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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.
Zpracování oznámení proběhlo v lednu 2011. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Město Velké Meziříčí

A.2. IČ
00295671

A.3. Sídlo
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Radoslav Necid
starosta
ve věcech technických:
Jiří Oulehla
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů;
zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání
nebo odstraňování ostatních odpadů.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařízení slouží pro sběr ostatních a velkoobjemových odpadů kategorie“O“, nebezpečných odpadů
kategorie „N“ a ke zpětnému odběru vybraných druhů elektrozařízení od :
•

občanů Města Velkého Meziříčí

•

firem a organizací/ fyz.a právn.osob/ z Velkého Meziříčí a okolí,na základě sml.vztahů

•

občanů okolních obcí - svoz se zajišťuje na základě objednávek obcí,2x ročně, popř. občané dovážejí sami odpady na RD

Recyklační dvůr je projektován na kapacitu nad 10 t. Odpady jsou umisťovány do vyhrazených kontejnerů,
po naplnění jsou kontejnery odváženy k likvidaci. Četnost odvozu je cca 1 až 2x za měsíc, v případě
organizovaných svozů z okolních obcí (na jaře a na podzim) je četnost častější.
Recyklační a sběrný dvůr je umístěn na pozemku p.č.220/7,k.ú. Velké Meziříčí v areálu TS na ulici Karlov
(bývalý výrobní areál firmy Agados). Je přístupný ze silnice II.tř.č.602.
Plocha sběrného dvora
Zastavěná plocha budovy „E“ – sklad nebezpečného odpadu

1 773 m
131,1 m2
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Vysočina
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí
Velké Meziříčí

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Velké Meziříčí jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je situován do stávajícího průmyslového areálu bývalého podniku AGADOS, kde budou využity
prostory ve stávajících budovách a zpevněné volné plochy.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je změna užívání bývalého výrobního areálu firmy Agados a vybudování zde
recyklační a sběrný dvůr. Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci a úpravách volných zpevněných ploch,
kanalizace a oplocení. Dále bude provedena oprava stávající skladové haly a instalace nové kancelářské
buňky. Na volné ploše budou umístěny typové kontejnery a tzv. E-domek pro skladování vybraných
odpadů.
Z hlediska možné kumulace vlivů připadají v úvahu vlivy vyvolané automobilovou dopravou přivážejících a
odvážejících odpady. S ohledem na skladovou kapacitu nepředpokládáme podstatnější ovlivnění stávající
automobilové dopravy na navazující silniční síti.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem využití bývalého průmyslového areálu. Účelem je posílení funkčního sytému
sběru a likvidace odpadů v regionu.
Umístění záměru je vázáno na dostupné objekty a pozemky a není navrženo ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Recyklační a sběrný dvůr je umístěn na pozemku p.č.220/7,k.ú. Velké Meziříčí v areálu TS na ulici Karlov
(bývalý výrobní areál firmy Agados). Je přístupný ze silnice II.tř.č.602. Sběrný dvůr je od zbytku areálu
oddělen oplocení. Celý areál Technických služeb je oplocen.
V rámci areálu sběrného dvora bude umístěna kancelářská buňka pro obsluhu. Ke skladování odpadů
budou sloužit jednak kontejnery na ploše střediska, nebezpečné odpady budou skladovány ve "skladu E",
který bude upraven jako sklad nebezpečných odpadů. Ve skladu budou odpady skladovány v uzavřených
kontejnerech.
Na recyklační dvůr je možno dovážet odpad kategorie nebezpečný a dále velkoobjemový odpad kategorie
ostatní. Rovněž jsou zde přebírány odpady,které jsou dále využitelné, tj. sklo, papír,plasty a PET lahve,
pneumatiky, železný šrot. Na základě smluvního vztahu vlastníka zařízení a firem Asekol s.r.o. Praha,
Elektrowin a.s. Praha a Ekolamp s.r.o. Praha je rovněž RD využíván pro zpětný odběr elektrozařízení.
Přejímku odpadů budou zajišťovat pracovníci sběrného dvora. V případě,že by dovezený odpad
neodpovídal ustanovením tohoto provozního řádu, je pracovník recyklačního dvora oprávněn tento odpad
odmítnout (týká se to zejména průmysl.podniků) a vyzvat původce odpadu,aby tento odpad na vlastní
náklady neprodleně odvezl z RD, s tím, že mu doporučí, kde lze tento odpad ekologicky zlikvidovat
(doporučí mu podle katalogu firem tu firmu, která má oprávnění odpad zlikvidovat).
Sklad nebezpečných odpadů
Pro skladování nebezpečných odpadů bude stavebně upravena hala o rozměru 21x6,2m. Hala má
samostatný vchod a je uzamykatelná. Sklad bude vybaven speciální epoxidovou podlahou zajišťující
odolnost proti různým úkapům (vylití olejů apod.), spádovanou do žlabu, který je odvodněn do vybírací
jímky
V hale budou umístěny:
speciální IBC kontejnery a speciální dvouplášťové sudy,do kterých se ukládají nebezpečné
odpady do doby předání jednotlivým odběratelům
3ks
nádoby na tuhý nebezpečný odpad –
kovové kontejnery 800l
6ks
kovové kontejnery 500l
8 ks
kovové sudy 200l
kontejner na uložení odpadů

