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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma
TARBENON a.s.
IČO
27913678
Spisová značka:

B 12002 vedená u Městského soudu v Praze

Den zápisu: 12. června 2007
Sídlo (bydliště)
Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Statutární orgán – představenstvo:
Předseda představenstva:
JITKA KOZLOVÁ
Bytem: Hostouňská 322, 273 45 Hřebeč
Člen představenstva:
LUBOMÍR ŠLEMAR
Bytem: U Lázeňky 693, Dubeč, 107 00 Praha 10
Člen představenstva:
ZDENĚK HOUŽVIČKA,
Bytem: Do podkovy 179/21, Hájek u Uhříněvsi, 104 00 Praha 10
Způsob jednání:
Společnost zastupuje každý člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.
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Zastoupen na základě plné moci:
Ing. Jaroslav Teska, DBA
Klínec 168
252 10 Klínec
Okres Praha-západ
e-mail: info@envi-trade.cz
ISDS: tpsjmns

Plná moc: Příloha č. 1 – volně
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU
Základní údaje

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona
Název záměru
Hala pro termické čištění kovů (dále také jen „záměr“)
Zařazení
Oznamovatel požádal dne 31.7.2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE,
odbor životního prostředí a zemědělství (dále také jen KÚKK), o vyjádření k záměru
,,Hala pro termické čištění kovů" v souvislostech k zákonu č. 100/2001Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí.
KÚKK vystavil v návaznosti na žádost oznamovatele dne 13.8.2019 pod zn
KK/3866/ZZ/19 písemné Vyjádření k záměru „Hala pro termické čištění kovů“ dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, .ve kterém mimo jiné konstatuje, že uvažovaný záměr je
záměrem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a dále KÚKK uvádí, že záměr
vlastní kapacitou naplňuje limitní hodnotu bodu 42 v Kategorii II přílohy č. 1 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Výroba nebo zpracování
polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s
kapacitou od stanoveného limitu – 1 tis. t/rok).
KÚKK uvedl, že vzhledem k uvedenému zařazení má záměr navrhovanou maximální
projektovanou kapacitu vyšší než je hodnota limitní, záměr podléhá na základě jeho
oznámení zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a
příslušným správním orgánem ve smyslu tohoto zákona je Ministerstvo životního
prostředí České republiky, kterému je třeba předložit oznámení záměru dle přílohy č.
3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované se zohledněním
současného stavu poznatků a metod posuzování, případných výsledků jiných
12

environmentálních hodnocení podle zvláštních právních předpisů a s případným
zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 citovaného zákona,
a to včetně všech povinných příloh.
KÚKK též upozorňuje, že bez závěru zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 6 či závazného
stanoviska dle § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nelze vydat územní
rozhodnutí ani stavební povolení.
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Záměr „Hala pro termické čištění kovů“ představuje stavebnicovou instalaci
technologického zařízení JDP – 70 PM, určeného k oddělování tuhých složek
materiálů (kovů a balastních polymerů) od sebe, a to na základě rozdílných fyzikálněchemických vlastností, zejména bodu tání. Princip termického čištění tedy spočívá
v tom, že reakčních nádobách při teplotě 270-350 °C, kam jsou umístěny kovové dílce
s částečným podílem polymerních plastů na bázi polyethylenu a/nebo polypropylenu,
dochází nejprve k tání a následně postupné teplotní degradaci přítomných polymerů.
Celý tento proces probíhá bez přítomnosti kyslíku.
Finálním produktem technologie je primárně hmotnostně dominantní složka vstupního
materiálu (kov), která je, nebo může být dále dle potřeby mechanicky dočišťována
pomocí mechanického vibračního síta. Podrobnější popis technologie vychází
z projektové a technické dokumentace a je uveden v kapitole B.I.6.
Celkové kapacitní množství zpracovaného materiálu je dle projektové dokumentace
stanoven hodnotou 10 tun/den, což je 3650 t/rok. Uvedený hmotnostní údaj je vztažen
k celkové

hmotnosti zpracovávaného

vstupního

materiálu,

tedy

mechanicky

neoddělitelné směsi kovů a plastů.
Předkládané Oznámení záměru je tedy zpracováno v souladu s obsahem a rozsahem
dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v
platném znění, a to přesto, že pokud by měla být důsledně akceptována limitní hodnota
názvu uvedeného záměru „42 - Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů,
syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného
limitu“ 1000 t/rok, je evidentní, že dominantní hmotnostní podíl zpracovávaného

13

materiálu tvoři hmotnost termicky čištěných kovů, nikoliv hmotnost zpracovávaných
balastních polymerů dle příslušné definice.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Umístění záměru „Hala pro termické čištění kovů“ je navrženo uvnitř stávajícího
stavebním objektu haly bývalé pily, který se nachází na adrese Plzeňská č.p. 324
v Toužimi (k.ú. Toužim, p.p.č. st. 400/1).
Kraj:

Karlovarský kraj,

CZ041

Okres:

Karlovy Vary,

CZ0412

Obec s rozšířenou působností:

ORP Karlovy Vary 4103

Obec:

Toužim

[555657]

Katastrální území:

Toužim

[767948]

Dotčené pozemky:

st. 400/1 o celkové výměře 1678 m2.

Souřadnice umístění záměru:
JSTK:

X:

1031974.75,

Y:

844635.50

WGS:

N:

50.0521661

E:

12.9915081

Situaci širších vztahu vhledem k umístění záměru znázorňuje následující
obrázek s mapovým výřezem:
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Obrázek 1 - Umístění záměru – situace širších vztahů

Přehledné umístění záměru je patrné z leteckého snímku z pohledu směrem od jihu,
na snímku je vyznačeno umístění uvažovaného záměru:

Obrázek 2 - Letecký snímek s vyznačením umístění záměru – pohled z jihu
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Informace o pozemku
Dle údajů převzatých z katastru nemovitostí:
Parcelní číslo:

st. 400/1

Obec:

Toužim [555657]

Katastrální území:

Toužim [767948]

Číslo LV:

49

Výměra [m2]:

1678

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba:
Budova s číslem popisným:

Toužim [405701]; č. p. 324; stavba pro výrobu a
skladování

Podrobná situace umístění záměru je uvedeny v následujícím obrázku výřezu foto
mapy s vyznačením katastrálních údajů:

Obrázek 3 - Umístění záměru ve výřezu katastrální ortofotomapy
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Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální (www.cuzk.cz)

Vlastníci, jiní oprávnění
-

Šlemar Lubomír, U Lázeňky 693, Dubeč, 10700 Praha 10

Způsob ochrany nemovitosti
-

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
-

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
-

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
-

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Sousední parcely
Informace o sousedním pozemku
Parcelní číslo:

1510/1

Obec:

Toužim [555657]

Katastrální území:

Toužim [767948]

Číslo LV:

49

Výměra [m2]:

33657

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

manipulační plocha

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci – vlastnické právo
-

Šlemar Lubomír, U Lázeňky 693, Dubeč, 10700 Praha 10
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Způsob ochrany nemovitosti
-

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
-

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
-

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
-

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Z následujícího snímku mapového výřezu z katastrální mapy, je zřejmé, že výše
popsaný sousední pozemek 1510/1 (vybarvený modře) a tvoří z každého směru okolí
stavebního pozemku 400/1 v kú Toužim, pro umístění zvažovaného záměru.

Obrázek 4 - Výřez katastrální mapy se znázorněním okolního pozemku

Nejbližší zástavba
Z hlediska nejbližší zástavby je nutno zohlednit dva objekty, a to:
18

1) Pozemek se stavbou:
Parcelní číslo:

st. 623/1

Obec:

Toužim [555657]

Katastrální území:

Toužim [767948]

Číslo LV:

49

Výměra [m2]:

216

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba:
Budova s číslem popisným:

Toužim [405701]; č. p. 359; rodinný dům

Vlastníci, jiní oprávnění:
Vlastnické právo

Podíl

Šlemar Lubomír,
Jak je patrno z údajů o vlastnických právech, majitelem předmětného objektu je
zároveň i vlastník celého průmyslového areálu pan Lubomír Šlemar, člen
představenstva Oznamovatele (viz subkapitola Informace o pozemku v kapitole B.I.3).
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Obrázek 5 - Nejbližší zástavba - Stavba č.p. 359

Z hlediska podmínek Územního plánu, užití není v rozporu z hlediska územně
plánovací dokumentace pro plochy 1f.18 Plochy smíšené výrobní VS (viz kapitola
B.I.5).
2) Pozemek se stavbou:
Informace o pozemku
Parcelní číslo:

st. 425

Obec:

Toužim [555657]

Katastrální území:

Toužim [767948]

Číslo LV:

1493

Výměra [m2]:

160

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba
Budova s číslem popisným:

Toužim [405701]; č. p. 341; bytový dům

Vlastníci, jiní oprávnění
20

Vlastnické právo

Podíl

SJM Greguš Pavel a Gregušová Jaroslava,

Jak je patrno z údajů o vlastnických právech, majitelem předmětného objektu je SJM
Greguš Pavel a Gregušová Jaroslava. Z hlediska využití předmětné stavby byly
použity informace z Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku:
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Z hlediska podmínek Územního plánu, užití není stavby v rozporu z hlediska územně
plánovací dokumentace pro plochy 1f.18 Plochy smíšené výrobní VS (viz kapitola
B.I.5).
Bližší popis lokality s ohledem na umístění záměru
Zájmový pozemek na p.p.č. 400/1 a celý areál je umístěn na jižním okraji města
Toužim, u mimoúrovňové křižovatky silnice I20/E 49 Plzeň – Karlovy Vary, přímo u
železniční manipulační rampy.
Dle územního plánu je celá plocha areálu určena jako VS – plochy smíšené výrobní
(viz též obrázek č. 7 na str. 27) - plochy s případným negativním vlivem nad přípustnou
mez mimo hranice funkční plochy, včetně provozů recyklace a třídění a zpracování
odpadu, sběrné dvory apod. Areál přímo sousedí s železniční stanicí s možností
nakládky/vykládky. Na pozemku jsou rozsáhlé zpevněné plochy (cca 20.000 m2),
původní velká podsklepená hala, 2 menší haly, administrativní budova, sociální
budova, vrátnice, kotelna a 2 podlažní rodinný dům. Areál má vlastní trafostanici 1000
kVA, je možnost napojení na kanalizaci a vodovod, v areálu je dle podkladů vlastní
studna.
Plynovodní řad STL je v přilehlé ulici, vytápění objektu je možné realizovat jak z
původní kotelny, elektrovytápění, v daném záměru se počítá s využitím odpadního
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tepla. Před vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí budou KHS KK předloženy
výsledky měření mikroklimatických podmínek na pracovištích v prostoru haly v
zimním/chladném a letním/teplém období roku, prokazující dodržení přípustných
hodnot mikroklimatických podmínek upravených v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1 k
nařízení vlády č. 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pří práci,
ve znění pozdějších předpisů. Následující obrázek představuje vjezd do areálu z ulice
Plzeňská, snímek zachycuje předmětnou halu na pozemku 400/1 kú Toužim a rovněž
zachycuje i objekt bývalé, toho času odstavené kotelny.

Obrázek 6 - Fotografie předmětného areálu

Dispoziční řešení dle projektové dokumentace
Objekt je stavebně rozdělen na dvě samostatné části – dvě haly oddělené zděnou
požární stěnou. Ve menší části haly je navržena posuzovaná změna. Celková
půdorysná plocha této části haly je 416 m2. Do haly je vstup stávajícími vraty ve štítové
stěně.
Pro instalaci technologické jednotky popsané v kapitolách B.I.4 a B.I.6 je vyžadován
prostor 8 x 12 m. Povrch by měl být železobetonový, přičemž mocnost betonového
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základu nesmí být menší než 120 mm. Vyztužení podlahy musí být provedeno
ocelovou síťovinou o průměru drátů pletiva 8 mm s oky o velikosti maximálně 250 ×
250 mm. Pro konstrukci obvodových zdí nejsou vznášeny žádné zvláštní požadavky.
Celkem prostor pro umístění technologie se požaduje cca 350 m2, je zřejmé, že plocha
východní části haly 416 m2 vyhovuje. Další podmínkou pro technologické zařízení je,
že prostor pro instalaci musí být uzavřený a dobře větratelný a s výškou ne méně než
7 m. I tato podmínka je splněna, tedy instalace technologie může být provedena ve
stávající hale bez jejích další dispozičně stavebních úprav.
Stávající dispoziční řešení haly nemusí být tedy nijak měněno, hala zůstane v původní
podobě, hala představuje jeden prostor bez vnitřního dělení, jak je patrno z následující
fotografie vnitřního prostoru haly:

Obrázek 7 - Fotografie interiéru haly
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru:
Realizace záměru se uvažuje ve stávající obdélníkové hale bývalé pilnice umístěné na
parcele p. č. st. 400/1, k. ú. Toužim, kde v její východní části plánuje investor vytvořit
provoz pro nízkotermické čištění kovových předmětů a dílců od polymerů na bázi
polyetylenu a polypropylenu. K tomu bude instalováno technologické zařízení JDP
70PM, které je určeno pro technologii oddělování výše uvedených složek materiálů od
sebe, a to na základě rozdílných fyzikálních i chemických vlastností. Výrobcem
uvedeného zařízení je společnost:
JELEZNO Limited Liability Company,
100A Respublikanskaya st.
Rostov-na Donu
Russia 34401,
tel/fax: +78632224914,
Taxpayer number 6161051102, KPP (Tax registration reason code) 616201001
v kooperaci s firmou:
Technokomplex Hungary KFT.,
Bem József u. 6 fszt.,
1027 Budapest,
Tel: 420 733 55 77 57,
email: tkomplexhu@centrum.cz
Technologie bude v provozu pouze v denní době a plánuje se zde zaměstnávat cca
10 zaměstnanců, a to maximálně ve dvousměnném provozu (tedy v čase od 6:00 do
22:00). Noční provoz oznamovatel vylučuje.
Zásobování a odvoz vstupního materiálu a technologicky vyčištěného kovu bude
probíhat pouze v denní době a intenzita dopravy bude dle informací oznamovatele 2–
3 kamiony týdně, což odpovídá projektově uváděné hmotnostní kapacitě záměru.
Podrobný technický a technologický popis záměru a související technologie je uveden
v kapitole B.I.6.
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Možnost kumulace s jinými záměry
Záměr není dle dostupných informací v žádné přímé kolizi ani v synergické kumulaci
se žádnými dnes známými jinými záměry. V dotčeném území ani v jeho blízkém okolí
není v současné době znám jiný záměr, jehož vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo
by se mohly kumulovat s vlivy posuzovaného záměru.
Dle dostupných informací byly v kú Toužim realizovány následující dva záměry ve
smyslu zákona 100/2001 Sb.:
1) Záměr: KVK483

Farma pro chov kuřic Toužim

Příslušný úřad:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Zařazení:

I/1.7

Rok realizace:

2015

Stav:

Bylo vydáno negativní stanovisko.

Závěr: Vzájemná interakce s předkládaným záměrem je prakticky zcela irelevantní.
2) Záměr: KVK453

Čerpací stanice pohonných hmot MAX TANK Toužim

Příslušný úřad:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Zařazení:

II/10.4

Rok realizace:

2012

Stav:

Nepodléhá dalšímu posuzování

Závěr:

Vzájemná interakce s předkládaným záměrem je prakticky irelevantní.

B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Umístění záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
K posouzení vhodnosti umístění záměru z hlediska parametrů územního plánování byl
použit Územní plán TOUŽIM – 2. úprava z 07/2013, kde pro každý typ plochy jsou
stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které jsou v ní přípustné, nepřípustné
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nebo podmíněně přípustné umisťovat. Pro každý typ plochy jsou stanoveny základní
podmínky ochrany krajinného rázu, tj. podmínky prostorového uspořádání – regulace
výšky zástavby a intenzity využití pozemků v plochách.
Lokalita umístění záměru (včetně okolního pozemku) je v textové části územního
plánu charakterizována následovně:
1f.18 Plochy smíšené výrobní VS
Hlavní využití – Tyto plochy jsou určeny především pro výrobní areály průmyslu, kdy
s ohledem na charakter území není účelné jeho členění například na plochy výroby a
skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, sběrné dvory, zařízení na
třídění odpadů, zařízení určená k recyklaci odpadů, zařízení na drcení odpadů. Jedná
se o plochy s případným negativním vlivem nad přípustnou mez mimo hranice funkční
plochy. U ploch bývá obvykle vymezeno ochranné pásmo.
Přípustné využití – V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1. plochy výrobních areálů průmyslu, jehož negativní vliv nad přípustnou mez
nepřekračuje hranice areálu
2. plochy pro skladování, pro zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby
a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně
čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím
plochy
3. doprovodné stavby technického zázemí
4. plochy zeleně
Podmíněně přípustné využití – V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1. plochy pro služební bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech
Nepřípustné využití – v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1. ostatní funkce výše neuvedené
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální
výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní stávající zástavby v okruhu 100 m
od hranice funkční plochy o 5,0 m.
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Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 30 %.
Z hlediska podmínek stanovených v územním plánu lze konstatovat, že záměr svými
parametry, kapacitou, umístěním a provozními parametry deklarované činnosti
vyhovuje všem stanoveným podmínkám. Záměrem nedojde ke změnám ploch dle
jejich významu, nedojde ke změně prostorového uspořádání, nedojde ke změně
urbanistické koncepce ani ke změnám vymezení zastavitelných ploch a ploch
přestavby a systému sídelní zeleně. Realizací záměru nedojde ke změnám koncepce
funkčních složek, ÚP vymezuje samostatné plochy průmyslové výroby a skladování
VS (výrobní – smíšené), ve které je záměr lokalizován. Záměr nemění požadavky na
navržené regulace ve stabilizovaných plochách ani se nedotýká regulací v plochách
změn ani nijak nemění podmínky pro plochy zastavitelné. Záměr nijak neovlivňuje ani
podmínky ploch pro opatření ke zvyšování retenční schopnosti území a nemění
koncepce systému sídelní zeleně. Lokalita záměru nezasahuje do územních rezerv,
ani do koncepce veřejné a dopravní infrastruktury a jejích koridorů a ani do technické
infrastruktury, a nemění koncepce vodního hospodářství, zásobování energiemi,
telekomunikací a nakládání s odpady ve vazbě na plánované veřejně prospěšné
stavby (VPS) nadřazené územně plánovací dokumentace. Nemění se požadavky a
podmínky stanovené pro územní systém ekologické stability (ÚSES).
Následující obrázek znázorňuje výřez grafické části Územního plánu, ve kterém je
vyznačena plocha VS (výrobní smíšená), ve které je umístěn objekt s uvažovanou
realizací předmětného záměru.
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Obrázek 8 - Výřez mapy Územního plánu

Závazné stanovisko k umístění záměru na pozemku parc. č. 400/1 v katastrálním
území Toužim z hlediska vztahu k územnímu plánu vydal dne 27.6.2019 Magistrát
města Karlovy Vary – Úřad územního plánování a stavební úřad pod č.j. 8254/SÚ/19,
ve kterém konstatuje, že záměr je přípustný. Z hlediska souladu s platným územním
plánem bylo konstatováno, že nově navržený způsob využití části haly odpovídá
hlavnímu využití plochy VS. Podmínky prostorového uspořádání nejsou posuzovány,
neboť předložený záměr nepředpokládá změnu objemových parametrů stavby. Záměr
byl posouzen i z hlediska relevantních ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona
upravujících cíle a úkoly územního plánování a nebyl shledán žádný rozpor.
Kopie výše uvedeného závazného stanoviska z hlediska vztahu k územnímu plánu je
uvedena v Příloze č. 3.
Umístění záměru z hlediska majetkoprávních vztahů
Majetkoprávní vztahy vzhledem k zájmovému území včetně pozemku s uvažovaným
umístěním záměru vyplývají z listu vlastnictví LV 49, kú Toužim. Vlastníkem pozemku
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s uvažovaným záměrem a všech okolních pozemků s tím souvisejících je podle
uvedeného dokumentu:
pan Lubomír Šlemar, člen představenstva Oznamovatele
Bytem: U Lázeňky 693, Dubeč, 107 00 Praha 10
Vlastnické vztahy

Počet vlastníků

Podíl na vlastnictví
v%

Omezení
vlastnických práv:

Soukromé

1

100%

žádná

Obecní

0

0%

žádná

Státní

0

0%

žádná

Církevní

0

0%

žádná

Neurčeno

0

0%

žádná

Celkem vlastníků

1

Mapové znázornění majetkoprávních vztahů vztahující se k Listu vlastnictví č. 49 v kú,
Toužim je uvedeno v následujícím obrázku:
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Obrázek 9 - Výřez katastrální mapy s vyznačením majetkoprávních vztahů

Výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo k předmětným pozemkům je
uveden v Příloze č.4 Tyto pozemky jsou předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi
vlastníkem

