměrem povinnost
materiálového využití odpadu a jeho úpravy před jinými méně vhodnými způsoby nakládání
s odpady např. skládkování.
Cílem záměru je zabezpečit plnění plánů odpadového hospodářství v oblasti zneškodnění
autovraků do úrovně kraje. Je zapotřebí podnikatelských subjektů, které v souladu
s legislativním rámcem zajistí sběr a následné zpracování postupně vyřazovaných vozidel
včetně jejich částí jak pro dosavadní majitele, tak pro samosprávy obcí a měst v regionu bez
ohledu na administrativní hranice. Rovněž bude společnost v rámci budoucích smluvních
vztahů zajišťovat sběr a zpracování autovraků pro výrobce, dovozce a prodejce silničních
vozidel dle § 37a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Činnost záměru bude tedy zejména zaměřena na sběr a zpracování autovraků, vozidel
s ukončenou životností a jejich skupin, podskupin a dílů. Dále na základě poptávky
zákazníků na skladování a následné odprodání obchodovatelných dílů i obchodovatelných
částí autovraků zpět do oběhu k jejich dalšímu využití. Jednotlivé skupiny vytříděného
využitelného odpadu budou též předávány specializovaným zpracovatelským subjektům.
Nevyužitelný odpad bude předáván oprávněným osobám k odstranění tohoto odpadu.
Umístění zařízení je v souladu s určením území podle schválené územně plánovací
dokumentace obce Kralice nad Oslavou (stanovisko MěÚ Náměšť nad Oslavou – stavební
úřad viz. část H oznámení). Zařízení v areálu fyzické osoby oprávněné k podnikání Pavel
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Dvořák nebude bránit možnému využití objektů v okolí z hlediska dopravního ani z hlediska
infrastruktury (energie, voda, odpady). Záměr nemění charakter obce ani nenarušuje krajinný
ráz.

G.3. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové
a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou
a dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající
situace těchto složek přírodního a sociálního prostředí, jejíž popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
Jako možné zdroje negativního ovlivnění zdraví obyvatelstva jsou uvažovány:
-

navýšení dopravy a s ním spojené hlukové emise a emise škodlivin do ovzduší,

Z analýzy dopravních nároků na provoz zařízení po navýšení kapacity odhadu znečištění
ovzduší a odhadu hlukové zátěže z technologie vyplývá prakticky neznatelné navýšení
stávající zátěže.
Vlivy na zdravotní stav v důsledku kontaminace vody, půdy nebo potravního řetězce za
běžného provozu nebo v důsledku havárie jsou téměř vyloučeny.
Vlivy na geologické podmínky byly vyhodnoceny jako nevýznamné, výstavba nebude
provázena terénními úpravami ani výkopovými pracemi.
Provoz zařízení nebude mít vliv na rekreační vyžití obyvatelstva obce ani na historické nebo
kulturní památky.
Záměr je lokalizován ve výrobní zóně obce Kralice nad Oslavou a nevyžaduje zábor
zemědělské nebo lesní půdy. Posuzované území (zastavěná plocha) je bez výskytu
hodnotných rostlinných nebo živočišných společenstev. Vzhledem k tomu, že nebudou
budovány žádné nové objekty ani zpevněné plochy a komunikace, tak nedojde k vyhubení
žádného rostlinného nebo živočišného druhu. Možnost migrace ptáků a hmyzu do okolí
zůstane zachována; nebudou přerušeny migrační trasy obojživelníků.
Negativní vlivy na krajinu nebo estetické hodnoty území nejsou, s ohledem na lokalizaci ve
výrobní zóně na okraji katastrálního území obce Kralice nad Oslavou, očekávány.
Záměr nenáleží do taxativního záměrů ze zákona vyžadujících pokračování procesu
posuzování vliv“ na životní prostředí. Oznámení uvádí výčet údajů a charakteristik
vyžadovaných pro zjišťovací řízení.
Záměr lze realizovat, aniž by byly porušovány obecně platné předpisy a limity těmito
předpisy stanovené, zejména v oblastech, které jsou považovány za oblasti s vlivem na
životní prostředí. Provozováním oznamovaného záměru bude splněn jeden z předpokladů
pro omezení nezákonného nakládání s odpady v oblasti nakládání s autovraky a s jejich
částmi, které je v současné době velmi rozšířené.
Souhrnně je záměr hodnocen jako záměr, který navazuje na stávající činnost v lokalitě
a rozšiřuje ji. Míra ovlivnění okolního prostředí je hodnocena jako nízká bez významných
negativních dopadů.
Realizaci prověřovaného záměru lze považovat za vhodný způsob využití posuzované
lokality.
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H.
PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného
dokumentace.
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plánovací
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Obrázek k umístění záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
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Datum zpracování oznámení:

30. listopadu 2006

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Ing. Jan Mičan

oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 11. 10. 1994 pod č.j. 2638/304/OPVŽP/94

Hodonínská 7
617 00 Brno
tel.: 602 510 905

Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………
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název akce:
oznamovatel:
zpracovatel oznámení:

oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
Autovrakoviště – Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů
Pavel Dvořák
Ekologické audity a posudky s. r. o.

Seznam zkratek:
KÚ

Krajský úřad

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

MěÚ

Městský úřad

RK

Regionální biokoridor

ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ČHMÚ

Český hydrometeorologický úřad

ZPF

Zemědělský půdní fond

NV

Nařízení vlády
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