4ks
1ks

nádoby 120 l
nádoby na prošlé léky

3 ks
3ks

kontejner na uložení odpadů

1ks

Technologické vybavení a zařízení:
mobilní ocejchovaná digitální váha / váživost do 600 kg/
speciální nádoby na uskladnění odpadů- viz. výše
vybavení pro případ úniku odpadů /vylití olejů ../ : sorbenty,kbelík,lopata a koště, havarijní
souprava a havarijní vak,plastové pytle
ochranné pracovní pomůcky : gumové zástěry, holínky,rukavice, brýle, respirátory
manipulační prostředky:rudl, paletizační vozík ,v případě potřeby je k dispozici i
vysokozdvižný vozík, který je trvale umístěn v areálu TS.
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dva uzavřené velkoobjemové kontejnery, umístěné venku vedle haly, do kterých se
ukládá eternit, skelná vata a lepenka
Pro případ havárie bude zpracován Havarijní plán,který bude schválen rozh.MěÚ, odbor ŽP Velké Meziříčí.
Havarijní plán musí podrobně popisovat různé možnosti havárií a postupy, jak havárie likvidovat.
Venkovní plocha
Venkovní plocha slouží pro sběr ostatních odpadů, velkobjemových odpadů a dále využitelných odpadů
(papír, sklo, plasty,železo).
Pro tyto účely bude na venkovní ploše umístěny:
velkoobjemové kontejnery

15 ks

Pro přepravu se používají 2 kontejnerové AVIE TYP vozidla A 31.1. K.-TK.
zpětný odběr eletrozařízení
odběratel Asekol s.r.o. Praha
uzavřený kontejner : na televizory
uzavřený kontejner: na PC,monitory
uzavřený kontejner : na ostatní EEZ Sk.3,4,7,8
E-domek
odběratel Elektrowin a.s.Praha
uzavřené kont.: malé spotřebiče
uzavřený kont.73 m2 : na chlazení a velké spotřebiče
WINTEJNERY

1 ks
1 ks
1 ks
1ks
2ks
1 ks
2 ks

odběratel Ekolamp s.r.o. Praha
kontejnery na zářivky a výbojky

2 ks

Navrženo je použití kontejnerů MEVA typ 1258, 1255, IBC 5705, plastový kontejner M 1000 typ 5705,
nádoby na prošlé léky typ 4733 a kontejner na výbojky- TYP 0061.
Po naplnění jednotlivých kontejnerů se prostřednictvím dopravců zajišťuje odvoz EEZ k jednotlivým
odběratelům k dotřídění a dalšímu využití. Smlouvu s jednotlivými odběrateli EEZ má uzavřenu vlastník
RD, tj. Město Velké Meziříčí, provozovatelem jsou Technické služby VM s.r.o. Velké Meziříčí.
Celý areál recyklačního a sběrného dvora je oplocen a kolem areálu je zbudován obvodní drenážní systém
pro zachycení povrchových vod. Je zde manipulační prostor pro fyzické přijetí přivážených odpadů,který je
určen pracovníkem odpovědným za provoz recyklačního dvora.
Provozní budova-buňka je umístěna přímo v areálu recyklačního dvora (RD). Její součástí je vybavení pro
pracovníka RD a jedna mobilní telefonní linka. Sociální zařízení je v docházkové vzdálenosti v budově A. V
areálu RD je zbudováno čistící zařízení –LAPOL- pro zachycení případných kontaminovaných vod.
Provozní doba recyklačního dvora bude následující:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

:
:
:
:
:
:
:

9.00-11.00 hod.

13.00-15.00 hod.
zavřeno

9.00-12.00
9.00-11.00
9.00-11.00
8.00-11.00

hod.
hod
hod.
hod.

14.00-17.00 hod.
14.00-17.00 hod.
14.00-17.00 hod.
zavřeno
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Přehled odpadů přijímaných na RD
A/ Seznam nebezpečných odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno :
01 05

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady

01 05 05

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

02 01

Odpady ze zemědělství,zahradnictví,lesnictví,myslivosti,rybářství

02 01 08

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 04

Piliny,hobliny,odřezky,dřevo,dřevotřískové desky a dýhy obs. nebezpečné látky

03 02

Odpady z impregnace dřeva

03 02 01

Nehalogen.organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02

Chlorovaná organ.činidla k impregnaci dřeva

03 02 03

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05

Jiné činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 03

Odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapal.fáze

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 14

Odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 16

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 03

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04

Kyselé alkylové kaly

05 01 05

Uniklé/rozlité /ropné látky

05 01 06

Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07

Kyselé dehty

05 01 08

Jiné dehty

05 01 09

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obs.nebezpečné látky

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 03

Jiné dehty

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01

Odpady obsahující rtuť

06 01

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání kyselin

06 01 01

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02

Kyselina chlorovodíková

06 01 03

Kyselina fluorovodíková

06 01 04

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06

Jiné kyseliny

06 02

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání alkálií

06 02 01

Hydroxid vápenatý

06 02 03

Hydroxid amonný

06 02 04

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05

Jiné alkálie

06 03

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
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06 03 13

Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 15

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 05

Odpady obsahující jiné těžké kovy

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 06

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů
výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02
06 07

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání halogenů a z chemických procesů
zpracování halogenů

06 07 02
06 10

Aktivní uhlí z výroby chlóru
Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických
procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv.