(a

zároveň

i

členem

statutárního

orgánu

Oznamovatele)

a

Oznamovatelem. Kopie uvedené smlouvy je uvedena v Příloze č.5.
Záměr je řešen v jedné variantě v původním areálu dřevovýroby – pilnice v obci
Toužim. Investor záměru neuvažoval varianty (např. aktivní variantu, variantu na
zelené louce nebo pasivní nulovou variantu).
Na základě posouzení celé situace je možné konstatovat, že zvolená geografická
varianta je jako jediné řešení předmětného záměru v řešeném prostoru nejvhodnější.
Přinese úpravu v současnosti nevyhovujících objektů ve špatném stavu, jejichž využití
k původnímu účelu by bylo v současnosti problematické. Areál byl v minulosti využíván
k průmyslovému účelu (provoz průmyslové pily), z hlediska využití daného prostoru se
tedy nejedná o změnu využití území. Situování objektů je v dostatečné vzdálenosti od
souvislé obytné zástavby a z hlediska vymezení současně platnou ÚPD je využití tímto
způsobem v souladu.
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Napojení na sítě technické infrastruktury:
Vodovod:

Ano – možnost přípojky

Kanalizace:

Ano – možnost přípojky

Plynovod:

ano – v přilehlé ulici

Elektřina:

ano – vlastní trafostanice 1000 kVA

Telekomunikace:

ano

Dopravní napojení:
Dálnice:

ano – D6 (E48) - 15 km, D5 - 55 km

Silnice I.třídy:

ano – I 20/E49 – nájezd 900 m

Silnice II.třídy:

ne

Železnice:

ano – areál přímo sousedí s manipulační
rampou pro nakládku a vykládku

Železniční vlečka:

ne – možno využít přímo přilehlou rampu
vlakové stanice Toužim

Omezení výstavby:
Záplavové území:

ne

Ochranné pásmo TI:

ano – nadzemní síť VN, NN a podzemní
síť NN

Ochranné pásmo dálnice:

ne

Ochranné pásmo železnice:

ano – částečně v západním výběžku
areálu

Ochranné pásmo letiště:

ne

CHKÚ:

ne

Biokoridor:

ne

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými
úrovněmi emisí a dalšími parametry
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Základní popis technického a technologického řešení záměru
Jedná se o technologické zařízení JDP - 70 PM určené pro nízkotepelné čištění kovů
od balastních plastů na bázi PE a PP, případně zbytky nátěrových hmot, a to za
nepřístupu vzduchu = procesně lze de facto přirovnat k uzavřené a izolované
technologii nízkotepelného pyrolýzního rozkladu polymerních složek. Technologický
proces představuje rozklad balastních organických materiálů působením tepla za
nepřístupu plynných médií obsahujících kyslík. Podstatou navrhované technologie je
tedy ohřev polymerního materiálu nad mez jeho termické stability, tedy přítomných
balastních plastů, což následně vede k jejich řízenému štěpení až na stálé
nízkomolekulární plynné produkty opětovně energeticky využitelné přímo v procesu
řízeného ohřívání reaktorových kokil a nepatrný podíl tuhého zbytku na uhlíkové bázi.
Z technologického hlediska lze tyto termické procesy dále rozdělovat dle řízené
procesní teploty. Následující obrázek představuje modulární schéma technologické
jednotky JDP-70 PM:

Obrázek 10 - Modulární schéma technologie JDP-70PM
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Technologické zařízení JDP - 70 PM je zařízení koncipované jako uzavřený
technologický komplex a určené k nízkotepelnému čištění různých kovových dílců,
převážně ocelových, hliníkových, měděných nebo mosazných, od plastových součástí
a dílů, zejména na bázi polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP).
V zařízení nesmí být a nebude zpracován materiál s obsahem polymerů na bázi
polyvinylchloridu.
Vlastní technologický proces je založena na nízkotermické depolymeraci balastních
plastových součástí vstupní kovové suroviny, spočívající v oddělování těchto složek
od kovových částí dílců na základě rozdílných fyzikálních vlastností, a to zejména bodu
tání. Produktem je jednak pyrolýzní plyn, který je v tomto případě přímo využíván k
ohřevu technologie linky a dále pak finálním produktem je čistá kovová složka
vstupního materiálu, který následně může být ještě v případě potřeby dále mechanicky
dočišťována pomocí vibrosíta mimo reakční nádoby.
Cílem je dosáhnout takové čistoty kovů, která zaručuje bezproblémové následné
zpracování v komerčních slévárnách nebo přímo v kovovýrobě. Bez procesu čištění je
prakticky nemožné přímé použití kovů s příměsí PE nebo PP ve slévárenském
průmyslu, neboť dochází ke znehodnocování požadovaných vlastností tavenin kovů a
tedy i finálních slévárenských výrobku vnášením cizorodých látek na bázi uhlíku do
příslušné slévárenské taveniny. Z environmentálního hlediska se tak jedná o
předcházení vzniku kovových odpadů, které v případě přímého přepracování ve
slévárenských technologiích znamenají nemalou emisní zátěž do ovzduší.
Linka JDP - 70 PM bude složena ze tří na sobě nezávislých a plně uzavíratelných
reakčních nádob – kokil, a souvisejícího a navazujícího technologického vystrojení a
vybavení. Proces zpracování vstupní suroviny tvořené mechanicky spojenými
kovovými díly s různým podílným zastoupením plastů na bázi polyetylénu nebo
polypropylénu, započne po nadávkování do reaktorů, jejich uzavření a vyplnění těchto
reaktorů inertním plynem (Dusíkem – N2). Reakční nádoby budou po naplnění
procesně zahřáty na teplotní rozmezí 270 až 350 st. C. Při těchto teplotách ohřev
materiálu nad mez termické stability přítomných organických sloučenin způsobí jejich
štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Bude docházet nejprve
k tání přítomných měkkých plastů a jejich navazující termické přeměně, které se vlivem
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působení stanoveného teplotního rozmezí v čase přemění na plynnou fázi, která je
procesně čištěna vápenným mlékem, odvodněn a následně využita při znovuzahřívání
reakčních nádob. Z tepelného působení dále může vznikat i určitý podíl tuhého zbytku
(cca 2% hmotnostní), který má vysoký obsah uhlíku a je dále zpracovatelný na výrobu
filtračních směsí nebo k výrobě ekologických briket.
Technologické zařízení linky JDP - 70 PM je koncipováno jako uzavřený komplex. Před
tepelným procesem ohřevu náplně reakčních nádob bude z uzavřených reakčních
nádob vytěsněn vzduch řízeným naplněním atmosféry dusíku, a tudíž bude vytěsněn
i volný kyslík. Nemůže tedy dojít k oxidačním procesům a samovznícení. Zařízení je
koncipováno jako nízkotlaké a tepelná reakce podle předložené technické
dokumentace bude při definovaném teplotním rozmezí probíhat při tlaku 1,24 až 1,75
kPa. Vznikající plyn, který jak již bylo výše popsáno, bude po předčištění a odvodnění
zpětně využit k dalšímu procesnímu ohřevu reakčních nádob. Plyn je ochlazován
systémem chladičů a klimatizační jednotky na teplotu cca 68°C. Emise spalin do
ovzduší se rovnají spotřebě běžné domácnosti, která k topení používá zemní plyn.
Procesní plyn, který bude využíván k ohřevu rekčních nádob se svým složením CNG
blíží.
V závislosti na dosažené procesní teplotě lze pozorovat řadu dějů, které je možné pro
jednoduchost rozdělit do tří teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200°C dochází k
sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně
endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 °C následuje oblast tzv. suché destilace,
nikoliv hoření či spalování. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z
vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních struktur plastů
na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Přitom jak z pevného uhlíku,
tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4.
Fázi procesu v oblasti teplot nad 500°C by produkty vzniklé suchou destilací byly dále
štěpeny a transformovány, ale pro tuto teplotní oblast není zařízení navrhováno.
Vzniklý procesní plyn je plně využíván přímo pro ohřev kokil. De facto se jedná o
dvoupalivový systém, kdy zpočátku je pro ohřev využita nafta, poté je pro další ohřev
a udržení procesní teploty v předepsaném rozmezí využit vznikající procesní plyn,
kterého se spotřebuje 100%, zásobník plynu tedy není nutným technologickým
vybavením zařízení. Spaliny se využívají i k předehřevu druhé a třetí kokily. Spaliny
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jsou do venkovního ovzduší odváděny komínem o výšce cca 10 metrů nad terénem,
průměr 350 mm. Vlastní technologie ohřevu je vybavena hořáky M7202 o tepelném
příkonu 28 kW.
Oznamovatel uvádí podle předložené technické dokumentace následující spotřebu
paliva pro technologii: Průměrná spotřeba kapalného paliva Jeden hořák o příkonu
28kW:
 Uváděná spotřeba 10l/hodinu odpovídá provozu všech tří hořáků.
-

Řízení procesu poloautomatické

-

Chlazení automatické (tepelné spínače)

-

Nastavení tlaku v systému automatické (tlakové ventily a tlakové spínače)

-

Nastavení regulace odtahu spalin ruční

-

Odtahový ventilátor: výkon 1,5 kW při otáčkách 2790 ot. /min.

-

Teplotní koeficient do 280° C

-

Sací výkon do 100 m3 /h

-

Chladící ventilátor YWF-4D-300 (380V) výkon 950W výtlačný výkon 1950
m3/h 4ks

U navrhované technologie nízkotermického čištění kovů je množství (poměr)
vznikajících složek závislý na zpracovávaném vstupním materiálu, a vzhledem k tomu,
že se jedná o čištění kovových dílců s částečným podílem plastů na bázi PE a PP bude
ve vsázce výrazně převažovat kov. Podíl degradabilní složky na vsázce (plasty PE a
PP, oleje, případně nátěry ...) se předpokládá řádově menší než kovu.
Vlastní technologické zařízení je uzavřený komplex, který při svém provozu nepoužívá
vodu, tudíž nemůže docházet k jejímu znečištění a to jak vod povrchových, tak vod
podzemních. K tepelné degradaci plastového podílu vstupní suroviny dochází v
hermeticky uzavřených reakčních nádobách (kokilách), ze kterých je vytěsněn vzduch
a tudíž i volný reakční kyslík. Nemůže tedy dojít k samovznícení.
Zařízení je nízkotlaké a tepelná reakce probíhá při tlaku 1,24 až 1,75 kPa (pro
srovnání: je to cca hodnota tlaku v ústředním topení běžné domácnosti). Vznikající
plyn, který, jak již bylo výše popsáno, je využit k ohřevu reakční nádoby, a je
ochlazován systémem chladičů a klimatizační jednotky na teplotu cca 68°C.
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Emise spalin do ovzduší se rovnají spotřebě běžné domácnosti, která k topení používá
zemní plyn. Procesní plyn, který je v daném případě přímo používán k ohřevu nádob,
se svým složením CNG blíží.
Po ochlazení zpracovávaného materiálu na teplotu 120 až 140 stupňů Celsia, může
být získaný produkt vyložen a oddělen, ale především velké kovové kusy by měly být
odděleny pomocí vibračního síta. Po vibračním sítu část uhelných zbytků putuje podél
dopravních pásů vybavených integrovanými magnetických separátory, až se zbytek
zcela oddělí od kovových vměstků a je připraven jako polotovar pro další zpracování.
Hydraulické sklápění kokil je určeno pro vykládku tepelně vyčištěného kovu na vibrační
síto, čímž minimalizuje nutnost ruční práce.
Inovované depolymerizační jednotky JDP-70PM jsou v současné době úspěšně
provozovány v různých oblastech světa a také i v různých klimatických podmínkách
například v Rusku, Turecku, Evropě, a v Severní i Jižní Americe. Celkově je v provozu
již více než 20 těchto technologických jednotek.
Následující fotografie představují reálné provedení řešené technologie:

Obrázek 11 - Fotografie technologické jednotky JDP 70 PM
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Obrázek 12 - Fotografie technologické jednotky JDP 70 PM

Z uvedených fotografií je zřejmé, že uvažované umístění záměru odpovídá potřebám
pro instalaci technologické jednotky JDP 70 PM, jak vyplývá i z dále uvedeného textu.
Základní charakteristika objektu určeného pro realizaci záměru
Základní charakteristika stavby a jejího užívání:
Část původní haly prodejny řeziva se realizací záměru mění na halu pro termické
čištění kovů. Halu tvoří 2 části haly od sebe oddělené požární zdí. Menší část haly
(východní část) je předmětem umístění technologie předkládaného záměru. Jedná se
o stavbu trvalou.
Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a
stabilita objektu:
Boční stěny jsou do úrovně patek zděné, zbytek tvoří bud 'okna nebo sendvičová stěna
(ezalitová deska, lepenka, bednění, minerální vata, bednění), středová požární zeď' a
severní štít do výše 4,30 m je zděný. Zbytek štítu je dřevěný sendvič. Sloupy a vazníky
jsou dřevěné. Krytina střechy je plechová. Do obvodové stěny se nebude zasahovat,
dozdí se pouze otvory v požární zdi mezi halami.
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Připojení objektu na technickou infrastrukturu
Hala není přímo napojena na splaškovou kanalizaci, ani na plyn. Je napojena na
požární vodovod. V hale je hydrant. Rozvody elektroinstalace (230/400V) v hale budou
zrevidovány, budou mít samostatné měření. Připojení na městský vodovod a
kanalizaci jsou v místě možné za podmínek správce této technické infrastruktury – viz
Příloha č. 6.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru ve vazbě k zákonu
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s
nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Některá zařízení, u nichž existuje vysoké riziko negativního vlivu na životní prostředí
(např. slévárny, velké průmyslové galvanovny, spalovny odpadu, velké skládky,
papírny, zemědělské velkochovy, jatka, kafilérie apod.) potřebují pro svůj provoz tzv.
integrované povolení. Podmínky a proces integrovaného povolování upravuje
především zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění (dále také
jen jako „zákon o IPPC“). Zákon o IPPC rozhodně neplatí pro všechny průmyslové či
zemědělské provozy. Seznam takových zařízení, resp. činností, které podléhají
integrovanému povolování, je uveden v příloze č. 1 uvedeného zákona o IPPC.
Provozy jsou zde rozděleny do kategorií energetika, výroba a zpracování kovů,
zpracování nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady a ostatní zařízení (např.
povrchová úprava látek, výroba uhlíku a elektrografitu), a jednotlivé kategorie obsahují
přesně definované činnosti, na jejichž provozování se zákon o integrované prevenci
vztahuje.
Principem integrovaného povolování je posouzení průmyslových a zemědělských
činností z hlediska ochrany životního prostředí jako celku. Provozní podmínky musí
být takové, aby nedocházelo k přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami životního
prostředí. Klíčová je realizace preventivních opatření, aby znečištění pokud možno
vůbec nevznikalo. Pro zákon o integrované prevenci jsou klíčové emisní limity.
Množství případných odpadů by mělo být minimalizováno a ty, co nezbytně vzniknou,
by měl podnik v maximální možné míře recyklovat. Nejlepší dostupná technika je tedy
technologie s nejvyšší účinností a s co možná nejmenším negativním dopadem na
životní prostředí.
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Základem a zároveň jednou z jeho nejproblematičtějších částí je vymezení zařízení,
které nastavuje rozsah předmětu integrovaného povolení. Složitost spočívá v
nejasnosti pojmů technická jednotka a přímo spojená činnost. U některých provozů je
dosti problematické na první pohled rozpoznat, zda se na ně povinnost mít integrované
povolení vztahuje či nikoliv. Limity produkce u některých kategorií činností,
specifikované v příloze 1 zákona o IPPC, jsou stanoveny v instalované kapacitě za
hodinu nebo za den. Často jsou v projektové dokumentaci uváděny údaje o produkci
či kapacitě za rok a přepočtové rozdíly v kapacitě měřené za hodinu nebo za den se
mohou lišit od reálné skutečnosti i řádově.
Celkové kapacitní množství zpracovaného materiálu je dle projektové dokumentace
stanoven hodnotou 10 tun/den, což je 3650 t/rok. Uvedený hmotnostní údaj je vztažen
k celkové hmotnosti zpracovávaného vstupního materiálu, tedy mechanicky
neoddělitelné směsi kovů a plastů. V takovém případě nelze zařadit posuzovanou
činnost do žádné z činností specifikovaných příloze 1 zákona o IPPC.
V případě úvahy, že by vstupní materiál do výše popsané technologie termického
čištění kovů byl v režimu zákona o odpadech (například mechanicky neoddělitelná
směs odpadů 12 01 01 - Piliny a třísky železných kovů, a/nebo 12 01 03 - Piliny a třísky
neželezných kovů, a 12 01 05 - Plastové hobliny a třísky, nebo např. 17 04 11 - Kabely
neuvedené pod číslem 17 04 10, nebo mechanicky neoddělitelná směs odpadů 20 01
39 - Plasty a 20 01 40 – Kovy), pak by se mohlo uvažovat o možném přiřazení činnosti
podle přílohy č. 1 zákona o IPPC do kategorie činnosti 5.3. a) Odstraňování ostatních
odpadů o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností,
s výjimkou čištění městských odpadních vod, odstavec 2. fyzikálně-chemická úprava,
případně do kategorie činnosti 5.3. b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním
jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující
nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod,
bod 2. předúprava odpadu pro tepelné zpracování. Je však zjevné, že projektovaná
denní kapacita (10 tun/den) je v porovnání s každým z uvedených modelových případů
nižší, proto ani v tomto případě by nešlo o zařazení do kategorie zařízení, které
podléhají režimu zákona o integrované prevenci.
V případě, že by se jednalo o odpady kategorie nebezpečné, pak by se mohlo jednat
o zařazení dle přílohy č. 1 zákona o IPPC do kategorie zařízení 5.1. - Zařízení na
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odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s
odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Projektovaná kapacita je však
do 10 tun/den, proto ani v tomto případě nepřesahuje projektovaná kapacita limitní
hodnotu pro zařazení pod příslušnost k zákonu o IPPC.
K uvedenému je však nutno poznamenat, že vydání integrovaného povolení mohou
dobrovolně požádat rovněž i provozovatelé, kterým to zákon nestanovuje, tedy
v případě, že provozovatel zařízení, v němž neprobíhá žádná z činností uvedená v
příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci a pro něž by bylo dobrovolně požádáno
o vydání integrovaného povolení. K dobrovolné žádosti o vydání integrovaného
povolení dochází tehdy, nechce-li žadatel podstoupit proces vydávání jednotlivých
složkových rozhodnutí, které integrované povolení nahrazuje, a pak by se na něj plně
vztahoval režim zákona o integrované prevenci, a to se všemi povinnostmi. V této
souvislosti je nutné zmínit, že Integrované povolení, jako výsledek povolovacího řízení,
nahrazuje jen správní akty, u kterých to dovoluje složkový právní předpis, který také
vymezuje, jaké správní akty lze nahradit. Stálo by za úvahu, zda by český zákonodárce
po vzoru slovenského, neměl uvést výčet nahrazovaných správních aktů přímo v
zákoně o integrované prevenci, protože by to pro laického uživatele zákona bylo
mnohem přehlednější. Správní orgány, které by byly příslušné pro vydání správního
aktu, nahrazeného integrovaným povolením, jsou v řízení o vydání integrovaného
povolení dotčenými orgány a zasílají úřadu své vyjádření, týkající se jejich oboru
působnosti. Nahrazením správního aktu, jinak vydávaného dle složkového právního
předpisu, ale nejsou dotčena ostatní ustanovení těchto složkových právních předpisů.
V současné době mohou být integrovaným povolením nahrazeny správní akty dle
následujících složkových předpisů: vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší,
zákona o odpadech, lázeňského zákona, zákona o ochraně veřejného zdraví,
veterinárního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru investor předpokládá ve 2 pololetí
roku 2020.
B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Obec: Toužim
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Kraj: Karlovarský kraj
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
Výsledkem procesu EIA je vydání závazného stanoviska, jenž podmiňuje vydání
rozhodnutí v navazujícím správním řízení, ve smyslu ustanovení § 149 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, (dále jen „správní řád“). Samotný proces EIA je tak
postupem vedoucím k vydání závazného stanoviska, nejde tak o správní řízení.
Výsledek procesu EIA, tj. závazné stanovisko, není ze své povahy rozhodnutím ve
smyslu ustanovení § 67 správního řádu, neboť „samo o sobě nezakládá, nemění,
neruší nebo závazně neurčuje práva nebo povinnosti“. Na proces EIA se i přesto užije
subsidiárně správní řád, zejména jeho základní zásady činnosti správních orgánů v
ustanovení § 2 až 8 správního řádu ve smyslu ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu
a ustanovení části čtvrté správního řádu.
Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, upravuje znění navazujících řízení
v § 3 písm. g), kde před novelou zákona bylo navazujícím řízení rozuměno „takové
řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a, které
povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona.
Souvisejícími a významnými právními předpisy dle aktuálního znění zákona ve vztahu
k procesu EIA jsou i stavební zákon a další předpisy, které upravují tzv. navazující
řízení ve smyslu ustanovení § 3 písm. g) zákona EIA:
-

navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o:

1. územní řízení,

-

Nepravděpodobné:
Změna v užívání stavby dle § 126 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb.

o územním

plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, není v rozporu s
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územně plánovací dokumentací, s cíli a
úkoly územního plánování, s obecnými
požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy
chráněnými tímto zákonem a se zvláštními
právními

předpisy.

Realizací

záměru

nedojde k polohopisné ani rozměrové
změně stávajícího objektu.
2. stavební řízení,

-

ANO:
Podle dle § 126 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb.
stavebním

o územním plánování a

řádu

(stavební

zákon),

v

platném znění, pokud je změna v užívání
stavby podmíněna změnou dokončené
stavby, která vyžaduje ohlášení nebo
stavební povolení, stavební úřad projedná
změnu

dokončené

stavby.

Podle

charakteru změny dokončené stavby se
postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až
117. V ohlášení nebo v žádosti o stavební
povolení nebo v oznámení podle § 117 se
současně uvede navrhovaná změna v
užívání. Po dokončení změny stavby se
podle okolností postupuje podle § 122, v
žádosti o kolaudační souhlas se současně
uvede nový účel užívání.
3. společné územní a stavební -

Viz předchozí body

řízení,
4. opakované stavební řízení,

-

Nejedná se o opakované stavební řízení

45

5. řízení o dodatečném povolení -

Nejedná se o dodatečné povolení stavby

stavby,
6. řízení

o

povolení

hornické -

Irelevantní

7. řízení o stanovení dobývacího -

Irelevantní

činnosti,

prostoru,
8. řízení

o

povolení

činnosti -

Irelevantní

prováděné hornickým způsobem,
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými

a

Irelevantní

podzemními

vodami,
10. řízení o vydání integrovaného povolení,

NE.
Záměr nespadá do působnosti zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci. Viz
podrobně kapitola B.I.6.

11. řízení

o

vydání

povolení -

provozu stacionárního zdroje,

Neočekává se.
Parametry

záměru

posuzované

dle

výkonových parametrů hořáků nejsou
v definiční oblasti pro zařazení mezi
vyjmenované zdroje ve smyslu Přílohy č.
2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění.
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání,

ANO, podmíněně.
Pokud by vstupní surovina měla být
předávána provozovateli v režimu zákona
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odstraňování, sběru nebo výkupu

o odpadech, pak ve smyslu § 14 odst. 1

odpadů,

zákona č. 185/2001Sb., o odpadech,
v platném znění, Zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
lze

provozovat

pouze

na

základě

rozhodnutí krajského úřadu, kterým je
udělen souhlas k provozování tohoto
zařízení a s jeho provozním řádem (dále
jen "souhlas k provozování zařízení").
Podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech v
zařízeních, která nejsou podle tohoto
zákona určena k nakládání s odpady, je
možné využívat pouze odpady, které
splňují požadavky stanovené pro vstupní
suroviny, a při nakládání s těmito odpady
nesmějí být porušeny zvláštní právní
předpisy, v souladu s nimiž je zařízení
provozováno,

a

právní

předpisy

na

ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K
provozování takovýchto zařízení není
požadován

souhlas

k

provozování

zařízení podle odstavce 1.
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí

nezbytné

uskutečnění

záměru,

Nepředpokládá se.

pro
není-li

vedeno žádné z řízení podle bodů
1 až 12, a
14. řízení o změně rozhodnutí -

Neočekává se.

vydaného v řízeních podle bodů 1
až 13 k dosud nepovolenému
záměru nebo jeho části či etapě,
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má-li dojít ke změně podmínek
rozhodnutí, které byly převzaty ze
stanoviska,
Oznamovatel je povinen předložit nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení
navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího
řízení příslušnému úřadu, který vydal stanovisko EIA, dokumentaci pro příslušné
navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému
bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části, nebo etapy záměru, která je předmětem
navazujícího řízení. Příslušný úřad na základě oznámení o zahájení řízení, zaslaného
orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení, ověří každý záměr a vydá
nesouhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru, jestliže došlo ke změnám
záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke
zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo
způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování technologie, řízení provozu
nebo způsobu užívání. Tyto případné změny jsou pak předmětem posuzování jako
změny záměru podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Jestliže k takovým změnám záměru nedošlo, příslušný úřad vydá souhlasné
závazné stanovisko.

48

Údaje o vstupech
B.II.1 Půda a horninové prostředí
Podle morfologického členění České republiky spadá daná oblast do systému
Hercynského, provincie Česká vysočina, soustava – Krušnohorská soustava, oblast
Karlovarské Vrchoviny a celek – Slavkovský les – Tepelská vrchovina. Celkové
začlenění popisuje následující přehled:

Reliéf zájmového území je možno charakterizovat jako pahorkatinu s nejvyššími body
v nadmořské výšce 660 m n.m. Konkrétní nadmořská výška staveniště je cca 612m,
pozemky jsou převážně zastavěné a ostatní plochy, areál je v současné době bez
využití.
Dílčí závěr: Realizace záměru nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL. Pozemek stavby
nezasahuje odstupové 50 m pásmo od lesa – viz § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,
zákona o lesích. Toto je patrné z následujícího obrázku:
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Obrázek 13 - Zobrazení okolí záměru

B.II.2 Voda
Zásobování vodou pro technologii
Vlastní technologie předloženého záměru je navržena dle dosavadní projektové a
technické dokumentace v provedení, které k vlastnímu provozu nepotřebuje zdroj
zásobování vodou.
V případě potřeby nebo nutnosti je možné napojení buď na vlastní zdroj vody
společnosti (vlastní studna v areálu), nebo řešením vodovodní přípojky k veřejnému
vodovodnímu řadu, které je v místě dostupný.
Voda pro sociální účely
Voda pro sociální zařízení a pitná voda pro obsluhu bude ve stávajících kancelářích a
zázemí v objektu. Jedná se potřeby pro cca až 10 pracovníků. Dle směrných čísel
roční potřeby vody s použitím přílohy č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
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zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, lze
očekávat roční spotřebu cca 170 až 200 m3 pitné vody z vodovodního řadu.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Plyn
Plynovod:

možnost připojení ano – v přilehlé ulici. Záměr v současné podobě

neuvažuje o napojení objektu na rozvod plynu.
Technologie termického čištění kovů je uzavřená a lze ji považovat za bezodpadovou
technologii. Emise odcházející do ovzduší vznikají spalováním kapalného paliva
(nafty) a vzniklého procesního plynu v dvoupalivovém hořáku o příkonu 28 kW (3 ks
hořáků). Spaliny budou odvedeny do komína o výšce 10 metrů nad terénem. Při
jednosměnném provozu se jedná o provoz technologie cca 2000 hodin/rok z toho
provoz hořáků cca 700 hodin za rok. K výpočtu bylo přistupováno konzervativně a bylo
uvažováno se souběhem provozu 3 hořáků 700 hodin za rok s podílem provozu
procesní plyn : kapalné palivo 1:1.
Vstupní parametry
Hořák
Výkon hořáku

kW

Palivo:

28

Procesní plyn, nafta

spotřeba nafty

l/hodinu

3.5

spotřeba plynu

m3/hodinu

3.3

provozní hodiny – nafta

hod/rok

350

l/rok.1hořák

1225

l/rok3 hořáky

3675

hod/rok

350

m3/rok.1 hořák

1155

m3/rok.3 hořáky

3465

spotřeba nafty
provozní hodiny – plyn
spotřeba plynu

pozn.: jedná se o dvoupalivový systém nafta (kapalné palivo) - plyn.
Přesný poměr spotřeb nafty – plyn nelze jednoznačně stanovit vzhledem k tomu, že
se jedná o čištění kovů, nejedná se jen o depolymeraci, dominantní částí vsázky bude
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vždy termicky čištěný kov. Množství složek vznikajících při termickém čištění je
samozřejmě závislé i na vstupní vsázce. Poměr kov – plast bude tedy závislý na druhu
vstupních surovin a nelze ho jednoznačně stanovit.
Navrhovaná technologie nízkotermického čištění kovů je koncipována jako uzavřený
systém, ze kterého by měly do ovzduší odcházet pouze a jen emise z instalovaných
hořáků. Při dodržení kvality plynu vzniklého z termického rozkladu přítomných plastů
s podobným složením a vlastnostmi jako zemní plyn, budou významnější emise ze
spalování nafty. Nafta jako palivo má být použita pouze v náběhové fázi technologie
termického čištění, nikoliv po celou dobu procesu.
Elektřina:

zdroj: vlastní trafostanice 1000 kVA

Ve stávající rozvodně NN jsou ze stávajícího jištěni J2U50 250A 2 pole napojena přes
jistící prvek NoARK 3Cx8OA s vyrážecí napěťovou cívkou( pro vyrážecí tlačítko central
stop) 1x RNN (ve dveřích rozvodnice) a 1x u RM 1 (jako samostatné tlačítko vedle
rozvodnice-přívod PLAFLADUR 4x1mm a přes elektroměr 100A/400V.
Napájecí okruh je veden v merkur a MARS žlabu z RNN-RM1a dále přes průchodku
IP54 do rozvodnice (RM1.1) (rozvodnice oceloplech přisazená 4 řadá – RM 1.1 -AYKY
4jx70mm – Kz l8l0l203 lP40/20)kde je provedeno jištění dle KZ s hlavním vypínačem
3x 100A.
Potřeby elektrické energie pro technologii:
-

Odtahový ventilátor: výkon 1,5 kW při otáčkách 2790 ot. /min.

-

Chladící ventilátor YWF-4D-300 (380V) výkon 950W výtlačný výkon 1950 m3/h
4ks

Zatím nejsou upřesněny elektrické příkony pro vibrosíta.
Ostatní spotřebiče elektrické energie:
EL. VAŘENÍ
celkem o příkonu
OSVĚTLENÍ
celkem o příkonu
SPOTŘEBIČE
celkem o příkonu
CELKOVÝ PŘÍKON

: 60,00 kW
: 2,00 kW
: 22,00kW
: 84,00 kW

B.II.4 Spotřeba vstupních surovin a chemických látek/směsí
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Celkové kapacitní množství zpracovaného materiálu (kov + plasty na bázi PE a/nebo
PP) je dle projektové dokumentace stanoven hodnotou maximálně 10 tun/den, což je
údaj představující při plně využité stanovené směnnosti celkově 3650 t/rok. Uvedený
hmotnostní údaj je vztažen k celkové hmotnosti zpracovávaného vstupního materiálu,
tedy mechanicky neoddělitelné směsi kovů a balastních mechanicky neoddělitelných
plastů.
Uvedený hmotnostní údaj je vztažen k celkové hmotnosti zpracovávaného vstupního
materiálu, tedy mechanicky neoddělitelné směsi kovů a plastů, je však zřejmé, že
dominantní hmotnostní podíl termicky čištěného materiálu tvoři právě hmotnost
termicky čištěných kovů, nikoliv hmotnost částečného podílu balastních polymerů.
B.II.5 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu
Zájmové území je již napojeno na dopravní infrastrukturu, realizace záměru
nevyžaduje nové napojení na komunikaci. Pro výstavbu záměru i pro jeho provoz bude
využíváno stávající dopravní napojení areálu na veřejnou dopravní infrastrukturu.
Dopravní řešení uvnitř areálu se realizací záměru pro automobilovou dopravu nemění.
Doprava spojená s provozem záměru
Realizací záměru dojde k navýšení pracovních příležitostí o až 8-10 pracovních míst.
Pro nový stav se tedy počítá s navýšením průjezdu o 4-6 osobních automobilů za den.
Parkování aut je stávající uvnitř areálu. Osobní doprava je představována zejména
jízdami zaměstnanců a majitelů firmy. Pro parkování je již dnes k dispozici plocha pro
cca 8 parkovacích míst, která plně pokrývá požadovanou potřebu dopravy.
Nákladní doprava je spojena s logistikou, tedy s dovozem vstupního materiálů a
odvozem hotových výrobků, zboží.
Celkem nákladní doprava:
-

Doprava maximální denní – 1 NV za den, reálná hodnota je udávána 2-3 NV
týdně

-

Doprava roční – max. 160 NV/rok

Celkem osobní doprava:
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-

4-6 osobních aut za den průměrně, maximálně až 10 OA/denně.

Dílčí závěr: Z uvedeného přehledu je patrné, že oproti stávajícímu stavu dojde k
mírnému navýšení přepravy spojené s logistikou dovozu vstupních surovin a expedicí
termicky vyčištěných kovových dílců nákladními vozidly a občasného průjezdu
osobních automobilů. Lze konstatovat, že realizací záměru nedojde ke zvýšení
imisního zatížení v okolí výše uvedené silnice III. třídy ani hlukového zatížení nejbližší
obytné zóny.
B.II.6 Biologická rozmanitost
„Biodiverzita", neboli biologická rozmanitost, znamená rozmanitost života ve všech
jeho formách, úrovních a kombinacích. Zahrnuje genovou variabilitu, variabilitu všech
žijících organismů včetně ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí.
Nejedná se jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu
uvnitř a mezi nimi. Upozorňuje se jím na rozmanitost fauny a flory i na rozmanitost
přírodních stanovišť a genetické výbavy. Kombinací biologické rozmanitosti a
konkrétního životního prostředí vznikají ekosystémy, které umožňují existenci živých
organismů.
Biologická rozmanitost má zásadní význam pro bezpočet lidských činností. Obecné
ubývání biologické rozmanitosti má závažné důsledky pro přírodu i pro život člověka a
hlavními příčinami jsou změny, které zasahují zejména přírodní stanoviště. Tyto změny
jsou vyvolány vysokou mírou intenzity v zemědělství, výstavbě, důlní činnosti,
nadměrným využíváním lesů, vodních útvarů (řek, jezer) a půdy, příchodem cizích
rostlinných a živočišných druhů, znečištěním a stále více také globální změnou
klimatu. Ztráta biologické rozmanitosti neznamená pouze ztrátu vzácných rostlin a
zvířat. Způsobuje pokles výkonnosti celých ekosystémů a snížení jejich odolnosti vůči
vnějším vlivům. Biologická rozmanitost je pro udržitelnost světa i našich životů
naprosto nezbytná. Česká strategie vychází ze Strategie ochrany biodiverzity
Evropských společenství. Obsahuje stejná témata, zachovává stejné členění na
strategická témata a biodiverzitu v sektorových a složkových politikách, zachovává i
členění jednotlivých kapitol. Upouští od konzervačního přístupu, který vylučuje lidskou
činnost v ochraně přírody (protection), a přechází k aktivnímu přístupu k ochraně s
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účastí člověka na těchto procesech (conservation). Vyžaduje aktivní zapojení do péče
o přírodu.
Skupina čtyř lesních rybníčků „U Kapličky“ - parc. č. 931, 933, 886 a 887 v k.ú. Toužim
(892 m2, 3781 m2, 2613 m2 a 1284 m2) jsou vzdáleny od lokalizace záměru západně
a ve vzdálenosti cca 2 km. Pozemky netvoří souvislé území, jsou od sebe odděleny
lesem ve státním vlastnictví (ve správě Lesů České republiky).výskytem vzácných
obojživelníků poblíž Toužimi o rozloze od 900 do téměř 4000 m2 sloužily v minulosti
pravděpodobně jako tzv. plůdkové rybníky. Roky však na nich nikdo nehospodaří a
díky tomu se zde vytvořily ideální podmínky pro život obojživelníků. Průzkumy,
provedené v minulých letech, zde objevily početné populace kriticky ohrožené blatnice
skvrnité, skokana krátkonohého, čolka obecného a čolka velkého, ojediněle též
skokana ostronosého. Zejména výskyt kriticky ohrožené žáby blatnice a její početnost
na lokalitě lze považovat za velmi významné. Technický stav rybníků je relativně dobrý
a nevyžaduje žádné akutní zásahy, byť drobné zpevnění hrází bude užitečné. Žádný
z rybníků nemá výpustní zařízení, přebytečná voda odtéká přepadem přes hráz.
Vzhledem k tomu, že jsou rybníčky povětšinou nebeské, jen v menší míře napájené z
drobných vodotečí a pramenišť, voda z nich odtéká jen na jaře a po větších deštích.
Záměr je řešen v již stávajícím průmyslovém areálu, kde došlo k zastavení původní
činnosti, jedná se tedy o znovuvyužití původního areálu a jeho stavebních objektů.
Vlastní záměr bude umístěn na místě původního výrobního objektu pilnice (celý
prostor je tedy již ovlivněn minulou činností v areálu, jedná se o zastavitelné plochy dle
Územního plánu, a výrobní využití je rovněž v souladu s platným Územním plánem),
nedojde k žádnému novému či dalšímu záboru ZPF a LPF, záměr neporušuje přístupy
v péči o přírodu a krajinu, jako jsou chráněná území nebo programy na ochranu
jednotlivých druhů, jeho parametry se nijak neprojeví v podobě úbytku biodiverzity
v dané lokalitě ani v širším okolí.
Dílčí závěr: Z charakteru a rozsahu záměru je tedy zřejmé, že nedojde k ovlivnění
jednotlivých ekosystémů, záměr nemá žádné nároky na přírodní zdroje a ani potenciál
ovlivnit jednotlivé druhy rostlin a živočichů.
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Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (údržba
objektu, příprava staveniště, případné výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou
emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí
prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Určitý podíl na emisi prachu budou mít
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko
kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní
složení zemin na staveništi, apod.
Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který
by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a
resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např.
množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost
větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat.
Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých
rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu
cca 3 % doby trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že
výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové
chyby a tím malou vypovídací schopnost. Z hlediska ochrany ovzduší je třeba
akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik resuspendované prašnosti.
Při realizaci demoličních prací a při manipulaci se sypkými materiály bude třeba
vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost
z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí.
Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržovat tato
opatření:
-

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací.

-

V případě provádění demoličních prací za nepříznivých klimatických podmínek
(sucho, vítr), bude prostor staveniště skrápěn vodou pro minimalizaci prašnosti.
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-

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto
plachtami.

-

Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se
omezil prašný úlet.

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude
vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska
ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.
Období provozu
Rozptylová studie, která je součástí předloženého Oznámení, hodnotí vliv
posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší. Výpočty imisního zatížení byly provedeny
pro výšku 1,5 m nad úrovní terénu.
Posuzovány jsou znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit tj.:
PM10

tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10

PM2.5

tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM2.5

NO2

oxidy dusíku (NO2)

CO

oxid uhelnatý

Benzen
BaP

Benzo(a)pyren

Benzo(a)pyren
Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) číslo CAS: 50-32-8 je polycyklický aromatický
uhlovodík s pěti benzenovými kruhy, molekulová hmotnost 252,31 g/mol. Je silně
karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou
pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300
až 600 °C.
Imisní limit:
-

roční průměrná imisní koncentrace 1 µg/m3 (1000 pikogramů/m3)
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Benzen
Benzen (číslo CAS 71-43-2) je organická sloučenina o molekulární hmotnosti 78,11
g/mol. Benzen je aromatický uhlovodík patřící mezi areny, se sladkým zápachem. Při
pokojové teplotě je to bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina známá svými
karcinogenními účinky.
Imisní limit:
-

roční průměrná imisní koncentrace 5 µg/m3.

NO2
Oxid dusičitý (NO2), číslo CAS 10102-44-0 – v plynném stavu jde o červenohnědý,
agresivní, toxický plyn. Vzniká při spalovacích procesech, například ve spalovacích
motorech oxidací vzdušného dusíku za vysokých teplot. Způsobuje záněty dýchacích
cest od lehkých forem až po edém plic.
Imisní limity:
-

hodinová průměrná imisní koncentrace 200 µg/m3.(maximální počet překročení 18)

-

roční průměrná imisní koncentrace 40 µg/m3.

OXID UHELNATÝ
Oxid uhelnatý (CO), číslo CAS 630-08-0, patří mezi skleníkové plyny. Je bezbarvý,
hořlavý plyn bez chuti a bez zápachu. CO vzniká nedokonalým spalováním všech
uhlíkatých materiálů. Toxicita CO závisí na množství a době expozice a je spojena
především se vznikem karboxyhemoglobinu, který není schopen vázat kyslík jako
hemoglobin. Vznik karboxyhemoglobinu je vratná reakce, poločas této změny je ale
odhadován na 2 až 6,5 hodin, což může mít v závislosti na množství přijatého CO až
fatální následky. Riziková je zvýšená hladina CO především pro osoby s chronickými
záněty dýchacích cest a osoby s nemocemi oběhové soustavy.
Imisní limity:
-

osmihodinový klouzavý průměr ve výši 10 000 µg/m3.
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PM (Pevné částice)
Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či particulate
matter – PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které
jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může
způsobovat závažné zdravotní problémy. vliv pevných prachových částic na zdraví
závisí především na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a
nezpůsobují větší potíže. Částice menší než 10 µm pronikající za hrtan do dolních
cest dýchacích. Někdy se proto označují jako vdechované částice
•

PM10 – částice menší než 10 µm,

•

PM2,5 – částice menší než 2,5 µm

PM10
Imisní limity:
-

24 hodinová průměrná imisní koncentrace 50 µg/m3.(maximální počet
překročení 35)

-

roční průměrná imisní koncentrace 40 µg/m3.