06 10 02

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01

Anorganické pesticidy,činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02

Upotřebené aktivní uhlí /kromě odp.pod k.č. 06 07 02/

07 01

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání základních organických sloučenin.

07 01 01

Promývací vody a matečné louhy

07 01 03

Organická halogen.rozpouštědla,promývací kapaliny a mateč.louhy

07 01 04

Jiná organická rozpouštědla,promýv.kapaliny a matečné louhy

07 01 07

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08

Jiné destilační a reakční zbytky

07 02

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání plastů,synt. kaučuku a syntetických vláken

-3-

07 02 03

Organická halogen.rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04

Jiná organická rozpouštědla,promýv.kapaliny a matečné louhy

07 02 07

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08

Jiné destilační a reakční zbytky

07 03

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání organických barviv a pigmentů /kromě

07 03 03

Organická halogenovaná rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy.

odpadů uvedených v podskupině 06 11/
07 03 04

Jiná organická rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy.

07 03 07

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08

Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11

Kaly z čištění odp.vod v místě jejich vzniku obs.nebezpečné látky

07 04

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání organických pesticidů/ kromě odpadů
uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09 /,činidel k impregnaci dřeva/kromě odpadů
uvedených v podskupině 03 02/.

07 04 01

Promývací vody a matečné louhy

07 04 03

Organická halogenovaná rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy.

07 04 04

Jiná organická rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08

Jiné destilační a reakční zbytky
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07 04 09

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 03

Organická halogenovaná rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy.

07 05 04

Jiná organická rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08

Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 11

Kaly z čištění odp.vod v místě jejich vzniku obs.nebezp.látky

07 06

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání tuků,maziv, mýdel, detergentů, desinfekčních
prostředků a kosmetiky

07 06 01

Promývací vody a matečné louhy

07 06 03

Organická halogenovaná rozpouštědla,promýv.kapaliny a mateč.louhy

07 06 04

Jiná organická rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 10

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11

Kaly z čištění odp.vod v místě jejich vzniku obs.nebezpečné látky

07 07

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání čistých chemických látek a blíže
nespecifikovaných chemických výrobků.

07 07 03

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04

Jiná organická rozpouštědla,promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08

Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 09

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11

Kaly z čištění odp.vod v místě jejich vzniku obs.nebezp.látky

08 01

Odpady z výroby,zpracování,distribuce,používání a odstraňování barev a laků

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 13

Kaly z barev nebo z laků obs.organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 15

Vodné kaly obs.barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných
nebezpečných látek

08 01 17

Odpady z odstraňování barev nebo laků obs.organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

08 01 19

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných
nebezpečných látek

08 01 21

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 03

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání tiskařských barev

08 03 12

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 14

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 04

Odpady z výroby,zpracování,distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů /včetně

08 04 09

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné

vodotěsnících výrobků /.
látky
08 04 11

Kaly z lepidel a těsnících materiálů obs.organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 13

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obs.organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

08 04 15

Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály s organickými rozpouštědly nebo
s jinými nebezpečnými látkami
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09

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02

Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04

Roztoky ustalovačů

09 01 05

Bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů

09 01 06

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 11

Fotoaparáty na jedno použití obs.baterie uvedené pod čísly 160601,160602 a 160603.

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení/kromě odpadů uvedených v podskupině 19/

10 01 04

Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 09

Kyselina sírová

10 01 13

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

10 01 14

Škvára,struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 16

Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 18

Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 07

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 13

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 09

Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 05

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 07

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 13

Odpady z výroby cementu,vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 09

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

11 01

Odpady z chemických povrchových úprav,z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např.

11 01 06

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07

Alkalické mořící roztoky

11 01 13

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 98

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 03

Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

11 03 02

Jiné odpady

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

galvanizace,zinkování,moření,leptání,fosfátování,alkalické odmašťování, anodická oxidace).

12 01 06

Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny/kromě emulzí a roztoků /

12 01 07

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny/kromě emulzí a roztoků /

12 01 08

Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10

Syntetické řezné oleje

12 01 12

Upotřebené vosky a tuky

12 01 14

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 18

Kovový kal /brusný kal,honovací kal,kal z lapování/obsahující olej

12 01 19

Snadno biologicky rozložitelný olej

12 03

Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou/kromě odpadů uvedených ve skupině 11/

12 03 01

Prací vody

12 03 02

Odpady z odmašťování vodní parou

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 04

Chlorované emulze
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13 01 05

Nechlorované emulze

13 01 09

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13

Jiné hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové,převodové a mazací oleje