PM2.5
Imisní limit:
-

roční průměrná imisní koncentrace 20 µg/m3 (platí od roku 2020).

Pro posouzení vlivu předkládaného záměru na ovzduší byla zpracována Rozptylová
studie (dále také jen „RS“), která je součástí tohoto Oznámení a je uvedena jako
Příloha č. 9 – volně.
V posuzovaném případě se jedná o dvoupalivové hořáky. Palivem je nafta a vyrobený
procesní plyn. Výpočty imisního zatížení byly provedeny pro souběh stacionárního
zdroje a dopravy vyvolané provozem záměru.
Je-li v tabulce uvedeno nafta jsou hodnoty imisního zatížení vypočteny pro provozu
hořáků na naftu, je-li uveden plyn je provoz hořáků na vyrobený plyn. Pro potřeby RS
se uvažuje provoz v rozsahu 50% času – palivem je nafta, 50% času – palivem je
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vyrobený plyn. Pro roční průměrné koncentrace jsou vypočtené hodnoty imisního
zatížení sečteny (uvedeno celkem).
Vypočtené hodnoty (rozsah tj. minimální a maximální hodnoty imisního zatížení
vypočtené na posuzovaném území jsou uvedeny v následujících tabulkách v
mikrogramech/m3 (benzo(a)pyren v pikogramech/m3)
Látka
BaP
benzen
CO

NO2

PM2.5
PM10

roční průměrná
koncentrace
roční průměrná
koncentrace
osmihodinová
imisní koncentrace
osmihodinová
imisní koncentrace
roční průměrná
koncentrace
hodinová imisní
koncentrace
hodinová imisní
koncentrace
roční průměrná
koncentrace
roční průměrná
koncentrace
24 hodinová imisní
koncentrace
24 hodinová imisní
koncentrace
roční průměrná
koncentrace

% limitu
minimum

minimum

maximum

imisní limit

% limitu maximum

celkem

0.006

0.383

1000

0.00%

0.04%

celkem

2.13E-06

2.41E-04

5

0.00%

0.00%

nafta

0.058

1.744

10000

0.00%

0.02%

plyn

0.055

1.744

10000

0.00%

0.02%

celkem

8.80E-05

2.14E-02

nafta

0.043

0.795

200

0.02%

0.40%

plyn

0.024

0.305

200

0.01%

0.15%

celkem

4.47E-05

1.50E-03

40

0.00%

0.00%

celkem

6.61E-05

4.10E-03

20

0.00%

0.02%

nafta

0.008

0.129

50

0.02%

0.26%

plyn

0.008

0.129

50

0.02%

0.26%

celkem

4.06E-04

2.45E-02

40

0.00%

0.06%

Tabulka 1 - Vypočtené hodnoty - minimální a maximální hodnoty imisního zatížení

Mezi liniové zdroje znečišťování ovzduší patří automobilová doprava související s
provozem projektovaného záměru. Jedná se o provoz osobních tak i nákladních
automobilů. Provozovna bude v provozu pouze v denní době a bude zde zaměstnáno
10 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Zásobování a odvoz materiálu bude
probíhat v denní době a intenzita dopravy bude 2–3 kamiony týdně. Pro účely imisního
posouzení bylo počítáno s následujícím maximálním denním nárůstem intenzit
automobilové dopravy:
Liniový zdroj – Průjezd 1 kamionu a až 10 osobních automobilů – tam a zpět denně.
Doprava byla rozdělena na úseky po 20 metrech (liniové zdroje znečišťování ovzduší).
Emise z dopravy vychází se zadaných intenzit dopravy, délky úseků, roku provozu,
rychlostí. Byly vypočteny programovým vybavením MEFA 13 včetně zahrnutí
resuspenzí. Definované schéma vozového parku (zastoupení emisních tříd) zadává
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přímo programové vybavení (zadána ostatní města a komunikace), rok 2021. Roční
emise z dopravy uvedené v následující tabulce jsou uvedeny v jednotkách kg/rok, u
benzo(a)pyrenu v mg/rok.
E_NOx

E_PM10

E_Bzn

E_bApyr

E_PM25

E_CO

2.015

11.064

0.057

0.164

2.616

3.035

Tabulka 2 - Roční emise z dopravy a manipulace

Rozptylová studie hodnotila vliv stacionárních zdrojů a dopravy vyvolané provozem po
realizaci záměru v posuzované lokalitě. Do výpočtů byly zahrnuty resuspenze tuhých
znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu. Skutečný vliv zdrojů znečištění ovzduší bude
vždy závislý na aktuálních meteorologických podmínkách a na reálném provozu
vozidel.
Rozptylová studie představuje příspěvek posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší k
imisní situaci.
-

Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci
terénu a provozu zdrojů.

-

Vypočtený příspěvek zdrojů je pod úrovní imisních limitů stanovených platnou
legislativou jedno až víceřádově.

-

Vliv zdrojů je největší v okolí komunikací a okolí areálu. S rostoucí vzdáleností
od zdrojů poměrně rychle klesá.

-

Intenzity dopravy jsou stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné
emisní a následně imisní zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě
dopravy

-

Pro výpočet bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým
vybavením MEFA 13, skutečné emise jsou závislé zejména na složení
vozového parku.

-

I při součtu pozadí a vypočteného imisního příspěvku záměru nedojde k
překročení imisních limitů na posuzovaném území.

V následující tabulce je uvedeno vypočtené imisní zatížení u nejbližší bytové zástavby,
přičemž bod x1 reprezentuje dům čp. 359, st. parc 623/1, kú Toužim v majetku člena
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představenstva Oznamovatele, bod x2 pak reprezentuje dům čp. 341, st. parc 425
v majetku SJM Greguš Pavel, Gregušová Jaroslava. Referenční body X3, x4 a x5 jsou
umístěny až za ulicí Plzeňská. Kromě stacionárních zdrojů se zde tedy projevuje i
průjezd vyvolané dopravy.
Vypočtené hodnoty imisního zatížení ve vybraných referenčních bodech u nejbližší
obytné

zástavby

jsou

uvedeny

v

následující

tabulce

v

mikrogramech/m3

(benzo(a)pyren v pikogramech/m3). Jedná se o celkem 5 referenčních bodů
umístěných u nejbližší obytní zástavby (mimo pravidelnou síť), výpočty imisního
zatížení byly provedeny ve dvou výškách (1,5m a 3m nad terénem). U ostatních
ukazatelů jsou uvedeny hodnoty v µg/m3 .
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BaP
Ref.
bod
1.5 m
x1
1.5 m
x2
1.5 m
x3
1.5 m
x4
1.5 m
x5
3m
x1
3m
x2
3m
x3
3m
x4
3m
x5
imisní
limit
pozadí

benzen

CO

NO2

celkem

celkem

nafta

plyn

roční
průměrná
koncentrace
celkem

0.093

4.31E-05

1.078

0.857

0.124

6.35E-05

1.506

0.279

1.43E-04

0.217

roční průměrná
koncentrace

osmihodinová imisní
koncentrace

hodinová imisní
koncentrace

PM2.5
PM10
roční
roční
24 hodinová imisní roční průměrná
průměrná
průměrná
koncentrace
koncentrace
koncentrace koncentrace
celkem
celkem
nafta
plyn
celkem

nafta

plyn

3.55E-03

0.468

0.181

9.64E-04

1.07E-03

0.034

0.031

6.13E-03

1.506

4.54E-03

0.111

0.082

3.26E-04

1.37E-03

0.095

0.095

8.18E-03

1.520

1.411

1.22E-02

0.311

0.137

1.36E-03

2.95E-03

0.067

0.067

1.80E-02

1.17E-04

1.268

1.226

9.74E-03

0.332

0.138

1.47E-03

2.32E-03

0.059

0.059

1.41E-02

0.147

7.59E-05

0.995

0.995

5.62E-03

0.286

0.113

1.08E-03

1.65E-03

0.092

0.092

9.69E-03

0.093

4.30E-05

1.159

0.883

3.64E-03

0.669

0.263

1.28E-03

1.08E-03

0.037

0.031

6.14E-03

0.124

6.35E-05

1.506

1.506

4.64E-03

0.222

0.082

4.17E-04

1.38E-03

0.095

0.095

8.17E-03

0.279

1.43E-04

1.541

1.417

1.22E-02

0.320

0.140

1.46E-03

2.95E-03

0.067

0.067

1.80E-02

0.217

1.17E-04

1.276

1.228

9.77E-03

0.348

0.142

1.60E-03

2.33E-03

0.059

0.059

1.41E-02

0.146

7.58E-05

0.995

0.995

5.66E-03

0.313

0.122

1.21E-03

1.65E-03

0.092

0.092

9.68E-03

1000

5

10000

10000

Nestanoveno

200

200

40

20

50

50

40

0.3

0.7

8.1

12.6

29.1

29.1

16.5

Tabulka 3 - vypočtené imisní zatížení u nejbližší bytové zástavby
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Obrázek 14 - Umístění referenčních bodů mimo síť

Příspěvek záměru k imisnímu zatížení u nejbližší obytné zástavby byl vypočten dvou
až víceřádově pod úrovní imisních limitů.
Dílčí závěr: Vliv posuzovaného zdroje a vyvolané dopravy nebude, při dodržení
parametrů zdrojů uvedených v této studii, nijak významný.
Problematika pachových látek
V případě termického rozkladu plastů je pravděpodobné, že technologie může být
zdrojem emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem. Dle Programu zlepšování
kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04 (opatření BD2) by měly být nové zdroje,
které by mohly být potenciálním zdrojem emisí znečišťujících látek obtěžujících
zápachem, umisťovány s ohledem na jejich vzdálenost od obytné zástavby a závazné
podmínky pro jejich provoz by měly reflektovat nejlepší dostupné techniky (BAT) s
ohledem na místní podmínky životního prostředí. U těchto zdrojů mají být dále
vyžadována opatření k omezení emisí pachových látek.
Zápach vnímá náš organismus podobně jako hluk. Vnímání intenzity zápachu je
exponenciální. Pro vnímání pachu platí Fechnerův zákon: P = c * log I, c = 1. Poté co
zdvojnásobíme hodnotu I, například z 10 na 20 jednotek, se zvýší P z 1 na přibližně
1,3 jednotky. Z toho vyplývá, že zdvojnásobíme-li intenzitu pachu, neznamená to, že
jej budeme vnímat jako dvakrát jasnější.
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Vztah mezi pachem a koncentracemi jednotlivých složek ve směsi mění vnímanou sílu
směsi a existují modely, které zkouší vysvětlit takové jevy jako maskování, opačné
působení, neutralizace, sčítání, synergismus apod.
Evropská pachová jednotka je definovaná evropskou normou EN13725 jako množství
pachových látek, které odpařeno do 1 m3 neutrálního plynu za normálních podmínek
(teplota 273.15 K, tlak 101.325 kPa) vyvolá u testujících pozorovatelů stejný smyslový
vjem, jako 123 μg n-butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 neutrálního plynu za
normálních podmínek (Evropská referenční pachová hmotnost – EROM)
•

1 OUE/m3

vnímáme nějakou změnu

•

3 OUE/m3

citliví jedinci jsou schopni identifikovat co cítí

•

5 OUE/m3

jsme schopni identifikovat co cítíme

•

10 OUE/m3

Považováno za obtěžující zápach

Pro vyhodnocení pachů existuje řada metod (měření, posuzování), jsou použitelné
v případě, že již zdroj zápachu existuje. V současné době nejsou stanoveny emisní
faktory ani emisní limity pro zápach. Obecně se stále za obtěžující zápach považuje
hodnota špičkových koncentrací nad 10 pachových jednotek (není legislativně
stanoveno). Výpočty pachové zátěže je nutno brát jako orientační.
Výpočet lze provést upravenou metodikou SYMOS 97/6/ a pro výpočet byla použita
upravená metodika SYMOS 97 vycházející z materiálu „Odhad pachové zátěže
adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS´ 97, RNDr. Josef Keder, CSc, ČHMÚ
Praha, Ochrana ovzduší č. 6, 2006“, kdy:
-

Působení pachových látek není obvykle kumulativní a nelze tudíž přistupovat k
jejich modelování stejným způsobem jako u znečišťujících látek.

-

Účinky pachových látek z různých zdrojů se mohou vzájemně ovlivňovat, např.
jedna látka maskuje druhou nebo naopak zesiluje její účinek.

-

Pachové látky se mohou v ovzduší transformovat v důsledku změn teploty,
vzdušné vlhkosti a slunečního záření způsobem, který dosud není uspokojivým
způsobem popsán.

-

Nejkratší časový interval, pro který rozptylové modely predikují průměrné
koncentrace, je obvykle 1 hodina.
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-

Během tohoto intervalu může koncentrace pachové látky fluktuovat kolem této
průměrné hodnoty v širokém rozmezí.

-

Smyslová reakce člověka na pach je velmi rychlá, obvykle v řádu milisekund,
nejdéle v řádu trvání jednoho nádechu.

-

Intenzita vjemu je určena špičkovými hodnotami koncentrace, nikoliv
průměrnou hodnotou.

-

Úvahy založené na průměrné koncentraci by vedly k podcenění účinku
koncentrací pachových látek, do modelu musí být proto zabudována možnost
výpočtu okamžitých koncentrací nebo korekce na poměr Špička/Průměr (Peakto-Mean, P/M ratio).

Na následujícím obrázku je znázorněn vliv fluktuace na vnímání pachu, intenzita vjemu
je určena špičkovými hodnotami koncentrace, nikoliv jejich průměrnou hodnotou:

Obrázek 15 - Vliv fluktuace na vnímání pachu

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty koeficientu pro různé typy zdrojů
znečišťování ovzduší používané k přepočtu průměrných hodinových koncentrací
pachových látek na špičkové koncentrace:
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Typ zdroje
Plošný
Liniový
Přízemní bodový
Vysoký komín, bez
závětrných efektů
Bodový: závětrné
efekty
Objemový

Třída stability
IV
I, II, II
V
IV
I, II, II
V
IV
I, II, II
V
IV
I, II, II
V

Poměr P/M
(vztažený na 60-minutové průměry)
Blízká oblast
Vzdálená oblast
2.5
2,3
2,3
1,9
2,5
2,3
6
6
6
6
6
6
25
5-7
25
5-7
12
3-4
35
6
35
6
17
3

IV, V

2,3

2,3

všechny třídy

2,3

2,3

Blízká oblast se rozprostírá do takové vzdálenosti od zdroje. kde struktura zdroje
ještě ovlivňuje tvar a rozptyl vlečky. Vymezuje se desetinásobkem největšího
rozměru zdroje (výšky nebo šířky). Vzdálená oblast navazuje na oblast blízkou.
Vznos a rozptyl vlečky se již plně projevil, vlečka je dobře míchaná
Tabulka 4 - Hodnoty koeficientu pro různé typy zdrojů znečišťování ovzduší používané k přepočtu průměrných
hodinových koncentrací pachových látek na špičkové koncentrace

Technologický proces termického čištění kovů se odehrává za nepřístupu vzduchu (v
atmosféře dusíku).
Za standardního stavu se nejedná o významný zdroj pachové zátěže. Zdroj nemá
stanoveny emisní limity pro pachové látky, není k dispozici měření pachových látek.
Byl proveden orientační výpočet velikosti maximální pachové zátěže při které špičky v
pachové zátěži budou u nejbližší obytné zástavby do 5 OUE/m3.
Při pachové zátěži z komína menší jak cca 300 OUE/s z komína byly vypočteny
hodnoty špičkové pachové zátěže do 5 OUE/m3 u nejbližší obytné zástavby.
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Ref.bod
1.5 m
x1
1.5 m
x2
1.5 m
x3
1.5 m
x4
1.5 m
x5
3m
x1
3m
x2
3m
x3
3m
x4
3m
x5

I. 1,7 m/s
[OUE/m3]

II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s
[OUE/m3] [OUE/m3] [ [OUE/m3] [OUE/m3]

III. 11 m/s
[OUE/m3]

IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s
[OUE/m3] [OUE/m3]

IV. 11 m/s
[OUE/m3]

V. 1,7 m/s V. 5 m/s
[OUE/m3] [OUE/m3]

0.099

0.110

0.146

0.088

0.132

0.084

0.075

0.115

0.072

0.088

0.089

0.005

0.008

0.036

0.005

0.038

0.034

0.004

0.033

0.031

0.006

0.035

0.034

0.058

0.061

0.064

0.066

0.039

0.068

0.064

0.037

0.083

0.051

0.052

0.079

0.079

0.081

0.081

0.047

0.082

0.075

0.043

0.093

0.057

0.038

0.060

0.073

0.062

0.077

0.047

0.064

0.074

0.044

0.084

0.061

0.200

0.182

0.196

0.134

0.163

0.098

0.108

0.135

0.081

0.105

0.094

0.021

0.024

0.079

0.015

0.072

0.058

0.010

0.060

0.050

0.013

0.052

0.057

0.078

0.073

0.077

0.073

0.042

0.077

0.067

0.038

0.086

0.052

0.084

0.103

0.092

0.096

0.088

0.050

0.092

0.079

0.044

0.095

0.057

0.069

0.087

0.091

0.080

0.088

0.052

0.077

0.080

0.047

0.089

0.062

Tabulka 5 - Hodinové průměrné koncentrace pachových látek v OUE/m3
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Ref.bod
1.5 m
x1
1.5 m
x2
1.5 m
x3
1.5 m
x4
1.5 m
x5
3m
x1
3m
x2
3m
x3
3m
x4
3m
x5

Max.konc. I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
[OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3] [OUE/m3]
3.644

2.477

2.745

3.644

2.212

3.311

2.092

1.884

2.877

1.812

1.058

1.068

0.946

0.123

0.191

0.899

0.136

0.946

0.852

0.089

0.820

0.774

0.072

0.420

1.693

0.844

1.449

1.529

1.588

1.652

0.980

1.693

1.595

0.920

0.999

0.615

2.046

1.301

1.965

1.982

2.013

2.018

1.183

2.046

1.875

1.072

1.115

0.679

1.927

0.943

1.511

1.825

1.560

1.927

1.185

1.601

1.839

1.106

1.013

0.737

5.000

5.000

4.546

4.889

3.358

4.086

2.442

2.695

3.387

2.027

1.259

1.134

1.964

0.514

0.595

1.964

0.382

1.806

1.455

0.242

1.491

1.253

0.151

0.626

1.938

1.428

1.938

1.825

1.914

1.817

1.054

1.913

1.683

0.955

1.027

0.618

2.570

2.111

2.570

2.312

2.396

2.191

1.256

2.295

1.963

1.104

1.144

0.682

2.270

1.732

2.172

2.270

2.008

2.190

1.306

1.918

1.993

1.169

1.068

0.748

Tabulka 6 - Špičkové koncentrace pachových látek v OUE/m3
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Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a
provozu zdrojů.
Vliv stacionárních zdrojů a dopravy vyvolané provozem záměru na imisní situaci není
natolik významný, aby způsobil překročení imisních limitů na posuzovaném území.
Dílčí závěr: Z hlediska ochrany ovzduší je provoz záměru akceptovatelný, i přesto, že
v těsném sousedství předmětného areálu se nachází obytná zástavba (rodinné a
bytové domy). Nutno však zároveň zdůraznit, že z hlediska územního plánu je bytová
zástavba, tedy konkrétně stavba č.p. 359 (st. 623/1, kú Toužim, v majetku vlastníka
průmyslového areálu), a též stavba č.p. 341 (st. 425, kú Toužim, v majetku SJM
Greguš Pavel a Gregušová Jaroslava), a pro podmínky podmíněně přípustného využití
území VS Územní plán stanovuje, že v těchto plochách je podmíněně přípustné
umísťovat plochy pro služební bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech. Způsob využití budov nekoliduje ani s podmínkami územně plánovací
dokumentace a ani nekoliduje se záměrem.
B.III.2 Odpadní vody
Odpadní vody vznikající při výstavbě
Během výstavby nebudou vznikat žádné průmyslové odpadní vody.
Splaškové vody
Obsluha bude využívat existující kanceláře s existujícím připojením na odvod
komunálních odpadních vod do městské kanalizace přes přípojku v areálu.
Roční produkce objemu splaškových odpadních vod je odhadována podle směrných
čísel roční potřeby vody pro 10 zaměstnanců, s použitím přílohy č. 12 vyhlášky č.
120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 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), ve znění
pozdějších předpisů, lze očekávat roční spotřebu cca 170-200 m3 vody.
Odpadní vody technologické
Záměr není koncipován s aspektem produkce technologických odpadních vod, tudíž
nebude vznikat odpadní – technologická voda.
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B.III.3 Odpady
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných
areálů. V průběhu výstavby nevznikne výrazný problém v oblasti nakládání s odpady.
Za způsob nakládání s odpady při výstavbě (využití, recyklace a regenerace,
skládkování, spalování, skladování, popř. likvidace vzniklých odpadů v souladu s
příslušnou legislativou) je zodpovědný jejich původce – stavební firma, která musí
dodržet zákonné povinnosti ohledně nakládání s odpady. Původce je také povinen
předcházet vzniku odpadů, a pokud již vzniknou, minimalizovat jejich množství.
Realizace uvažovaného záměru si vyžádá vytvoření zázemí – zařízení staveniště. Zde
budou umístěny stavební mechanismy, sociální zázemí pro pracovníky, skladové
zařízení apod. V maximální míře bude při výstavbě využíváno sociální a prostorové
zázemí stávajícího areálu. V obecné poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip
minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní
prostředí.
Při provádění demoličních prací musí být respektovány základní zásady pro
odstraňování azbestu. Celkové množství nebezpečného odpadu s obsahem azbestu
bude vyčísleno v dokumentaci. Odpad musí být zlikvidován v souladu s platnou
legislativou, uložením na příslušné skládce odpadů.
Práce s azbestem a nakládání s nebezpečnými odpady musí zajišťovat příslušná
oprávněná právnická osoba. V případě nakládání materiálem s obsahem azbestu v
době provádění demoličních prací, musí být respektovány níže uvedené zásady pro
odstranění materiálu s obsahem azbestu.
Při demolici budou dodržena veškerá doporučení Metodického pokynu MŽP č. 9 pro
nakládání s odpadem z azbestu, článek č. 6, a dále povinnosti dle § 35 zákona o
odpadech. Dále budou dodrženy specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při
práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu. Tyto
podmínky jsou stanoveny v § 21 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví zaměstnanců při práci s azbestem. Při práci s azbestem je dále nutno
postupovat dle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Obvyklým způsobem odstranění odpadů azbestu je jejich ukládání na skládky. V
souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. je možné
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odpady obsahující azbest odstraňovat na skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních“
odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadů), a to v
souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí
příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na
odstraňování odpadu.
Veškerý odpad stanovený jako odpad s obsahem azbestu bude zabezpečen odbornou
firmou proti odcizení, poškození povětrnostními vlivy či nakládání nepovolanými
osobami.
Při nakládání s odpady obsahujícími azbest bude předcházeno úniku a uvolňování
azbestového prachu do ovzduší, veškeré demoliční odpady budou odstraněny ve
vzduchotěsných obalech – kontejner s víkem utěsněný izolační fólií – a s označením
„odpad obsahující azbest“. V těchto kontejnerech budou odváženy na skládku.
Kontejnery budou označeny identifikačním listem nebezpečné chemické látky s
uvedením H a P vět.
Pracovníci, kteří budou za dodavatele stavby či odbornou firmu nakládat s těmito
odpady, budou vybaveni ochrannými pomůckami (maskou s filtrem nebo polomaskou,
ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví).
Dále budou voleny následující postupy:
-

zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu;

-

dodržování technologické kázně při výstavbě – bude zajištěno omezení úkapů
olejů, pohonných hmot, technologických kapalin apod.;

-

v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a
odstranění škody, následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo
řešení likvidace havárie;

-

skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně
platnými předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního
prostředí;

-

důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z
areálu staveniště, kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí
staveniště a na příjezdových komunikacích.
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Použité obaly (jedná se o papír, eventuelně plastové obaly) je třeba třídit a nabízet k
využití, popř. zajistit odstranění jednotlivých druhů odpadů (recyklační dvory, skládka
TKO). Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a případné
odstraňování pomocí oprávněných osob. Předpokládané další druhy odpadu jsou
uvedeny v následující tabulce.
Druhy odpadů
Název
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod
číslem 08 04 09
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17
08 01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Papír a/nebo lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky
stavební materiály obsahující azbest

Kat. číslo
03 01 05

Kategorie
ostatní

08 01 12
08 04 10

ostatní
ostatní

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 06
15 02 03

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 08 02

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

17 09 04

ostatní

20 01 01
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 07
17 06 00
17 06 03

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

17 06 05

nebezpečný

nebezpečný
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V tabulce výše je uveden seznam odpadů, jejichž vznik lze očekávat v období
výstavby. Je možné, že bude produkován odpad i jiných katalogových čísel, přesný
výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby a vyčíslení množství bude
provedeno v následujících stupních projektové přípravy. S jejich dalším využitím nebo
odstraňováním nebudou, v případě dodržování příslušných právních předpisů,
problémy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel
stavby.
Období provozu
Provozem záměru vznikne relativně malé množství pevných odpadů komunálního
charakteru, zejména odpadních papírových obalů, obalů z umělých hmot (PE,PP),
sběrový papír, odpadní dřevěné obaly a další druhy odpadů. Odpad, po vytřídění a
využití, bude ukládán na skládkách komunálního odpadu.
Fóliové PET odpady spojené s vybalováním budou na místě slisovány a předány k
dalšímu zpracování nebo likvidovány osobou k tomu oprávněnou dle zák. 185/2001Sb.
Eventuální zbytky papírů budou taktéž slisovány a předány k dalšímu zpracování nebo
likvidovány osobou k tomu oprávněnou dle zák. 185/2001Sb.
Jako balící materiál budou používány PET fólie, papír a papírové kartony.

08 03 09
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 10
15 02 02
19 08 05
20 01 21
20 01 39
20 02 01
20 03 01
20 03 03

toner – obaly
Papírový, lepenkový obal
Plastový obal
Dřevěný obal
Kovový obal
Směs obalových materiálů
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
Absorbční činidla, filtrační
Kaly z čištění komunálních
odpadních vod
Zářivky
plasty
Kompost. odp. ze zeleně
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
Ostatní
nebezpečný

Obaly zboží
Obaly zboží
Obaly zboží
Obaly zboží
Obaly zboží
Obaly zboží
Obaly zboží

Nebezpečný Pomocné produkty výroby
ostatní
čištění vpustí
nebezpečný
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

Odpad ze svítidel
Odpad z výroby
Údržba vegetace
Běžný odpad
Úklid komunikace
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Je nutné zdůraznit, že v rámci projekčních a přípravných prací na stavbě bude nutné
řešit i systém hospodaření s odpady a to v souladu s platnou legislativou. Je nutné
zajistit důsledné separování odpadů, nejen v základním dělení na ostatní a
nebezpečné, ale i v jednotlivých druzích odpadů, s důrazem na využití druhotných
surovin.
Nebezpečné odpady je třeba shromažďovat v nádobách s nepropustným dnem, v
izolovaných,

běžně

nepřístupných

prostorech,

k

tomu

určených.

Likvidaci

nebezpečných odpadů zajistit oprávněnými osobami.
Pevné odpady vzniklé z budoucího provozu budou ukládány do odpadních nádob na
pozemku majitele a jejich odvoz bude smluvně zajištěn. Odpad komunálního
charakteru bude zapojen do systému nakládání s komunálním odpadem obce Toužim.
V rámci tohoto systému se zajišťuje oddělený sběr plastů, papíru a skla.
Stanovisko orgánu na úseku odpadového hospodářství je uvedeno v Příloze č. 11.
B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci výstavby areálu či při jeho provozování
dojít, jsou představována především možným požárem objektů, havárií dopravních
prostředků, či výjimečně havárií splaškových vod.
Opatření pro případ zabezpečení objektu z hlediska požáru musí být součástí
přípravné i projektové dokumentace a budou kvalifikovaně posouzena zprávou
požárního specialisty. Jedná se o základní preventivní opatření, členění objektů,
bezpečnostní a odstupové vzdálenosti, použité materiály a pod. (Viz Příloha č. 12)
Při havárii dopravních prostředků nemůže s ohledem na charakter a sortiment
přepravovaných produktů dojít k vážnějšímu ohrožení životního prostředí.
Období provozu:
Vzhledem k charakteru záměru a havarijním opatřením se nepředpokládá vznik havárií
s vážnějšími dopady na životní prostředí. Ve fázi provozu mohou havárie souviset s
těmito situacemi: úniky závadných látek z provozu dopravní a manipulační techniky,
požár.
Úniky závadných látek:
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Havárie (§ 40 zákona o vodách) je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné
závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými
látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke
zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných
oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále
se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování,
skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozím odstavci, pokud
takovému vniknutí předcházejí.
V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a vyhláškou č.
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami bude zpracován
havarijní plán.
Látky a technologie navrhované k použití při výstavbě a provozu díla nepředstavují
žádná zvýšení rizika havárií nad běžnou úroveň vyskytující se při obdobných
činnostech (stavební práce, doprava, údržba objektů, apod.).
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví
obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru
většího rozsahu. V případě uvedených havarijních situací menšího rozsahu je míra
rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.
Riziko průniku kontaminantů z dopravních prostředků až k hladině podzemní vody je
možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný
sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky. K úniku by zřejmě došlo na
zpevněné ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a
vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem.
Nebezpečné odpady (absorpční prostředky znečištěné) budou likvidovány odbornou
firmou.
Požár:
Riziko požáru je s ohledem na typ provozu statisticky nejvýznamnějším z uvedených
rizik. Připravovaný záměr bude posouzen i z hlediska požární bezpečnosti, řešen bude
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v souladu s Požárně bezpečnostním řešením. Závazné stanovisko orgánu na úseku
požární ochrany je uvedeno v Příloze č. 12.
Vlastní areál bude označen výstražnými tabulkami. Případné práce s otevřeným
ohněm (svařování, broušení, vrtání, apod.) je možno provádět pouze po písemném
souhlasu provozovatele.
Dále budou voleny následující postupy:
-

zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu;

-

dodržování technologické kázně při výstavbě – bude zajištěno omezení úkapů
olejů, pohonných hmot, technologických kapalin apod.;

-

v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a
odstranění škody, následně budou provedeny příslušné rozbory a navrženo
řešení likvidace havárie;

-

skladování pohonných hmot, olejů, apod. bude probíhat v souladu s obecně
platnými předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního
prostředí;

-

důsledná údržba a čištění zařízení stavenišť, čištění kol vozidel vyjíždějících z
areálu staveniště, kropení vozovek za účelem snížení prašnosti v okolí
staveniště a na příjezdových komunikacích.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že při dodržení obecně závazných přepisů,
manipulačních a provozních řádů a zodpovědným přístupem k manipulaci s materiály
by neměl být provoz zdrojem havárií.
B.III.5 Ostatní
Hluk
Hlavním kritériem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina zvuku A (Laeq),
která představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A vycházející z dosud
platných hygienických předpisů, kde se vychází ze základní hodnoty Laeq = 50 dB s
následujícími korekcemi:
-

- pro obytné oblasti uvnitř zástavby + 5 dB

-

- pro prostory navazující na hlavní komunikace + 10 dB
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-

- pro noční období (22,00 - 6,00 hodin) - 10 dB

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku je proveden počítačovým programem
„Hluk+“, autorů RNDr. Miloše Liberka, Mgr. Jaroslava Poláška a Ing.Emila Vlasáka.
Přesnost výsledků výpočtů LAeq je i pro složitější dopravně – urbanistické situace z
hlediska použitelnosti metodiky vyhovující. Výpočet je proveden pro modelovou situaci
a optimální podmínky šíření hluku v prostoru a nezohledňuje další zdroje hluku,
s následujícím závěrem:
Hodnota hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací je LAeq8h= 50 dB v denní době a LAeq1h=
40 dB v noční době.
V denní době je uvažováno:
Zdroj F1, F2, F3, S4 – Poloha obvodové konstrukce a oken s akustickým tlakem L1A
= 62 dB a neprůzvučností Rw = 20 dB
Zdroj F5 – Poloha otevřených vrat pro větrání s akustickým tlakem L1A = 62 dB
Liniový zdroj – Průjezd 6 kamionů a 10 osobních automobilů – tam a zpět
V noční době je uvažováno: V noční době není provozovna v provozu.
Níže uvedený obrázek znázorňuje modelovou situaci vytvořenou programem Hluk+.
Poloha zdrojů hluku je vyznačena křížkem ve fialovém poli. Výpočet je proveden pro
simulovanou situaci, při které jsou současně v provozu všechny zdroje uvedené výše
po celou denní dobu. Výpočtové body 1 až 3 jsou umístěny v chráněném venkovním
prostoru nejbližší stavby tzn. 2 metry od fasády.
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Obrázek 16 - Modelová situace výpočtového prostoru v programu Hluk+

Výpočtový bod č. 1 je umístěn u severozápadní fasády budovy s č. p. 341
Výpočtový bod č. 2 je umístěn u jihovýchodní fasády budovy s č. p. 359
Výpočtový bod č. 3 je umístěn u severovýchodní fasády budovy s č. p. 359
Výpočtem ze zdrojů hluku uvedených výše jsou stanoveny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby. Průběh izofon hodnot
hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je dále zobrazen v
příloze č. 1 Hlukové studie pro denní dobu.
Dle výsledku výpočtu je patrné, že hygienický limit nebude překročen. Nejvyšší
hodnota hluku v chráněném venkovním prostoru stavby je LAeq8h = 36,7 dB v denní
době. V noční době nebude provozovna v provozu. Provoz provozovny pro termické
čištění kovů tedy nezatíží své okolí nadlimitním hlukem. Podle provedeného výpočtu,
na základě teoretických předpokladů uvedených ve 4. kapitole Hlukové studie –
Vstupní údaje, není překročena hodnota hygienického limitu chráněného venkovního
prostoru stavby, vlivem hlukové zátěže z provozu provozovny pro termické čištění
kovů. Protihluková opatření proto nejsou nutná.
Problematika hluku je podrobněji popsána v hlukové studii vypracované společností
RZ Company s.r.o., Plzeň, která je uvedena v Příloze č. 8 tohoto oznámení.
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Vibrace
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou
nebo nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího
pracovníka (nebezpečné frekvence jsou 2–6 Hz) nebo na stojícího pracovníka
(nebezpečné frekvence 4–12 Hz) se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy,
nevolností a kinetózou. Místní vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji
mohou při frekvenci do 30 Hz poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin,
při frekvenci 20–400 Hz mohou vyvolat onemocnění cév s charakteristickým
záchvatovitým bělením prstů (vazoneuróza). Vyvolávajícím faktorem je chlad.
Frekvence 50 Hz mohou poškodit nervy, vibrace přenášené zvláštním způsobem
mohou poškodit páteř a hlavu.
Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů
ručního nářadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….
Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními
ochrannými prostředky.
Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy a instalované
technologie v areálu neprojeví.
V pracovním prostředí bude nezbytné zaměstnance vybavit odpovídajícími
ochrannými pomůckami.
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je povinen, v souladu s § 37 odst. 2 zákona, do
30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací, resp. od ukončen í zkušebního
provozu, který nepřekročí jeden rok, předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví návrh na jejich zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, popř. zařadit práce do
kategorie druhé a toto zařazení dle § 37 odst. 4 zákona neprodleně oznámit
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, doporučuje KHS KK provést v rámci
zkušebního provozu měření hluku v pracovním prostředí a příp. měření celkových
vibrací při práci v hale (vibrosíta), k objektivizaci úrovně těchto rizikových faktorů
pracovních podmínek pro účely kategorizace prací. Hygienické limity hluku v
pracovním prostředí a vibrací přenášených na ruce jsou dány NV č. 272/2011 Sb. (viz
Příloha č. 10)
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Radioaktivní a ostatní záření
V provozu záměru se nebudou provozovat žádné zdroje ionizujícího záření s
radioaktivními zářiči.
Záření elektromagnetické
V areálu záměru se nebudou provozovat generátory vysokých a velmi vysokých
frekvencí ve smyslu vyhlášky č. 408/1990 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky elektromagnetického záření.
Pro pracoviště s výpočetní technikou (resp. monitory), budou uplatněny požadavky
bezpečnosti práce tj. budou používána schválená zařízení, uspořádání pracovišť bude
navrženo dle příslušných hygienických předpisů.
V rámci stavby se nemusí navrhovat opatření ochrany zdraví před nepříznivými účinky
elektromagnetického záření. V areálu budou používána běžná telekomunikační
zařízení, typu mobilních telefonů.
Záření ultrafialové
Škodlivé účinky záření vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového
se mohou uplatnit pouze při sváření v průběhu úprav areálu. Pracovníci budou
chráněni osobními ochrannými pracovními prostředky. Při sváření platí běžné
podmínky BOZP, osoby v okolí místa sváření budou chráněny zástěnou.
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ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V

C.

DOTČENÉM ÚZEMÍ
Přehled nejvýznamnějších environmetálních charakteristik dotčeného
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
C.1.1 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Navrhovaný záměr se nachází v bývalém areálu dřevovýroby s halou, areál je
zasíťovaný. K zásadní změně využití území nedojde. Dle územního plánu je celá
plocha areálu určena jako VS – plochy smíšené výrobní – plochy s případným
negativním vlivem nad přípustnou mez mimo hranice funkční plochy, včetně provozů
recyklace a třídění a zpracování odpadu, sběrné dvory apod. Areál přímo sousedí s
železniční stanicí s možností nakládky/vykládky. Na pozemku jsou rozsáhlé zpevněné
plochy (20.000 m2), původní velká podsklepená hala, 2 menší haly, administrativní
budova, sociální budova, vrátnice, kotelna a 2 podlažní rodinný dům.
Areál má vlastní trafostanici 1000 kVA, je napojen na kanalizaci a vodovod + vlastní
studna. Plynovodní řad STL je v přilehlé ulici, vytápění z původní kotelny + elektro.
C.1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Dotčené území, v němž má být realizován záměr se nachází výhradně na zastavěných
plochách, dotčených předchozí antropogenní činností.
-

Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).

-

Záměr není umístěn v ochranných pásmech vodních zdrojů.

-

Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr nezasahuje do
ochranného pásma lesa.