13 02 04

Chlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje

13 02 05

Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje

13 02 06

Syntetické chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

13 02 07

Snadno biologicky rozložitelné motorové,převodové a mazací oleje

13 02 08

Jiné motorové,převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 07

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09

Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10

Jiné izolační a teplonosné oleje

13 05

Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03

Kaly z lapáků nečistot

13 05 06

Olej z odlučovačů oleje

13 05 07

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 08 01

Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02

Jiné emulze

13 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladící média a hnací média rozprašovačů

14 06 02

Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04

kaly nebo pevné odpady obsahující halogenová rozpouštědla

14 06 05

kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15 01

Obaly/ včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu/

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02

Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny,ochranné oděvy

15 02 02

Absorpční činidla,filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/,čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01

Vyřazená vozidla/autovraky/ z různých druhů dopravy/včetně stavebních strojů / a odpady
z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby.

16 01 07

Olejové filtry

16 01 11

Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 13

Brzdové kapaliny

16 01 14

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 12

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 15

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03

Anorganické odpady obsahující nebezpečné složky
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16 05

Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04

Plyny v tlakových nádobách/vč.halonů/obs.nebezpečné látky

16 05 06

Laboratorní chemikálie a jejich směsi,které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07

vyřazené anorganické chemikálie,které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08

vyřazené organické chemikálie,které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06

Baterie a a akumulátory

16 06 01

Olověné akumulátory

16 06 02

Nikl.kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03

Baterie obsahující rtuť

16 06 06

Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů / kromě odpadů uvedených ve skupinách
05 a 12/.

16 07 08

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 02

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

17 01

Beton,cihly,tašky,keramika

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků obsahujících
nebezpečné látky

17 02

Dřevo,sklo,plasty

17 02 04

Sklo,plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné.

17 03

Asfaltové směsi,dehet a výrobky z dehtu,

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 03

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy / včetně jejich slitin /

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10

Kabely obsahující ropné látky,uhelný dehet a jiné nebezp.látky

17 05

Zemina / včetně vytěžené zeminy z kontamin.míst/,kamení a vytěžená hlušina

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 05

Stavební materiál obsahující azbest

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady / včetně směsných stavebních a demoličních odpadů
/ obsahující nebezpečné látky

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 06

Odpadní vody z čištění odpadních plynů

19 01 11

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 03

Stabilizované /solidifikované odpady /

19 03 04

Odpad hodnocený jako nebezpečný,částečně stabilizovaný

19 03 06

Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 04

Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 04 02

Popílek a jiný odpad z čištění spalin
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19 04 03

Nenitrifikovaná pevná fáze

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 06

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 10

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 08 11

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 13

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

20 01

Složky z odděleného sběru/kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01/

20 01 13

Rozpouštědla

20 01 14

Kyseliny

20 01 15

Zásady

20 01 17

Fotochemikálie

20 01 19

Pesticidy

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť / nevhodné ke ZO/

20 01 23

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky / nevhodné ke ZO/

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27

Barvy,tiskařské barvy,lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 31

nepoužitelná cytostatika
Baterie a akumulátory,zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a

20 01 33

netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie.
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly

20 01 35

20 01 21 a 20 01 23 / nevhodné ke ZO/
vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod číslem: 200121, 200123, 200135

20 01 36 O/N

/ nevhodné ke ZO /
Pozn.:

nevhodné ke ZO – zařízení je nekompletní, rozbité nebo jinak poškozené a není podle kritérií provozovatelů vhodné
ke zpětnému odběru

B/ Seznam odpadu kategorie ostatní, se kterými bude v zařízení nakládáno :
název

odběratel

80201

kód

odp. práškové barvy

TS města a.s.Bystřice n/P.

160112

brzdové destičky

160115

nemrznoucí kapaliny

160119

plasty

160120

sklo

160604

alkalické baterie

160605

jiné aku. a baterie

170101

beton

170102

cihly

„
„
TS VM s.r.o., skládka sk.S-003, „U Vysokého mostu“ Velké Meziříčí,
„
TS města a.s.Bystřice n/P.
„
TS VM s.r.o., skládka sk.S-003, „U Vysokého mostu“ Velké Meziříčí,

170103

tašky a ker. výrobky

„

17020

dřevo

„

170504

zemina,kamení

„

170604

izolační
materiály
neuvedené pod č.
170601 a 170603

190108

textil

M.Odvárka-ODAS, Sběrné suroviny,

200125

jedlý olej a tuk

KOBYLKA s.r.o., Jeneweinova 50,Brno

170203

plasty

TS VM s.r.o., skládka sk.S-003, „U Vysokého mostu“ Velké Meziříčí

200202

zemina,kameny

TS VM s.r.o., skládka sk.S-003, „U Vysokého mostu“ Velké Meziříčí

200110

oděvy

TS města a.s.Bystřice n/P.

„
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200111

textilní materál

„

200203

jiný
biolog.nerozložitelný
odpad

„

200303

uliční smetky

„

200307

objemný odpad

„

VYUŽITELNÉ ODPADY :
název

odběratel

150101

kód

papírové obaly

M.Odvárka-ODAS,Nám.Republiky 61, Žďár n/S.

150102

plastové obaly/ PET /

„

150104

kovové obaly

„

150107

skleněné obaly

„

160103

pneumatiky

Cementárna a vápenka-Mokrá u Brna
1. VRAKON-kovošrot,Stránecká Zhoř 48

170405

železo a ocel

2. ALFA SCRAP,s.r.o.,Štírova 1701/55, Praha4
3. Ferrum s.r.o.,Chelčického 260, Moravské Budějovice

200101

papír a lepenka

1. M.Odvárka-ODAS,Nám.Republiky 61, Žďár n/S.

200102

sklo

M.Odvárka-ODAS,Nám.Republiky 61, Žďár n/S.

200139

plasty

200140

kovy

160103

pneumatiky

2. Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o.
„
„
Cementárna a vápenka Mokrá u Brna

Zpětné odběry :
1. Asekol s.r.p. Praha

- televize –sk.4
- monitory, PC-sk.3
- ostatní EEZ sk.-3,4,7,8

2. Elektorwin a.s. Praha

- malé spotřebiče sk.-2,6
- velké spotřebiče,sk.-1,6
- chlazení -sk.1

3. Ekolamp s.r.o. Praha

- zářivky/trubice krátké a dlouhé /a výbojky- sk.5

Potřeba pracovních sil
Předpokládá účast 2 pracovníků, v jednosměnném provozu.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré zbylé odpady budou odvezeny na skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

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

v průběhu roku 2011

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2011
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111

obec:

Velké Meziříčí

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
tel.: 566 781 111

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Velké Meziříčí
stavební úřad
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha areálu:

15.195 m2

výstavbou dotčené parcely:
č. parcely

druh pozemku

výměra

2200/7

ostatní plocha

2 602

2200/17

ostatní plocha

989

2200/11

ostatní plocha

6 947

2200/19

ostatní plocha

1 201

2200/27

zastavěná plocha a nádvoří

celkem

44
11 783

katastrální území:
ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

Velké Meziříčí (779091)
parcely nejsou součástí ZPF,
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

spotřeba:
zdroj:

s ohledem na počet zaměstnanců
předpokládáme denní spotřebu pitné vody
do 0,4 m3 vodovodní řad

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:
není vyžadována
Požární voda:
Požární voda bude v případě potřeby odebírána ze stávající požární nádrže umístěné
cca 50 m od vjezdu do sběrného dvora.B.II.3. Ostatní surovinové a energetické
zdroje
Elektrická energie:

instalovaný příkon:
zdroj:

14,3 kW
rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn:

záměr nemá nároky na odběr plynu

Teplo z rozvodu CZT:

záměr nemá nároky na odběr tepla
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je situován do areálu bývalého průmyslového závodu fy. Agados. Areál je dopravně napojen na ulici
Karlov.
S ohledem na navrženou kapacitu záměr bude mít následující nároky na automobilovou dopravu:
osobní
do 20 příjezdů a stejný počet odjezdů denně
lehká nákladní
2 příjezdů a stejný počet odjezdů denně
těžká nákladní
1 příjezdů a stejný počet odjezdů denně
Vzhledem k tomu, že areál bude sloužit jako sběrný dvůr pro odpady produkovanými občany a malými
původci (firmami a živnostníky) bude návoz odpadů především osobními vozidly, výjimečně dodávkovými
vozidly. Část odpadů bude do areálu dopravována na ručních vozících.
Odvoz odpadů bude zajišťován dle potřeby nákladními vozidly.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci hodnocené stavby není navrhován žádný nový zdroj emise škodlivin.
Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou osobní automobily návštěvníků a zaměstnanců pohybující se na ploše sběrného
dvora. Běžný provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/ den

SO2
g/den

NOx
g/ den

CO
g/ den

CxHy
g/ den

0.9

0.1

19,6

23,4

4,4

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach
g/km.den

SO2
g/km.den

NOx
g/km.den

CO
g/km.den

CxHy
g/km.den

0.19

0.03

3.9

4,7

0.9

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude
nízký, převážná většina stavebních prací bude prováděna v interiéru, z hlediska doby trvání a potenciálních
vlivů mimo areál se nejedná o významný vliv.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

do 0,4 m3 za den

Technologické vody: produkce:

technologické odpadní vody nejsou produkovány

Srážkové vody:

oproti stávajícímu stavu se nemění, v
souvislosti s realizací záměru nedojde k navýšení
zpevněných ploch

produkce:

Čisté dešťové vody ze střech budou odvedeny samospádem přímo do stávající
areálové kanalizace, která je napojena na veřejnou kanalizaci města. Dešťové vody
s možností kontaminace RL (tj. vody ze zpevněných skladovacích ploch) budou
odváděny odvodňovacími žlaby do odlučovače ropných látek, kde budou předčištěny
a po té odváděny do areálové kanalizace. Odpadní vody z odlučovače budou v
četnosti 4x/rok monitorovány.
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
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B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
kód

název odpadu

kategorie

15

Odpadní obaly

15 01

Obaly

15 01 01

papírový a/nebo lepenkový obal

O

15 01 02

plastový obal

O

15 01 03

dřevěnný obal

O

15 01 04

kovový obal

O

15 01 05

kompozitový obal

O

15 01 06

směsný obal

O

15 01 10

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N

15 02

Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina

15 02 02

Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina znečištěné nebezpečnými látkami