Záměr neovlivní dotčené území způsobem, který by nad přijatelnou míru nevratně
ovlivnil přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.
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C.1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií
– tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na
základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální
plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního
stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní
možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Na zájmovém území se nenachází žádná zvláště chráněná území podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přírodní
parky, významné krajinné prvky.
Zájmové území není dále jinak chráněným územím ani významným krajinným prvkem
dle Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, není zde chráněné
ložiskové území. Základem pro obnovu krajiny a přírody je územní systém ekologické
stability – zájmové území nezasahuje do ploch vymezených v ÚSES. Na dotčených
pozemcích se nevyskytují významné krajinné prvky.
Území leží v bioregionu 1.60 – Hornoslavkovský bioregion. Bioregion leží v západních
Čechách, zabírá geomorfologický celek Slavkovský les a severní část Tepelské
vrchoviny a jeho plocha je 1047 km2. Bioregion je tvořen strmými okrajovými svahy a
centrální plošinou v horské poloze. Dominují zde žuly a amfibolity, nachází se zde
největší hadcový ostrov v ČR. Bioregion má rozpětí vegetačních stupňů od 3., dubovobukového do 6., smrkovo-jedlovo-bukového. Potenciální vegetace náleží na plošinách
do bikových bučin a podmáčených smrčin, v nejvyšších polohách pak do acidofilních
horských bučin a rašelinišť. Na obvodových svazích pohoří se vyskytují květnaté
bučiny a suťové lesy. Biota má hercynský charakter a je obohacena díky údolním
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fenoménům a hadcům. Na hadcích se nachází specifická biota, dokonce s
endemickým rožcem hadcovým a reliktními hadcovými vřesovcovými bory se smrkem,
nejtypičtějšími v ČR. Netypické části tvoří nižší plošší reliéf – přechod k bioregionům
Plzeňskému (1.28) a Rakovnicko-žlutickému (1.16). V současné době převažují
kulturní smrčiny, zachována jsou rašeliniště a fragmenty bučin na svazích. Četné vlhké
louky (s úpolínem) degradují, mj. zarůstáním bolševníkem.
Biochory byly vymezeny již v rámci starší rajonizace krajiny, později byly upřesňovány
a upravovány. Záměr je umístěn v biochoře s označením 4BS (Erodované plošiny na
kyselých metamorfitech 4. v.s.)
Úroveň bioregionů je reprezentována až regionálním biokoridorem Údolí StřelyTřebouňský vrch. Nejbližším regionálním biocentrem je Údolí střely a regionální
biocentrum Třebouňský vrch, který se nachází cca 5km od místa záměru. Všechny tyto
regionální prvky jsou v dostatečné vzdálenosti od uvažovaného záměru.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je CZ0410023 – Blažejský rybník, který je od
místa záměru vzdálený cca 8 km.
Záměr není v interakci s registrovanými prvky ÚSES.
Zvláště chráněná území
Na zájmovém území se nenachází žádná zvláště chráněná území podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přírodní
parky, významné krajinné prvky a přírodní památky.
Přírodní památka Prachomety leží asi 6 km jihozápadně od města Toužim, asi 0,7 km
západně od obce Prachomety nedaleko silnice III. třídy Toužim - Mariánské Lázně.
Leží na východním okraji malého lesního celku. Jedná se o nevelké podmáčené louky
v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Leží v nadmořské výšce 668 - 676 m n. m.
na mírném svahu (max. 20°) s převažující S až SV expozicí. Nejníže položený je
severní cíp, nejvýše jihozápadní cíp území. Celé území leží na svahu mírně
ukloněném severovýchodním směrem.
Záměr nezasahuje za hranice žádné stávající evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti. Dle stanoviska KÚ, OŽP (zn. 3885/ZZ/19) ze dne 9.8.2019 podle §45i odst. 1
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zák. č. 114/1992/Sb. v platném znění, řešený záměr nemůže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti – viz. Příloha č. 7 oznámení.
Pozemek stavby i areálu nezasahuje odstupové 50 m pásmo od lesa – viz § 14 odst.
2 zákona č. 289/1995 Sb., zákona o lesích, lesní pozemky nebudou dotčeny.
Územím regionu prochází vedení 110 kV spojující distribuční uzly – Rozvodna Toužim
– Rozvodna Drmoul (mimo region) V 1280. Základem elektroenergetické infrastruktury
je napájecí transformovna a rozvodna Toužim 110/22 kV se sedmi vývody nadzemního
vedení 22 kV. Do jednotlivých obcí je elektrická energie zajištěna distribučním vedením
VN 22 a 10 kV se systémem trafostanic.
Ochranná pásma inženýrských sítí jako např. VN, NN, komunikací apod. nebudou
realizací záměru nijak dotčena.
Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných
území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v
interakci.
Území přírodních parků
jsou obecně chráněném územím podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny. Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly
zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z
klidových oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky
Zvláště chráněná území (národní parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a přírodní parky dle § 12 a § 14 zákona
č. 114/1992 Sb. záměrem dotčena nejsou a nevyskytují se ani v jeho sousedství.
Dotčené území, v němž má být realizován záměr se nachází na zastavěných plochách.
Realizace záměru neovlivní dotčené území způsobem, který by nad přijatelnou míru
nevratně ovlivnil přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.
Území soustavy Natura 2000
Tento záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti – viz stanovisko KÚKK, OŽPZ (zn.: 3885/ZZ/19 ze dne 9.8.2019) podle §45i
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odst. 1 zák. č. 114/1992/Sb. v platném znění. Záměr nezasahuje za hranice žádné
stávající evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Záměr představuje zásah
takového charakteru, který nemůže mít ani druhotně negativně ovlivnit ochrany
jakékoliv složky soustavy NATURA 2000.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky – jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních
hodnot jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ,
oproti zbytku krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem
VKP rozumí, definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Krajinný celek Toužimsko:
Reliéf má miskovitý charakter se středem v Toužimi, kromě východní strany se
k okrajům zvedá. Směrem na východ navazuje údolím Střely a Luhovského potoka na
krajinnou oblast Žluticko. Jedná se o intenzivně zemědělsky využívanou oblast s
mozaikou orné půdy a trvalých travních porostů. Větší lesní porosty se rozkládají
pouze u Kosmové a u Luhova. V nivě Střely se nacházejí zachovalé lužní lesy. Střela
pramení v jižní části krajinného celku u Prachomet. Poblíž Prachomet se také nachází
mokřad.
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb.) jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled
nebo přispívá k udržení její stability.
V zájmovém území ani jeho sousedství se žádný VKP (rašeliniště, vodní tok, rybník,
jezero, údolní niva) nenachází. Posuzovaný záměr není v přímé interakci s VKP.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V zájmovém území ani v blízkém okolí nejsou registrovány lokality archeologických
památek ani oblasti plošného výskytu archeologických nálezů.
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Území hustě zalidněné
Záměr se nenachází v území hustě zalidněném, lokalizace je v oblasti řídce až
průměrně osídlené. Charakter zástavby je venkovský, převážně s rodinnými domky a
zahradami, popř. bytové domy.
Podle statistických údajů (2018) má obec Toužim 3711 obyvatel, 1080 domů, plocha
katastru je 9855 ha. Další statistické údaje jsou patrny z následující tabulky:

Stav obyvatel k 1.7.
v tom:

Stav obyvatel k 31.12.
v tom ve věku:

Průměrný věk
Index stáří (65+ / 0 -14 v %)
muži
v tom ve věku:

ženy
v tom ve věku:

muži
ženy

0 - 14
15 - 64
65 +

0 - 14
15 - 64
65 +
0 - 14
15 - 64
65 +

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3 815
1 929
1 886

3 774
1 913
1 861

3 747
1 889
1 858

3 716
1 878
1 838

3 692
1 866
1 826

3 711
1 855
1 856

3 815
578
2 589
648
40.9
112.1
1 928
281
1 362
285
1 887
297
1 227
363

3 751
561
2 527
663
41.4
118.2
1 899
282
1 323
294
1 852
279
1 204
369

3 728
556
2 496
676
41.7
121.6
1 883
277
1 313
293
1 845
279
1 183
383

3 707
573
2 429
705
41.9
123.0
1 872
284
1 279
309
1 835
289
1 150
396

3 703
575
2 400
728
42.4
126.6
1 865
276
1 266
323
1 838
299
1 134
405

3 705
596
2 371
738
42.4
123.8
1 860
288
1 250
322
1 845
308
1 121
416

Sňatky
v tom podle rodinného stavu snoubenců:
ženich
svobodný
rozvedený
ovdovělý
nevěsta
svobodná
rozvedená
ovdovělá
oba
svobodní
Sňatky na 1 000 obyvatel

16

8

20

13

24

16

11
5
12
4
9
4.2

4
3
1
7
1
4
2.1

19
1
15
5
15
5.3

11
2
9
4
7
3.5

17
7
19
5
15
6.5

12
4
13
3
10
4.3

Sňatky podle bydliště nevěsty

17

14

17

8

24

16

15
12
3.9
93.8

9
5
2.4
112.5

12
5
3.2
60.0

3
3
0.8
23.1

10
5
2.7
41.7

9
2
2.4
56.3

41
21
20

39
21
18

45
22
23

40
21
19

42
19
23

36
21
15

3

3

5

5

1

7

Rozvody
z toho:
Rozvody na 1 000 obyvatel
Rozvody na 100 sňatků
Živě narození
v tom:

s nezletilými dětmi

muži
ženy

v tom podle věku matky:
- 19
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20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 +
v tom podle rodinného stavu matky:
svobodné
vdané
rozvedené
ovdovělé
mimo manželství celkem
v % z živě narozených
Živě narození na 1 000 obyvatel

12
12
5
7
2

4
10
13
9
-

8
14
8
9
1

9
10
7
8
1

6
18
5
9
3

4
8
12
3
2

23
16
2
25
61.0
10.7

19
18
2
21
53.8
10.3

27
13
5
32
71.1
12.0

20
16
4
24
60.0
10.8

20
18
4
24
57.1
11.4

23
11
2
25
69.4
9.7

12

15

13

20

8

9

4
7
1

5
9
1

5
8
-

5
15
-

3
5
-

1
8
-

potraty celkem
umělá přerušení těhotenství

29.3
17.1

38.5
23.1

28.9
17.8

50.0
37.5

19.0
11.9

25.0
22.2

muži
ženy
0 - 14
15 - 64
65 +

36
24
12
11
25
9.4

41
26
15
12
29
10.9

41
25
16
10
31
10.9

32
19
13
6
26
8.6

29
14
15
6
23
7.9

49
30
19
12
37
13.2

14

13

12

7

5

16

nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)

14

18

18

13

12

14

nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)

1

1

1

2

4

6

nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)
vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
(V01 - Y98)
z toho:
sebevraždy (X60 - X84)

1

3

3

2

1

3

2
1

2
-

6
1

3
-

-

3
1

muži
ženy
0 - 14
15 - 64
65 +

73
40
33
19
50
4
19.1

51
34
17
6
39
6
13.5

69
29
40
12
53
4
18.4

81
37
44
27
51
3
21.8

112
53
59
32
73
7
30.3

116
51
65
38
72
6
31.3

muži
ženy
0 - 14
15 - 64
65 +

97
48
49
10
76
11
25.4

113
58
55
27
77
9
29.9

96
42
54
28
62
6
25.6

110
50
60
24
80
6
29.6

129
65
64
39
81
9
34.9

101
47
54
17
79
5
27.2

Potraty
v tom podle druhu:
samovolný
UPT1)
ostatní vč. EUG2)
Na 100 narozených:

Zemřelí
v tom:
v tom ve věku:

Zemřelí na 1 000 obyvatel
z toho podle příčiny úmrtí:
novotvary (C00 - D48)

Přistěhovalí
v tom:
v tom ve věku:

Přistěhovalí na 1 000 obyvatel
Vystěhovalí
v tom:
v tom ve věku:

Vystěhovalí na 1 000 obyvatel
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Přírůstek stěhováním
v tom:
v tom ve věku:

Přírůstek:

Přírůstek na 1 000 obyvatel:

muži
ženy
0 - 14
15 - 64
65 +

-24
-8
-16
9
-26
-7

-62
-24
-38
-21
-38
-3

-27
-13
-14
-16
-9
-2

-29
-13
-16
3
-29
-3

-17
-12
-5
-7
-8
-2

15
4
11
21
-7
1

celkový
přirozený
stěhováním

-19
5
-24

-64
-2
-62

-23
4
-27

-21
8
-29

-4
13
-17

2
-13
15

celkový
přirozený
stěhováním

-5.0
1.3
-6.3

-17.0
-0.5
-16.4

-6.1
1.1
-7.2

-5.7
2.2
-7.8

-1.1
3.5
-4.6

0.5
-3.5
4.0

1) umělé
2)

přerušení těhotenství
EUG = mimoděložní těhotenství

Uvedené údaje nebudou realizací záměru podstatně ovlivněny, vznikne cca 6-8
nových pracovních míst.
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1 Ovzduší a klima
Klimatologická data
Podle mapy Klimatické oblasti ČSR 1:500 000 (E. Quitt, 1975) náleží převážná část
území ke klimatické oblasti MT 3.
Klimatická oblast MT 3 má krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché.
Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima
je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až
krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatická charakteristika oblasti
Tab.17. Charakteristiky klimatické oblasti

MT 3

Počet letních dnů

20 – 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

120 – 140

Počet mrazových dnů

130 – 160
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Počet ledových dnů

40 – 50

Průměrná teplota v lednu

- 3 až -4

Průměrná teplota v červenci

16 – 17

Průměrná teplota v dubnu

6–7

Průměrná teplota v říjnu

6–7

Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více

110 – 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 – 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 – 300

Mezoklimatické poměry jsou ovlivněny především tvarem, sklonem a orientací reliéfu
ke světovým stranám. Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím
činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře. Klasifikace meteorologických situací pro
potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní
vrstvy atmosféry.
Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly
větru. Pro hodnocení dané lokality byl z pohledu rozptylových podmínek využit odborný
odhad větrné růžice pro posuzovanou lokalitu ve výšce 10 m (ČHMÚ). Rychlost větru
je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními
rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro
rychlosti vyšší než 7,5 m/s.
Aktuální větrná růžice
Větrná růžice je rozpočtena do 360 směrů větru (po 1 stupni). Označení směrů větru
se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů
východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je
rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Zeměpisné značení směrů větru
označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.)
Celková růžice
1.70 m/s
5.00 m/s
11.00 m/s
součet

0°
2.1
1.48
0
3.58

45°
4.44
1.73
0
6.17

90°
12.05
4.24
0
16.29

135°
4.75
0.55
0
5.3

180°
5.09
1.25
0
6.34

225°
7.75
10.86
0.35
18.96

270°
8.83
13.97
0.26
23.06

315°
6.41
2.13
0
8.54

CALM
11.76
0
0
11.76

Součet
63.18
36.21
0.61
100
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Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd
stability.

Obrázek 17 - Grafické vyjádření stabilitní větrné růžice

Obrázek 18 - Grafické vyjádření rychlostní větrné růžice
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Popis referenčních bodů
Zájmové území je voleno tak, aby obsáhlo významnější vliv posuzovaného záměru.
Zaujímá rozlohu 2500 x 1150 metrů a je pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů s
krokem 50 m doplněný RB podél komunikací. Souřadnicový systém JTSK, výškopis
v50JTSK.

Obrázek 19 - Umístění čtverců

Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 201/2012. Všechny
uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují
na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa). U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické
průměry.
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
CO
Benzen
Částice PM10
ČásticePM10
Částice PM2,5
Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

Doba průměrování

Imisní limit

1 hodina
200 µg.m-3
1 kalendářní rok
40 µg.m-3
8 hodin
10 000 µg.m-3
1 kalendářní rok
5 µg.m-3
24 hodin
50 µg.m-3
1 kalendářní rok
40 µg.m-3
1 kalendářní rok
25 µg.m-3
Doba průměrování
1 kalendářní rok

Maximální počet
překročení
18
0
0
0
35
0
0
Imisní limit
1 ng.m-3

Tabulka 7 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
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Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě
Hodnocení imisní situace bylo provedeno z dat ČHMU (pětileté průměry, roky 20142018):
CISLO
355548
356548
357548
355549
356549
357549
imisní limit
minimum
maximum
% imisního limitu
minimum
% imisního limitu
maximum

SO2h24 PM10h24 NO2_rp BZN_rp BaP_rp PM10_rp PM25_rp As_rp Cd_rp Pb_rp NI_rp
_5l
_5l
_5l
_5l
_5l
_5l
_5l
_5l
_5l
_5l
_5l
13.6
25.9
7.7
0.7
0.2
14.4
10.6
0.7
0.2
3.8
0.5
13.7
29.1
8.1
0.7
0.3
16.5
12.6
1.5
0.2
4.4
0.5
13.6
25.5
7.3
0.6
0.1
14.2
10.4
0.7
0.2
3.7
0.5
14
30.5
8.9
0.8
0.4
17.6
13.3
2
0.2
4.7
0.6
14.2
29.2
8.7
0.7
0.3
16.8
12.5
1.5
0.2
4.4
0.5
13.9
26
7.5
0.6
0.2
14.3
10.5
0.7
0.2
3.7
0.5
125
50
40
5
1
40
20
6
5
500
20
13.6
25.5
7.3
0.6
0.1
14.2
10.4
0.7
0.2
3.7
0.5
14.2
30.5
8.9
0.8
0.4
17.6
13.3
2
0.2
4.7
0.6
11.67
10.88%
51.00% 18.25% 12.00% 10.00% 35.50% 52.00%
4.00% 0.74% 2.50%
%
33.33
11.36%
61.00% 22.25% 16.00% 40.00% 44.00% 66.50%
4.00% 0.94% 3.00%
%

Tabulka 8 - Hodnocení imisní situace ze čtverců 1x1 km:

Imisní limity nejsou překračovány ani u jedné sledované znečišťující látky.
Dílčí závěr: Posuzovaná oblast je imisně zatížena prašným spadem (PM10, PM2.5).U
těchto znečišťujících látek dochází k překročení 50% imisního limitu. Dle údajů
uvedených v kapitole B.III.1 a s využitím výpočtů v Rozptylové studii nedojde realizací
záměru ke změně charakteristiky stavu ovzduší v předmětné lokalitě.
C.2.2 Voda
POVRCHOVÉ VODY
Řešené území je součástí povodí řeky Vltavy, resp. Řeky Berounky, do které přivádí
vodu Střela (č.h.p. 1-11-02-003). Ve vlastním území se však nenachází žádná trvalejší
vodoteč.
PODZEMNÍ VODY a VODNÍ ZDROJE
Z hlediska hydrogeologického lze řešené území zařadit do hydrogeologického rajónu
611 - Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa. Z
hydrogeologického hlediska je rajón tvořen strukturami puklinových podzemních vod
v usměrněně rozpukaných horninách (pararuly, svory a fylity) a ve všesměrně
rozpukaných horninách (žuly, ortoruly, včetně zvodnění jejich pokryvů). Podzemní
voda proudí ve smíšeném puklinovém a průlinovém prostředí, směrem do hloubky
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výhradně puklinovém. Mocnost zvodnělé zóny se pohybuje od několika málo metrů do
několika desítek metrů. Přípovrchová zóna zvýšené propustnosti je hlavním
kolektorem regionálního významu.
Na lokalitě je vyvinut puklinový kolektor v granitoidech se zvýšenou propustností v
přípovrchové zóně rozpukání hornin. Průlinově-puklinová, do hloubek pak jen
puklinová propustnost je charakterizována nízkým koeficientem transmisivity (kolem
10-5 m2/s) a malou specifickou vydatností (cca 0,01 l/s/m).
V nejbližším okolí se dle Základní vodohospodářské mapy – list 01-24 Žlutice
nevyskytují žádné vodní zdroje. Zájmové území se nachází mimo ochranná pásma
chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ochranná pásma vodních zdrojů i
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňských vod.
Zdroj: Povrchové vody, Změny koncentrací v letech 1984 - 2010 pro vybrané prvky. In:
<div

class="attribute-custom-style"><font

size="6">Povrchové

vody

a

jejich

chemismus</font></div> [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2020-06-09].
Dostupné z: https://mapy.geology.cz/povrchove_vody/
Plánovanou realizací záměru nedojde k zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě,
neboť na základě dostupných informací, že lze předpokládat, že realizací záměru ve
smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000
ustanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky nedojde:
a) přímým ani nepřímým vlivem ke zhoršení chemického stavu vodních útvarů, a ani
realizace záměru nemůže znemožnit dosažení dobrého stavu vodních útvarů,
b) ke zhoršení ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchových vod ani k novým
změnám fyzikálních poměrů,
c) ke zhoršení ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchových vod,
d) ke zhoršení kvantitativního stavu útvaru podzemních vod vlivem změny hladiny
vodního útvaru,
e) ani ke zhoršení ekologického stavu útvaru povrchových vod z velmi dobrého na
dobrý.
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Realizací záměru nelze předpokládat možnost zhoršení stavu/potenciálu útvaru
povrchových vod z hlediska změn fyzikálních poměrů. Záměr nevyžaduje žádná
kompenzační opatření.
C.2.3 Půda
Geologickým podkladem jsou svorové ruly s ojedinělými vložkami amfibolitů v těsném
sousedství migmatitů (Zoubek 1963). Půdní pokryv tvoří především typické, místy
organozemní gleje a typické pseudogleje navazující na kyselé kambizemně typické a
dystrické (Zahradnický J., Mackovčin P. et al. 2004, Tomášek 2007).
Pozemky určené k výstavbě jsou podle katastru nemovitostí evidovány jako ostatní
plochy nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky s ochranou ZPF ani PUPFL
nebudou dotčeny.
Podle biogeografického členění ČR patří zájmové území do Hornoslavkovského
bioregionu (1.60). Ve vyšší západní až severozápadní části převládají kambizemní
podzoly s přechody do primárních pseudoglejů a často zrašelinělé. V naprosté většině
bioregionu však dominují dystrické kambizemě, v sušší JV část na amfibolitech s
větším zastoupením relativně živnějších kyselých typických kambizemí. V okolí Teplé
a Třebouně jsou vyvinuty ve sníženinách primární pseudogleje, na výraznějších
neovulkanických suchých eutrofní kambizemě, na hadcovém tělese specifické,
převážně vyloužené hořečnaté rendziny s tanglovým humusem a hořečnaté (údajně
typické) kambizemě. Na okrajových svazích a ve strmějších údolích se vlivem
obnažení nezvětralých hornin vyvinuly živnější kyselé typické kambizemě a typické
kambizemě až suťové rankery.
Zařazení předmětných parcel dle katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo
zastavěná plocha a nádvoří, nevyžaduje zábor ZPF ani pozemků PUPFL.
Dílčí závěr: Plánovanou realizací záměru nedojde k novému záboru půdy, umístění je
v souladu s územně plánovací dokumentací (ve shodě s údaji v kapitole B.I.5).
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C.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Zájmové území je součástí geomorfologické jednotky Tepelská vrchovina. Tepelská
vrchovina je geomorfologický celek Krušnohorské soustavy o rozloze 682 km².
Nejvyšším bodem je Podhorní vrch (847 m n. m.). Oblast je mírně zvlněnou plochou
vrchovinou o střední nadmořské výšce 627 m n. m. Geomorfologický podcelek –
Toužimská plošina, geomorfologický okrsek Útvinská plošina.
Realizace záměru nemůže ovlivnit stávající geomorfologické poměry území.
Geologické a hydrogeologické poměry
Dle regionálně geologického členění (Czudek 1972) náleží řešené území do jižní časti
Karlovarské vrchoviny – Tepelské vrchoviny – Toužimské plošiny. Území je tvořeno
převážně krystalickými břidlicemi s granitoidy a místy neovulkanity. Členitá
pahorkatina Toužimské plošiny je utvářena proterozoickými dvojslídnými svory,
svorovými rulami, biotitickými rulami, amfibolity tepelského krystalinika a vzácněji
třetihorními vulkanity. Území má zvlněný erozně denudační reliéf s plochou
prohybovou Toužimskou kotlinou. Území dále charakterizují stupňovitě uspořádané
plošiny tektonicky mírně porušeného neogenního zarovnaného povrchu s ojedinělými
odlehlíky, drobnými i rozsáhlejšími neovulkanickými suky a stolovými vrchy. Tyto
stolové vrchy se zvedají na paleogenním zarovnaném povrchu s relikty třetihorních
sedimentů.
V historických dobách se podle dochovaných pramenů významně netěžily žádné rudy
ani regionálně významné stavební kameny. V současné době je těžba stavebního
kamene soustředěna do ložiska na Třebouňském vrchu. Reliéf katastru se stupňovitě
sklání od SZ k JV. Rozvodné hřbety jsou ploché, objevuji se neovulkanické suky.
Nejhlouběji zaříznutým údolím je údolí říčky Střely. Řešené území spadá do povodí
Střely (přítok Berounky, č. hydrolog. pořadí 1-11-02-001, řad toku IV), a.s. Povodí
Vltava (závod Berounka, Plzeň). Střela pramení severovýchodně od sídla Prachomety
ve výšce 678 m n.m. a vlévá se zleva do Berounky nad Liblínem ve výšce 272 m n.m.
Jakost vody – Střela – 3. třida.
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Realizace záměru nemůže ovlivnit stávající geologické ani hydrogeologické poměry v
území.
Radon
Data poskytnutá prostřednictvím aplikace České geologické služby přináší statisticky
zpracované informace o radonovém riziku pro administrativní jednotky. Základem jsou
databáze měření radonu v podloží a dávkového příkonu záření gama hornin (Česká
geologická služba) a měření radonu v objektech (Státní úřad pro jadernou bezpečnost
a Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.), které byly zpracovány v rámci Radonového
programu ČR.
Komplexní radonová informace je navázána na centroidy obcí a jejich částí (vztažné
body pro jednoznačnou globální lokalizaci polygonu). Geologické podloží centroidu
(bod 2) je uvedeno podle map v měřítku 1 : 50 000 (s kvartérním pokryvem) a 1 : 500
000 (hlubší podloží pod kvartérním pokryvem). K centroidu je vztažen i radonový index
podloží (bod 3). Průměrná objemová aktivita radonu v ovzduší ve stavbách (bod 4) je
aritmetickým průměrem všech měření, provedených v dané obci. Pokud je nulová,
znamená to, že v obci nebyl radon v ovzduší ve stavbách měřen. V tomto případě je
možno využít regionální údaje (bod 6). Pravděpodobnost překročení směrné hodnoty
objemové aktivity radonu v ovzduší ve stavbách je vypočtena na základě korelací
objemové aktivity radonu v podloží, ve stavbách a dávkového příkonu záření gama
hornin. Regionální údaje o radonu ve stavbách a v podloží (body 6 a 7) jsou výsledkem
statistického zpracování všech lokalizovaných dat pro vyšší geologické celky
(horninové typy) na území ČR v měřítku 1 : 500 000.
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C.2.5 Fauna a flora
Potenciální přirozená vegetace oblasti
Zdejší území z hlediska regionálně fytogeografického členění přísluší do oblasti
středoevropské lesní květeny Hercynium, dle mapy regionálně fytogeografického
členění ČSR (BÚ ČSAV) leží ve fytogeografické oblasti
Mezofytika, ve fytogeografickém okresu Tepelské vrchy/ Toužimská vrchovina (28.d).
Z hlediska vegetačně geografického členění (BÚ ČSAV Moravec, Neuhäusel) přísluší
území do oblasti 4bs, erodované plošiny na kyselých metamorfitech (4.v.s). Typ tvoří
základ monotónní hercynské krajiny s velmi málo pestrou biotou. V potenciální
přirozené

vegetaci

dominují

acidofilní

bikové

bučiny

(Luzulo-Fagetum),

na

obohacených místech, především na úpatích svahů přecházejí v květnaté kyčelnicové
bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum). Podél potoků se vyskytují nivy s vegetací
podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, nejspíše udatnovými olšinami (Arunco
silvestris-Alnetum glutinosae). Na odlesněných místech jsou charakteristické luční
porosty svazu Arrhenatherion a Cynosurion, na vlhkých místech svazu Calthion, místy
snad i rašelinné louky svazu Caricion fuscae.
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Biografické a fytogeografické členění
Území leží v bioregionu 1.60 – Hornoslavkovský bioregion. Bioregion leží v západních
Čechách, zabírá geomorfologický celek Slavkovský les a severní část Tepelské
vrchoviny a jeho plocha je 1047 km2. Bioregion je tvořen strmými okrajovými svahy a
centrální plošinou v horské poloze. Dominují zde žuly a amfibolity, nachází se zde
největší hadcový ostrov v ČR. Bioregion má rozpětí vegetačních stupňů od 3., dubovobukového do 6., smrkovo-jedlovo-bukového. Potenciální vegetace náleží na plošinách
do bikových bučin a podmáčených smrčin, v nejvyšších polohách pak do acidofilních
horských bučin a rašelinišť. Na obvodových svazích pohoří se vyskytují květnaté
bučiny a suťové lesy. Biota má hercynský charakter a je obohacena díky údolním
fenoménům a hadcům. Na hadcích se nachází specifická biota, dokonce s
endemickým rožcem hadcovým a reliktními hadcovými vřesovcovými bory se smrkem,
nejtypičtějšími v ČR. Netypické části tvoří nižší plošší reliéf – přechod k bioregionům
Plzeňskému (1.28) a Rakovnicko-žlutickému (1.16). V současné době převažují
kulturní smrčiny, zachována jsou rašeliniště a fragmenty bučin na svazích. Četné vlhké
louky (s úpolínem) degradují, mj. zarůstáním bolševníkem.
Biochory byly vymezeny již v rámci starší rajonizace krajiny, později byly upřesňovány
a upravovány. Záměr je umístěn v biochoře s označením 4BS (Erodované plošiny na
kyselých metamorfitech 4. v.s.)
Fauna a flora - stávající stav
Vzhledem k umístění lokality lze očekávat výskyt zástupců fauny a flory vázaných na
zemědělskou činnost i blízkost lesa. Jednotlivé druhy jsou v různé míře vázány na
pěstované plodiny, plochy luk, v některých místech podmáčených, na větší hustotu
drobnějších vodních toků i vodních ploch – rybníků.
Flora
V zájmovém území a jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádná chráněná
společenstva a rostlinné druhy. Na vhodných stanovištích jsou zastoupeny porosty
ruderálních druhů.
Z bylinných zástupců flory lze jmenovat předpokládaný výskyt:
-

pýru plazivého (Agropyrou repens), dále
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-

pcháč oset (Cirsium arvense),

-

čekanka obecná (Cichorium intybus),

-

řebříček obecný (Achillea millefolium),

-

jílek vytrvalý (Lolium perenne),

-

jetel plazivý (Trifolium repens), a dalších.

Fauna
Z entomologického hlediska lze předpokládat mimo jiné výskyt běžných fytofágních,
popřípadě oligofágních a polyfágních druhů, vázaných na zemědělskou půdu. Z výše
zmíněných druhů se předpokládá např. výskyt:
-

mšic (čeleď Aphididae),

-

třásněnek (čeleď Thynasoptera) a

-

ploštic (čeleď Myridae).

Předpokládá se výskyt četných skupin bezobratlých, zejména hmyzu.
Zastoupení dalších živočichů v okolní krajině:
Pokud se týče savců, předpokládá se zastoupení řádu:
-

zajíci (Lagomorpha),

-

hlodavci (Rodentia),

-

šelmy (Carnivara).

U řádu sudokopytníci (Artiodactyla) jsou to zejména zástupci čeledi:
-

prasatovití (Suidae),

-

nadčeledi parohatí (Cervoidae).

Na vodních tocích a rybnících se předpokládá výskyt ryb a obojživelníků. U ryb - řád
bezostní (Cenpeiformes) jsou to zástupci čeledě:
-

lososovití (Salmonidae),

-

štikovití (Esocidae),

-

kaprovití (Cuprinidae),

-

piskořovití (Copitidae).

U řádu ostnoploutví (Perciformes) pak čeleď:
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-

okounovití (Percidae) a

-

okounkovití (Centrarchidae).

U obojživelníků (Amphibia) jsou to výjimečně zástupci řádu:
-

mloci (Urodela) a dále

-

žáby (Salientia).

Ze zástupců třídy plazi (Reptilia) jsou to čeledi:
-

ještěrkovití (Lacertidae),

-

užovkovití (Colubridae),

-

zmijovití (Viperidae).

U řádu ptáci se předpokládá výskyt zástupců čeledi:
-

brodiví (Ciconiiformes),

-

vrubozubí (Auseriformes),

-

dravci (Falconiformes),

-

hrabaví (Galliformes),

-

krátkokřídlí (Ralliformes),

-

bahňáci (Charadriiformes),

-

dlouhokřídlí (Laroformes),

-

měkkozubí (Columbiformes),

-

sovy (Strigiformes),

-

srostloprstí (Coraciadiformes),

-

šplhavci (Piciformes), a nejčastěji

-

pěvci (Passeriformes).

Výskyt ptačí fauny kolísá podstatně hlavně při migraci.
Vyhodnocení identifikovaných rostlinných a živočišných druhů
Obecně lze konstatovat, že přírodní a přírodě blízké ekosystémy lesů a trvalých
travních porostů (louky a pastviny) byly v dotčeném území nahrazeny ekosystémy
umělými (jedná se o ostatní nebo zastavěné plochy) nebo ekosystémy v raném
sukcesním stadiu (ruderální lada). Dosavadní provoz areálu s uvažovaným umístěním
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záměru se na ekosystémové úrovni projevil především úplnou změnou přirozených
ekosystémů na ekosystémy umělé.
V zájmovém území se nepředpokládá nález zvláště chráněných druhů rostlin podle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (příloha č II. vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb.) ani zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (příloha č III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny).
Nelze předpokládat, že by stávající biografické a fytogeografické členění bylo realizací
záměru jakýmkoliv způsobem ovlivněno.
C.2.6 Ostatní charakteristiky
Krajina a krajinný ráz
Podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajina část
zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Krajinný ráz, kterým je ve smyslu § 12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující
jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Krajina v širší pohledu posuzované oblasti je kulturní, převážně zemědělsky
využívaná, s menším podílem lesa. Oblast je součástí geomorfologické jednotky
Tepelská vrchovina. Ráz krajiny je v zájmovém území ovlivněn geologickou stavbou
oblasti, geomorfologií terénu, aktuální vegetací, historickým osídlením ad. Krajina je v
posledních desetiletích výrazně ovlivněna antropogenní činností.
Vlastní realizace záměru nijak nezmění ani neovlivní stávající charakteristiku krajiny a
krajinného rázu.
Oblasti surovinových zdrojů
Chráněná ložisková území
V zájmovém prostoru se podle registru Geofondu Praha nenachází žádné ložisko
nerostných surovin.
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Poddolovaná území
Dle registru sesuvů Geofondu Praha se zde nenacházejí sesuvy, respektive jiné
nebezpečné svahové deformace (poruchy, odvaly, blokové sesuvy apod.) území není
poddolováno.
Ochranná pásma
Do celkového areálu zasahuje ochranné pásmo železnice částečně v západním
výběžku areálu, nikoliv však přímo do haly p.p.č. 400/1 kú Toužim, kde je umístěn
předmětný záměr, jak je i patrno z mnoha mapových údajů uvedených v předkládaném
Oznámení.
Ochranné pásmo dráhy (OPD) (OPD) tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož
hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou
-

u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,

-

u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny
se ochranné pásmo nezřizuje); (§ 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v
platném znění).

Každá stavba v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy musí být projednána se
Správou železnic, státní organizací, jakožto účastníkem řízení v rámci územního a
stavebního řízení vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon). Rovněž je nutno projednat stavební činnost
nevyžadující rozhodnutí stavebního úřadu, tj. stavby na ohlášení, popř. stavby a
činnost nevyžadující ani ohlášení stavebnímu úřadu (v rozsahu dle ust. § 103
stavebního zákona), realizace předmětného záměru nevyžaduje plnění uvedené
podmínky. Navazující řízení v této oblasti je tedy bezpředmětné.
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D.

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

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit
v poklesu odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Předkládaný záměr byl posuzován ze všech relevantních hledisek. Na základě
výsledků posuzování záměru lze konstatovat, že se nejedná o záměr významného
rozsahu s významnými vlivy na složky ŽP – záměr je situován uvnitř výrobního
průmyslového areálu. Při dodržení navržených opatření v období výstavby a provozu
nejsou předpoklady významných vlivů na kvalitu ŽP.
D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Posouzení vycházelo ze statistických údajů, zásadní změny vyvolané záměrem se
nepředpokládají. Technologie bude v provozu v denní době a bude zde zaměstnáno
nově až 10 zaměstnanců v maximálně dvousměnném provozu.
V souvislosti s provozem záměru lze konstatovat, že nedojde k zániku žádných
stávajících pracovních míst, naopak, dojde ke vzniku až 10 nových pracovních míst.
Sociálně ekonomické působení záměru lze hodnotit tedy jako pozitivní.
D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Technologie je uzavřená a lze ji považovat za bezodpadovou technologii. Emise
odcházející do ovzduší vznikají spalováním kapalného paliva a procesního plynu v
dvoupalivovém hořáku o příkonu 28 kW (3 ks hořáků). Spaliny budou odvedeny do
104

komína o výšce 10 metrů nad terénem. Při jednosměnném provozu se jedná o provoz
technologie cca 2000 hodin/rok z toho provoz hořáků cca 700 hodin za rok. K výpočtu
bylo přistupováno konzervativně a bylo uvažováno se souběhem provozu 3 hořáků
700 hodin za rok s podílem provozu procesní plyn : kapalné palivo 1:1.
Navrhovaná technologie nízkotermického čištění kovů je uzavřený systém, ze kterého
by měly do ovzduší odcházet jen emise z hořáků. Při dodržení kvality pyrolýzního plynu
budou významnější emise ze spalování nafty.
Emise na emisní faktory - nafta
NOx
Spotřeba nafty

Jednotka
Emisní faktory pro spalování nafty

kg/1 tuna

spotřeba nafty - 1 hořák

CO

TZL

SO2

kg

1

3.4

0.16

0.015

0.075

m3/hodinu

0.0030

0.0101

0.000476

0.00004

0.00022

spotřeba nafty - 3 hořáky

m3/rok

0.0089

0.0303

1.43E-03

1.34E-04

6.69E-04

spotřeba nafty celkem za rok

m3/rok

3.1238

10.621

0.500

0.047

0.234

Emise na emisní faktory - plyn
NOx
Jednotka
Emisní faktory pro spalování plynu

kg/1000000

spotřeba plynu - 1 hořák

CO

Spotřeba plynu

kg

1000000

1130

48

m3/hodinu

3,3

0.0037

0.0001584

spotřeba plynu - 3 hořáky

m3/rok

9,9

0.0112

4.75E-04

spotřeba plynu celkem za rok

m3/rok

3465

3.916

0.167

Mezi liniové zdroje znečišťování ovzduší patří automobilová doprava související
s provozem projektovaného záměru. Jedná se o provoz osobních tak i nákladních
automobilů. Provozovna bude v provozu pouze v denní době a bude zde zaměstnáno
10 zaměstnanců ve dvousměnném provozu.
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Zásobování a odvoz materiálu bude probíhat v denní době a intenzita dopravy bude
2–3 kamiony týdně. Pro účely imisního posouzení je počítáno s následujícím
maximálním denním nárůstem intenzit automobilové dopravy:
Liniový zdroj – Průjezd 1 kamionu a 10 osobních automobilů – tam a zpět denně.
Doprava byla rozdělena na úseky po 20 metrech (liniové zdroje znečišťování ovzduší).
Emise z dopravy vychází se zadaných intenzit dopravy, délky úseků, roku provozu,
rychlostí. Byly vypočteny programovým vybavením MEFA 13 včetně zahrnutí
resuspenzí. Definované schéma vozového parku (zastoupení emisních tříd) zadává
přímo programové vybavení (zadána ostatní města a komunikace).
Emise z dopravy a manipulace
E_NOx
2.015

E_PM10
11.064

E_Bzn
0.057

E_bApyr
0.164

E_PM25
2.616

E_CO
3.035

Podrobnosti jsou zpracovány v samostatné Rozptylové studii a rovněž podrobně
uvedeny v kapitole B.III.1.
Příspěvek záměru k imisnímu zatížení u nejbližší obytné zástavby byl vypočten dvou
a víceřádově pod úrovní imisních limitů. Vliv posuzovaného zdroje a vyvolané dopravy
nebude, při dodržení parametrů zdrojů uvedených v této studii, významný. Lze
konstatovat, že posuzovaný zdroj nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší v zájmovém
území, současně s realizovaným záměrem nedojde k navýšení celkových emisí.
Přílohou tohoto oznámení je Rozptylová studie, která byla zpracován v souladu se
zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve smyslu ustanovení § 11, odst. 9.
Rozptylová studie posudek hodnotí imisní působení provozu při maximální kapacitě
výroby. Závěrem Rozptylové studie je konstatováno, že posuzovaný záměr a
technologie nemá natolik významný vliv na imisní situaci, aby způsobil překročení
imisních limitů v posuzovaném území a stanovuje podmínky pro provoz záměru.
Vlivy na klima:
Změny klimatu představují veškeré dlouhodobé změny včetně přirozené variability
klimatu a změn způsobených lidskou činností, přičemž přirozenou a antropogenní
složku klimatické změny od sebe nelze rozlišit. Jedná se o důsledky postupného
oteplování a s tím související změny srážkových úhrnů, ale zejména častější výskyt
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extrémních situací, jako jsou silné přívalové deště a častější výskyt dnů s extrémními
teplotami. S ohledem na rozsah a charakter záměru k ovlivnění klimatických
charakteristik vlivem provozu technologie nízkotermického čištění kovů nedojde. Vlivy
změn klimatu nejsou pro předmětný záměr relevantní.
D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky
Hodnota hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor staveb v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací je LAeq8h= 50 dB v denní době a LAeq1h=
40 dB v noční době.
Podle provedeného výpočtu, na základě teoretických předpokladů uvedených Hlukové
studii ve 4. kapitole Vstupní údaje, není překročena hodnota hygienického limitu
chráněného venkovního prostoru stavby, vlivem hlukové zátěže z provozu provozovny
pro termické čištění kovů.
Vzhledem k absenci významných technologických zdrojů hluku a vzdálenosti od
nejbližší obytné zástavby, lze konstatovat, že provoz záměru nebude mít vliv na
hlukovou situaci v okolí. Vliv na vzdálené hlukově chráněné objekty bude nulový.
Z hlediska dopravy souvisí s provozem záměru, a to prakticky minimálně nákladní
doprava(2-3 NA/týdně), která logisticky zajišťuje dovoz vstupních materiálů
k nízkotermickému čištění kovů, tedy surovin a odvoz hotových očištěných kovů.
Vzhledem k faktu, že změna intenzity dopravy generované záměrem je nevýznamná,
lze konstatovat, že nedojde ke zvýšení imisního zatížení v okolí silnice III. třídy
Plzeňská ani hlukového zatížení nejbližší obytné zóny.
Výsledky jsou opřeny o zpracovanou Hlukovou studii, která je přílohou tohoto
Oznámení. Dle výsledku výpočtu je patrné, že hygienický limit nebude překročen.
Nejvyšší hodnota hluku v chráněném venkovním prostoru stavby je LAeq8h = 36,7 dB
v denní době, tedy podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací bude hodnota LAeq8h= 50 dB v denní době a
LAeq1h= 40 dB v noční době dodržena. V noční době nebude provozovna v provozu.
Provoz provozovny pro termické čištění kovů tedy nezatíží své okolí nadlimitním
hlukem.
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D.1.4 Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky a aspekty
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření
elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) na okolí jsou vyloučeny.