17

Stavební odpady

17 01

Beton, cihly, tašky, keramika

17 01 01

beton

O

17 01 02

cihla

O

17 01 03

tašky a keramika

O

17 01 06

směsi obsahující nebezpečné látky

N

17 01 07

směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek neuvedené pod č. 17 01 06

O

17 02

Dřevo, sklo, plasty

17 02 01

dřevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plast

O

17 04

Kovy

17 04 01

měď, bronz, mosaz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 05

železo a ocel

O

17 05

Zemina

17 05 03

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

O

17 06

Izolační materiály

17 06 03

izolační materiály obsahující nebezpečné látky

N

17 06 02

izolační materiály neuvedené pod č.17 06 03

O

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03

jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky

N

17 09 04

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 03

N

20

Komunální odpady

20 03

Ostatní odpad z obcí

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 07

objemný odpad

O

N

Odpady z provozu
kód

název odpadu

15

Odpadní obaly

kategorie

15 01

Obaly

15 01 01

papírový a/nebo lepenkový obal

O

15 01 02

plastový obal

O

15 01 03

dřevěnný obal

O
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15 01 04

kovový obal

O

15 01 05

kompozitový obal

O

15 01 06

směsný obal

O

15 01 10

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N

15 02

Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina

15 02 02

Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina neuvedené pod č. 15 02 02

O

20 01

Složky z odděleného sběru

20 01 01

papír a/nebo lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 08

biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

O

20 01 02

sklo

O

20 01 21

zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

N

20 01 25

jedlý olej a tuk

O

20 01 26

olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25

N

20 03

Ostatní odpad z obcí

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době stavebních a
konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou
oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:

20 osobních vozidel za den
4 dodávky za den
2 nákladní vozidla za den

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

technologické zdroje:
v průběhu výstavby:
Vibrace:
Záření:

nebudou
nespecifikováno
nejsou produkovány ve významné míře

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území obce Sokolnice, katastrálním území
Sokolnice. V současné době je areál bývalé cihelny využíván jen minimálně, především ke skladování.
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území narušené antropogenními vlivy.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Území patří do působnosti stavebního úřadu Velké meziříčí, část území působnosti tohoto úřadu není (dle
sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Území je charakterizováno jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V městě Velké Meziříčí žije přibližně 11800 obyvatel. Případnými negativními vlivy mohou být dotčeni
obyvatelé 1 obytného domu v ulici Karlov (56/1751). Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely
vyhodnocení zjišťován.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území patří do působnosti stavebního úřadu Velké meziříčí, část území působnosti tohoto úřadu není (dle
sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Nejbližší stanice imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti cca 0,7 km západním směrem.
Výsledky měření za rok 2009 jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Oxid dusičitý (NO2)

Průměrná roční koncentrace tedy dosáhla hodnoty 28,2 µg.m-3, tedy necelých 71% imisního limitu
(40 µg.m-3). Maximální 24hodinová koncentrace tedy dosáhla hodnoty 57,6 µg.m-3, tedy cca 29% imisního
limitu pro hodinové koncentrace (200 µg.m-3). Imisní limit tedy na této stanici není překračován.
Tuhé látky - SPM

Průměrná roční koncentrace tuhých látek tedy dosáhla hodnoty 28,0 µg.m-3, což při přepočtu na PM10
(koeficientem 0,8) činí 22,4 µg.m-3, tedy 56% imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální denní koncentrace
-3
-3
tedy dosáhla hodnoty 126,0 µg.m , což při přepočtu na PM10 (koeficientem 0,8) činí 100,8 µg.m , jde tedy
-3
o hodnotu nad hranicí imisního limitu (50 µg.m ). Četnost překročení limitní hodnoty není na této stanici
uvedena.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT9, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 9 – dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
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Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

MT 9

Počet letních dnů

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 -160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

6 až 7
7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100-120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400-450

Srážkový úhrn v zimním období

250-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 80

Počet dnů zamračených

120 -150

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v průmyslovém areálu, mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice záměru od
nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 40 m
(rodinný domek u příjezdové komunikace severně od areálu). Záměr je ve směru k zástavbě částečně skryt
díky snížení pozemku a svažitému terénu směrem od zástavby.
Stávající hluková situace v obci a v prostoru záměru je dána zejména přírodním pozadím, částečně
ovlivněným pozaďovým hlukem venkovské zástavby a silniční dopravy. Subjektivně je hluková situace
vyhovující.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrogeologicky patří předmětná lokalita do povodí řeky Oslavy (h.č.p. 4-16-02-047). Předmětný areál se
nachází na jejím levém břehu, ve vzdálenosti cca 300 m.
Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů, je řeka
Oslava vedena jako významný vodní tok.
Pro řeku Oslavu bylo v roce 2004 vyhlášeno KÚ kraje Vysočina (čj. KUJI 6396/2004 OL VHZ) záplavové
území ve smyslu § 66 zákona č. 254/2001 Sb. Posuzovaný záměr neleží ve vymezeném záplavovém území.

Podzemní voda
Z hlediska hydrogeologického členění patří širší okolí sledovaného území k rajonu č. 6550 - Krystalinikum v
povodí Jihlavy, které náleží ke Krystaliniku Ćeskomoravské vrchoviny (Michlíček et al. 1986). Dle základní
vodohospodářské mapy ČR je širší okolí areálu součástí dílčího povodí 4-16-02-047 a je odvodňováno
vodotečí Oslava.

STRANA 27 z 39

Stavební úpravy TS VM pro recyklační a sběrný dvůr Velké Meziříčí
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Posuzované území se podle § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Podle Nařízení vlády č.
103/2003 Sb. neleží území ve zranitelné oblasti.
V zájmovém území, ani v jeho přímém okolí se, ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevyskytují ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělsko půdního fondu (ZPF) ani
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí
Podle regionálního geomorfologického členění leží zájmové území v provincii Česká vysočina, subprovincii
II – Českomoravská soustava, oblasti IIC – Českomoravská vrchovina, celku IICa – Křižanovská vrchovina,
podcelku IICa5A – Bítešská vrchovina, okrsku IICa5A-K Velkomeziříčská pahorkatina.
Terén je v oblasti svažitý, nadmořská výška zájmového území (450 – 650 m n. m.) směrem k jihu klesá.
Původní charakter terénu je v okolí významně narušen antropogenními prvky spojenými s průmyslovou
zástavbou a souvisejícími terénními úpravami.
Reliéf okolí areálu je slabě členitý, erozně akumulační a denudační, s pleistocenními říčními terasami údolní
nivy Oslavy, se strukturně denudačními plošinami a sprašovými pokryvy a závějemi.
Území je pahorkatinou na zdviženém zarovnaném povrchu na migmatických rulách a syenitech se
zastoupením amfibolitů a vápenců. Mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí je rozsáhlý masiv tvořený neutrálními
syenodiority. Kromě běžných svahovin jsou v pokryvu zastoupeny sprašové hlíny, především v jižní části
území v říčních údolích, nebo neogenní jíly a písky.
Velkomeziříčský region je z hlediska Českomoravské vrchoviny jeden z nejplošších, s převažující výškovou
členitostí 75-150 m (členitá pahorkatina) a 40-75 (plochá pahorkatina). Rozsáhlejší zarovnané povrchy se
zvedají směrem k Javořicku a Žďársku. V okolí řek má reliéf charakter ploché vrchoviny s výškovou
členitostí 150-200 m, v údolí Jihlavy a Oslavy až členité vrchoviny s členitostí 240 m. Průměrná výška
oblasti se pohybuje v rozmezí 450 – 650 m n.m.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Dotčené pozemky se nacházejí v prostoru průmyslového areálu na plochách převážně zastavěných, v
souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá žádný zásah na plochách s vegetačním pokryvem.
Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním jednotlivých
ploch. Na volných plochách v areálu lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní
zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva.
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V areálu není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č.
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.
Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích již v minulosti značně antropogenně pozměněných.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.

C.II.8. Krajina
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do stávajícího bloku
převážně průmyslové zástavby na kterou navazuje obytná zástavba. Areál je v těsném kontaktu s dalšími
průmyslovými areály, severně od areálu je podél ul. Karlov zástavba rodinných domků.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru je situována do stávajícího průmyslového areálu, který který byl již v minulosti využíván
různými podnikatelskými objekty. Na ploše vlastní stavby se nachází objekty využívané ke dříve ke
skladovacím a jiným účelům. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka.
Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
Archeologická naleziště
Vzhledem k tomu, že se jedná o území zastavěné a nepředpokládají se prakticky žádné podstatnější
zásahy do terénu je pravděpodobnost archeologického nálezu nízká.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.
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C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál obsluhován vjezdem z ulice Karlov. Způsob dopravního napojení je s
ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou.
Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska
vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny
(znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Sociální a ekonomické důsledky
Záměr vytváří cca 2 pracovní místa.
Nelze očekávat další významné sociální důsledky provozu nebo výstavby záměru.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá mírný nárůst emisí škodlivin produkovaných
spalovacími motory vozidel obsluhujících areál.
S ohledem na nepříliš významný objem emisí (viz kap. B) nebyla zpracovávána na tento záměr rozptylová
studie. Z analogie s podobnými záměry odhadujeme maximální imisní příspěvek u oxidu dusičitého (NO2) u
maximálních hodinových koncentrací do 0,1 µg.m-3, tedy 0,05% imisního limitu (200 µg.m-3).
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V případě tuhých znečišťujícíh látek odhadujeme příspěvek průměrných ročních koncentrací do 0,02 µg.m, tedy 0,05% imisního limitu (40 µg.m-3). imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací
do 0,04 µg.m-3, tedy 0,08% imisního limitu (50 µg.m-3).
3

Očekáváme tedy velmi nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu stávající imisní zátěže.
Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.
Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Navržené umístění a technické řešení záměru autovrakoviště v Sokolnicích respektuje ustanovení nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Celková doprava nepřekročí úroveň cca 20 vozidel denně, z toho 1 nákladní. Není proto nutno ji považovat
za zdroj hluku z dopravy. Příjezd resp. odjezd jednotlivých vozidel bude ojedinělou akustickou událostí, bez
významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladinu hluku v území. (Pozn.: Ve smyslu platných
Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M, VÚVA Brno, 1991, novelizace 1996,
2004) je za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prostředí považována "doprava po pozemních
komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp.
automobilová doprava po těchto komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané
intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".)
Součástí záměru nejsou žádné významné zdroje hluku do venkovního prostoru. Chráněný venkovní prostor
(obytná zástavba) se přitom nachází ve vzdálenosti cca 50 m a více od záměru a je před přímými vlivy kryt
terénem a zástavbou.
Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb jsou proto spolehlivě dosažitelné, v nejbližších chráněných prostorech
(přilehlá zástavba obce ve vzdálenosti cca 50 metrů a více od záměru) budou hygienické limity hluku
prokazatelně dodrženy. V noční době (tedy mezi 22. a 6. hodinou) nebudou prováděny žádné práce
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území (je využito stávajících
objektů a ploch), množství odtokových dešťových vod z této lokality zůstane prakticky nezměněno.
Odvádění čistých dešťových vod ze střech je navrženo samospádem přímo do stávající areálové kanalizace,
která je napojena na veřejnou kanalizaci města. Dešťové vody s možností kontaminace RL (tj. vody ze
zpevněných venkovních skladovacích ploch) budou odváděny odvodňovacími žlaby do plnoprůtočného
odlučovače ropných látek, kde budou předčištěny a po té odváděny do areálové kanalizace.
V rámci provozu sběrného dvora nebudou používány žádné technologické vody.
Nebezpečné odpady budou ukládány do speciálních nádob a skladovány v uzavřené a uzamčené hale,
která má nepropustnou podlahu s obvodovým základovým pasem převyšujícím vlastní podlahu o výšku
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100 mm po celém obvodě skladovací haly. Nepropustná podlaha haly je spádována do sběrného kanálku s
odvedením do sběrné (havarijní) bezodtokové jímky. Jímka i odlučovač ropných látek budou pravidelně
monitorovány.
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Vody ze zpevněných ploch
budou předčištěny v odlučovači ropných látek a následně vypouštěny do stávající areálové kanalizace.
Splaškové vody ze stávajícího sociálního zázemí jsou odváděny stávající areálovou kanalizací do veřejné
městské splaškové kanalizace.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na povrchové vody.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Zpevněné plochy sběrného dvora jsou provedena jako nepropustné, takže podzemní vody nebudou
provozem sběrného dvora ohroženy. Případné riziko kontaminace v průběhu provozu sběrného dvora je
minimalizováno formou opatření (např. instalace odlučovače ropných látek), která jsou součásti tohoto
oznámení a jsou uvedena výše.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na podzemní vody.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích nezahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF). K záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován na již dříve zastavěném pozemku. Podle výsledků terénního šetření se v prostoru
posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž
předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna městsko zástavbou, realizace záměru charakter
krajiny nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na prakticky nulovou terénní a stavební činnosti v souvislosti s
realizací záměru nepočítáme s možností archeologického nálezu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě běžných provozních oprav stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo
úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz záměru včetně
související dopravy značně omezen prakticky pouze na dopravní obsluhu (např. ostraha apod.).
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (průmyslová zástavba) není
mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatelů
areálu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – Města Velké Meziříčí je vybudování sběrného a recyklačního dvora pro sběr ostatních
a velkoobjemových odpadů, sběr nebezpečných odpadůa ke zpětnému odběru vybraných druhů
elektrozařízení od občanů Města Velkého Meziříčí. Na toto místě bude také na základě smluvních vztahů
odebírán odpad od firem a organizací z Velkého Meziříčí a okolí a odpad od občanů okolních obcí (sběr se
zajišťuje na základě objednávek starostů obcí svozem 2x ročně, popřípadě občané dovážejí sami odpady
na RD)
Odpady budou přijímány proškolenými pracovníky sběrného dvora a budou ukládány do vyhrazených
kontejnerů (podle druhu odpadu).
Následně budou odpady předávány k likvidaci, recyklaci či jinému způsobu zpracování či využití odborným
firmám majícím pro tuto činnost příslušná povolení.
Ve sběrném dvoře nebudou odpady nijak dále zpracovávány, budou zde pouze vytříděné přebírány od
původců a shromažďovány do určených nádob pro následnou přepravu.
V souvislosti se záměrem se uvažuje o zřízení dvou nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál bude patrně jediným vlivem malý nárůst
automobilové dopravy, kdy při nejvíce skeptickém odhadu dojde k nárůstu stávající dopravy na ulici Karlov
maximálně o cca 20 osobních vozidel, 2 dodávek a 1 nákladního vozidla za den.
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější
zdroje hluku.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Celková situace areálu
Příloha 2 Doklady:
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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