D.1.5 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Hydrogeologické změny v důsledku realizace záměru nelze očekávat a lze s jistotou
konstatovat, že realizací záměru nedojde k žádnému negativní vlivu na jakostní i
bilanční parametry podzemních vod, a nebudou nijak ovlivněny průtoky, či vydatnost
vodních zdrojů. Realizace záměru nedojde k ovlivnění způsobu odvodnění předmětné
lokality a nebudou ani ovlivněny současné parametry evapotranspirace v dané oblasti.
Záplavové území, pásmo hygienické ochrany vodního zdroje
Areál společnosti Oznamovatele včetně předmětného objektu určeného k realizaci
předkládaného záměru není lokalizován v záplavovém území, a ani se nenachází
v ochranném pásmu vodního zdroje.
Realizací

záměru

nedojde

k rozporu

s ustanoveními

Směrnice

Evropského

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustanovující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky, tzv. Rámcová směrnice o vodách. Vliv záměru na
stav/potenciál nejbližších vodních útvarů nebude mít přímý vliv na hydrologický režim
ani migrační průchodnost vodního toku, ani nevznikne ovlivnění jakosti vod vnosem
znečištění, ani nelze očekávat vliv nepřímý, který by byl druhotným následkem změny
podmínek v daném útvaru, tedy například negativní ovlivnění jakosti vody, kyslíkové a
teplotní poměry.
D.1.6 Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Posouzení vycházelo z projektové dokumentace (hlavní inženýr projektu: Ing. F.
Pásek, datum: 03/2019) a údajů katastru nemovitostí. Dle projektové dokumentace má
být záměr umístěn na p.p.č. 400/1 v k.ú. Toužim. Dle údajů katastru nemovitostí je
tento pozemek veden v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Vzhledem k výše
uvedenému, kdy záměrem nebudou dotčeny pozemky ZPF definované v § 1 odst. 2
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zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, není výše uvedený záměr
předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
Vliv záměru na půdu lze hodnotit jako nevýznamný.
Dopady záměru nebudou mít svým umístěním ani provozem žádný vliv na horninové
prostředí a nerostné zdroje a nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik
území.
Záměr není koncipován jako zařízení na zneškodňování odpadů ani jejich ukládání,
naopak, smyslem a vizí provozu předkládaného záměru je předcházení vzniku
kovových odpadů a zajišťování přímo využitelného použití těchto technologicky
vyčištěných kovů zejména ve strojírenství. Odpady, které budou při stavbě a jejich
provozu, jsou známé, jejich kategorizace je provedena v předchozí části a jejich
zneškodňování bude prováděno běžnými způsoby, a to prostřednictvím oprávněných
osob ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Realizací záměru nedojde k žádnému zásahu do půd, či horninového prostředí,
nedojde ani k dočasnému nebo trvalému záboru zemědělského půdního fondu, ani k
odnětí či omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Přírodní zdroje
V zájmovém území se nevyskytují žádná výhradní ložiska, chráněná ložisková území,
poddolovaná území či dobývací prostory. V souvislosti s realizací záměru nedojde k
žádným změnám geologických podmínek či horninového podloží. Realizací záměru
nedojde k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.
D.1.7 Vlivy biologickou rozmanitost (faunu, floru a ekosystémy)
Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě není znám výskyt žádného druhu chráněných
živočichů ani rostlin, nebudou výstavbou ani provozem předloženého záměru
ovlivněny, natož ohroženy. Není zde tedy přítomno žádné charakteristické
společenstvo pro danou jednotku, ani předpoklad výskytu žádného zvláště
chráněného rostlinného nebo živočišného druhu.
Realizací záměru nebudou dotčeny významné krajinné prvky dle § 3 a § 6 zákona č.
114/1992 Sb., nebudou dotčena chráněná území ani kulturní dominanty krajiny. V
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rámci projektu pro územní řízení/stavební povolení bude zpracován projekt sadových
úprav, který eliminuje negativní dopady jak na nejbližší obytnou zástavbu, tak i na
krajinný ráz.
NATURA2000
Záměr se nenachází v území soustavy Natura 2000 ani v ptačí oblasti-ani v EVL. Z
hlediska vlivů záměru na uvedená území soustavy NATURA 2000 není předpokládán
žádný vliv na tato území. Z hlediska vlivů záměru na uvedená území soustavy
NATURA 2000 bylo pro záměr vydáno stanovisko Krajského úřadu Karlovarského
kraje, které konstatuje, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Uvedené stanovisko je přílohou č. 7 tohoto oznámení.
ÚSES
Záměr bude realizován na ploše, která není součástí územního systému ekologické
stability (ÚSES).
Z hlediska širšího okolí realizací záměru nedojde k narušení či změnám trofické
struktury, biotické rozmanitosti a koloběhu látek okolních ekosystémů. Provoz záměru
nebude svým charakterem negativně ovlivňovat faunu a flóru v širším okolí.
D.1.8 Vliv na krajinný ráz
Záměr nebude mít žádný významný vliv na estetickou kvalitu krajiny. Realizací záměru
se nepředpokládá jakýkoliv vliv na krajinu a její kulturní hodnoty, vzhledem k tomu, že
se jedná o využití stávajícího objektu, který stavebně nebude nijak, tedy ani půdorysně
ani výškově měněn. Po dokončení výstavby dojde k ozelenění areálu a tím k začlenění
areálu do okolní krajiny ve smyslu podmínek ÚP Toužim pro plochy označené VS, kde
se pro tyto plochy stanovuje, že minimální procento ozelenění bude - 30 %. Realizace
záměru nijak nepřekračuje hranice současného areálu ani nijak významně nemění
dosavadní způsob využití.
Vedle geomorfologické predispozice závisí krajinný ráz na trvalých ekologických
podmínkách a ekosystémových režimech krajiny. Krajinný ráz je podstatně ovlivněn
lidskou činností v daných přírodních podmínkách. Je tak vytvářen souborem typických
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přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány. Vnímání krajiny
je individuální a vždy subjektivní.
Z hlediska krajinného rázu tak lze samotnou lokalitu realizace záměru klasifikovat jako
krajinu pozměněnou lidskou činností. Je možno hovořit o kulturní krajině, jejíž
příznačnou vlastností je, že zde vedle původních přírodních vazeb v systému existují
vazby vyvolané technickými díly. Pro kulturní krajinu, kterou je krajina v zájmové
oblasti, je příznačné mnohonásobné využívání pro potřeby společnosti. Samotný
záměr, který bude realizován v rámci stávajícího průmyslového areálu společnosti
Oznamovatele, nebude znamenat významný zásah do krajinného rázu a ani nebude
novou dominantou oblasti.
Vliv záměru na krajinu tedy lze vyhodnotit jako nevýznamný.
D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví
V zájmovém území pro realizaci projektu ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí
žádné architektonické památky. Záměr není situován v oblasti přímého střetu
s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými památkami.
Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze vyhodnotit jako bezvýznamný.
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vlastní provozování záměru nebude nepříznivě ovlivňovat jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví. Mezi základní potenciální negativní vlivy je možné uvažovat
o možném mírném navýšení hluku a emisí látek znečišťujících ovzduší zejména z
automobilové dopravy. Nebudou však překročeny obecně stanovené limitní hodnoty.
Provozem předmětného záměru nedojde k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší
v dotčené lokalitě, což je za stanovených podmínek prokázáno Rozptylovou studií.
Realizace ani provoz záměru nebudou mít negativní účinky na čistotu povrchových ani
podzemních vod.
Příslušné hygienické limity (pro hluk ze stacionárních zdrojů, resp. i z dopravy) budou
dodrženy, což je prokázáno přiloženou Hlukovou studií.
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Realizace záměru nevykazuje negativní vlivy na půdu a podloží. Realizací
předmětného záměru nedojde k významným negativním vlivům na místní faunu a flóru.
Vzhledem k povaze záměru, jeho celkovému rozsahu a umístění do průmyslového
areálu, nelze předpokládat jakékoliv ovlivnění předmětu ochrany ptačích oblastí ani
ostatního území soustavy Natura 2000.
Lze konstatovat, že v důsledku realizace uvažovaného záměru se nepředpokládá
zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Realizace záměru nebude mít negativní
sociální a ekonomické důsledky. Ekonomické dopady lze hodnotit pozitivně, neboť
dojde k vytvoření nových cca 8-10 pracovních míst.
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Možnost přeshraničních vlivů neexistuje. Z hlediska ochrany ovzduší byla možnost
příhraničního vlivu vyloučena rozptylovou studií. Problematika hluku je pouze lokální
záležitostí, a neznamená ani nutnost instalace protihlukových opatření.
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
Charakteristika

opatření

k

prevenci,

vyloučení

a

snížení

všech

významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
pokud je to vzhledem k záměru možné
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by
bylo nutno eliminovat, případně kompenzovat. Základní projektová opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v
dodržení všeobecně závazných zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního
návrhu i v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Prevence nebo
vyloučení nepříznivých vlivů tedy vyplývá zejména z důsledného dodržování platných
zákonných předpisů a norem, a dále z důsledného dodržování provozní a technické
dokumentace, schválených provozních řádů a havarijních plánů.
Obecná opatření
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-

vypracovat organizačně provozní řády pro technologie a stanovit odpovědnost

za plnění jednotlivých ustanovení (včetně zajištění řádného odvětrání prostorů,
úklidové práce, apod.)
-

vhodným personálním obsazením technických i rozhodujících manuálních

pracovníků vytvořit předpoklady pro dodržení technologické kázně, hygienických a
bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu technologického zařízení i provozního
řádu, včetně čistoty, pořádku, ošetřování zeleně a pravidelného údržby.
Preventivní opatření
Níže uvádíme vybraná dílčí opatření – tato opatření jsou stanovena pouze rámcově,
detailně budou zahrnuta do technologických postupů a návodů, provozních řádů a
provozních předpisů a havarijních plánů a rovněž do dokumentace BOZP, se kterými
budou seznámeni všichni zaměstnanci.
a) Ochrana vod:
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na místě realizace záměru, musí být
v dobrém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola především z hlediska
možných úkapů ropných látek.
Při provozu objektu budou závadné látky ohrožující kvalitu vod skladovány na
příslušně zabezpečených místech proti jejich únikům, manipulace s nimi bude
prováděna s ohledem na zabránění rizika úniku těchto látek do půdy, podzemní a
povrchové vody. Látky závadné vodám budou umístěny na záchytných vanách,
podlaha objektů bude nepropustná. V zimním období minimalizovat posypy chloridy
(posypová sůl) při údržbě vjezdových a areálových komunikací
Objekt bude vybaven příslušnými havarijními prostředky pro případ havarijních situací
– havarijní soupravou obsahující sypké a textilní sorpční prostředky.
Veškeré odpadní vody, které budou vypouštěné do kanalizačního řadu budou splňovat
limity jakosti stanovené provozovatelem kanalizačního řadu.
b) Ochrana půdy:
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Omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště.
Objekt se nachází v blízkosti příjezdové komunikace. Stavební technika bude v době
nečinnosti odstavena na zpevněné asfaltové ploše v blízkosti staveniště.
c) Ochrana ovzduší:
Emise do ovzduší během provozu minimalizovat dodržováním technických a
technologických postupů a schválených provozních řádů. Vzhledem k charakteru
zdroje a zanedbatelnému množství vypouštěných emisí, není zapotřebí provádět
žádná další opatření ve vztahu k emisím, podmínky provozu specifikuje závěr
Rozptylové studie, zejména:
-

k omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit

zbytečný chod motorů naprázdno a pravidelně kontrolovat technický stav vozidel
včetně provádění předepsaných emisních kontrol
-

použité palivo (procesní plyn) musí dodržet srovnatelné parametry paliva se

zemním plynem (zejména se jedná o obsah těžkých kovů, halogenů, síry – omezení
vzniku dioxinů, PCB…).
-

Bude prováděn úklid manipulačních ploch a komunikací (snížení emisí TZL,

zejména druhotné prašnosti).
d) Ochrana proti hluku
V rámci realizace záměru i po uvedení do provozu, používat stroje a zařízení v dobrém
technickém stavu. Dodržení hlukových parametrů bude zajištěno:
-

použitím daných zařízení s danou hlučností,

-

užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízení nebo v rozvodech

vzduchotechniky, nejlépe hned za/před ventilátorem nebo důsledným návrhem
rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí proudění vzduchu a zamezením
ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.).
-

V noční době, tj. od 22:00 do 6:00 nebude provozována žádná nákladní

automobilová doprava spojená s provozem posuzovaného areálu
e) Ochrany přírody:
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Není nutné přijímat žádná speciální opatření.
f) Odpadové hospodářství:
S odpady nakládat v souladu se zákonnými předpisy, odpady třídit dle jednotlivých
druhů a předávat pouze oprávněným osobám.
g) Kompenzační opatření
Žádná kompenzační opatření nejsou vzhledem k povaze, rozměrům a vlivu záměru
navržena.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí

Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody
hodnocení vlivů na životní prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen
na základě místního šetření. Informace o zájmovém území byly získány z relevantních
mapových a literárních podkladů a doplněny informacemi a stanovisky dotčených
orgánů státní správy. Imisní a hluková situace byla posuzována pomocí
matematického modelování.
Hluková studie byla zpracována na základě podnikatelského záměru, konzultací s
investorem a dalších podkladů včetně osobních zkušeností.
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze Profi, který umožňuje
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji
hluku v území.
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického
materiálu "Výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuál 2011" autorizovaného
ŘSD ČR. Do této verze jsou implementovány TP 189, II. vydání (Technické podmínky
MD ČR – schválené s účinností od 6. června 2012) a TP 219, II. vydání (Technické
podmínky MD ČR - schválené s účinností od 12. října 2012). Nejistota výpočtu daná
výpočtovým modelem je ± 1,8 dB.
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Ve výpočtech je uvažován odrazivý terén. Histogram směrů a rychlostí větrů není ve
výpočtu uvažován. Vzhledem k tomu, že se při měření odpočítává odraznost příslušné
fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne
1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje
použitá verze výpočtového programu.
Vstupní údaje pro výpočet hluku z automobilové dopravy byly použity nejaktuálnější
intenzity dopravy dle podkladů ŘSD ČR i výsledky vlastního sčítání dopravy.
Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané
lokality a mapových podkladů v daném měřítku. Dále byl daný model kalibrován
provedeným měřením hluku na dvou místech zájmové lokality, a to v denní době.
Rozptylová studie k záměru byla zpracována Autorizovanou osobou. Výpočet byl
proveden na základě metodiky SYMOS 1997. Tato metodika byla uveřejněna ve
věstníku MŽP ČR ze dne 15 dubna 1998, částka 3, strana 22–77. Metodika byla
upřesněna dodatkem, který vyšel ve věstníku MŽP v dubnu 2003, a byla doplněna v
roce 2013. Metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací
na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné
koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení
zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly
jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě
a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a
rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na
vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a
při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v
úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd
stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti
větru.
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o provozu
posuzovaného záměru, tedy na úrovni přípravy projektové dokumentace. Tomu
odpovídá i podrobnost zpracování oznámení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny
žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit dalšími podrobnějšími analýzami,
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lze konstatovat, že se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky
ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných
závěrů.
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot
z nich plynoucích
Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami.
V případě hodnocení záměru z hlediska ovlivnění kvality ovzduší v zájmové oblasti lze
nejistoty vyjmenovat takto:
1. Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší
časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém
roce se může od průměru lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí).
2. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem.
Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená
zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl
znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené jistou chybou a
nedají se interpretovat zcela striktně.
3. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí
použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti
nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i dopravní špičku).
4. Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA. Emisní zatížení
z dopravy a manipulace bude závislé na použité technice
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení dle
platné legislativy
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly

E.

předloženy)
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou
oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.
Posuzovaný záměr je navržen jak z hlediska umístění, tak z hlediska dispozičního a
stavebně-technického řešení v jedné variantě, která je předmětem zjišťovacího řízení
dle zákona č. 100/2001 Sb. Pro účely porovnání variant jsou proto uvažovány pouze
varianta aktivní (realizace záměru) a nulová varianta (zachování stávajícího stavu).
-

Aktivní varianta předpokládá realizaci záměru dle navrhované a posuzované
projektové studie. Aktivní varianta přináší pro území dotčené záměrem možnost
využití dnes nevyužívaného území, tedy přináší v obecné rovině zkvalitnění
úrovně této části obce, a vytvoření až 10 pracovních míst.

-

Nulová varianta, která předpokládá ponechání místa realizace záměru v
současném stavu. Nulová varianta představuje zakonzervování současného
stavu bez zvýšení kvality prostředí.

Na základě zhodnocení aktivní varianty a jejího porovnání s nulovou variantou je
možno konstatovat, že realizací aktivní varianty nebude docházet k významnému
negativnímu vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel. Po zhodnocení všech
známých i potencionálních technicko-environmentálních parametrů záměru a jejích
možných pozitivních i negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel byla
aktivní varianta zhodnocena jako realizovatelná, samozřejmě za podmínek dodržování
příslušných legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti
ochrany zdraví.
Záměr nevyvolá žádné nové zábory půdy ze zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených pro plnění funkce lesa. Záměr je v souladu se záměry územního
plánování v dotčeném území.
Za příznivý aspekt lze považovat navýšení počtu pracovních příležitostí o 8–10
pracovních míst. Nulová varianta, která by představovala zamítnutí záměru, by
podstatným způsobem omezila konkurenceschopnost společnosti.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Primární zdroje informací:
Platná legislativa v oblasti životního prostředí (www.esipa.cz, www.zakonyprolidi.cz)
www.mzp.cz
www.portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_pokyny
www.chmi.cz
www.geoportal.gov.cz
www.nahlizenidokn.cuzk.cz
www.sekm.cz (Systém evidence kontaminovaných míst)
www.mapy.cz
www.mapy.geology.cz
www.aopkcr.maps.arcgis.com
www.heis.vuv.cz
www.geofond.cz
www .touzim.cz
www.mpo.cz
Po zpracování byly použity následující mapové podklady:
-

Umístění záměru – Základní mapa širších vztahů

-

Umístění záměru – základní mapa – detail

-

Kopie katastrální mapy – širší pohled

-

Kopie katastrální mapy – detailní pohled

-

Kopie výřezu mapy územního plánu – širší pohled

-

Kopie výřezu mapy územního plánu – detailní pohled
119

-

Povrchové vody, Hydrogeologické rajony. In: <div class="attribute-customstyle"><font

face="Arial"

size="6">Hydrogeologické

rajony</font></div>

[online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2020-06-11]. Dostupné z:
https://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
-

Povrchové vody, Změny koncentrací v letech 1984 - 2010 pro vybrané prvky.
In: <div class="attribute-custom-style"><font size="6">Povrchové vody a jejich
chemismus</font></div> [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 202006-09]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/povrchove_vody/

-

Významné geologické lokality. In: <div class="attribute-custom-style"><font
face="Arial" size="6">Významné geologické lokality</font></div> [online].
Praha:

Česká

geologická

služba

[cit.

2020-06-11].

Dostupné

z:

https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/
-

Litogeochemická dokumentace, Vrtná prozkoumanost, Geologická mapa 1 : 50
000 - indexy, Geologická mapa 1 : 50 000 - doplňky, Geologická mapa 1 : 50
000, Klad listů ZM50. In: <div class="attribute-custom-style"><font face="Arial"
size="6">Geovědní mapy 1 : 50 000</font></div> [online]. Praha: Česká
geologická

služba

[cit.

2020-06-11].

Dostupné

z:

https://mapy.geology.cz/geocr50/
-

Mapa prvků ochrany přírody Agentura ochrany přírody a krajiny, dostupné z
ArcGIS Web Map https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer

-

Půdní mapa

-

Mapa - Komplexní radonová informace
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Geologická mapa Toužim
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Mapa prvků ochrany přírody
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Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou předkládány žádné další doplňující údaje
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr „Hala pro termické čištění kovů“ se týká území umístěném v objektu p.p.č.
400/1 v katastrálním území Toužim, které je výrazně ovlivněného dosavadní
antropogenní činností. Vlastní objekt, který je charakterizován jako stávající trvalá
stavba s č.p. 324, byl původně využíván jako pilnice.
Popis : Technologické zařízení JDP - 70 PM je zařízení určené k oddělování tuhých
složek materiálů od sebe na základě rozdílných fyzikálních vlastností zejména bodu
tání. Linka sama je složena z tří na sobě nezávislých reakčních nádob, plně
uzavřených, naplněných mimo vstupní suroviny inertním plynem dusíkem. Reakční
nádoby jsou zahřáty na teplotu cca 270 až 350 st.C. Při těchto teplotách dochází k tání
a teplotní degradaci jedné ze složek přítomných v reakční nádobě. Jednou ze složek,
která je oddělována je polymer, který se vlivem teploty rozkládá na plyn, který je
očišťován vápenným mlékem, odvodněn a následně využit při znovuzahřívání
reakčních nádob. Z tepelného rozkladu vzniká i tuhý zbytek (cca 2% hmotnostní), který
má vysoký obsah uhlíku a je dále zpracovatelný na výrobu filtračních směsí nebo k
výrobě ekologických briket.
S ohledem na umístění záměru, jeho charakter jak z hlediska zajištění vstupů, tak
navržené technologie i návrhu architektonicko-stavebního řešení a zejména charakter
provozu a jeho zabezpečení z hlediska ochrany hlavních složek životního prostředí,
nebyly shledány v plánované změně užívání stávající stavby v připravovaném záměru
„Hala pro termické čištění kovů“ shledány žádné závažné zhoršující vlivy, které by
způsobily neúnosné či významné zhoršení jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr je umístěn do stávajícího objektu v průmyslovém areálu oznamovatele a je
dopravně nevýznamný, lze proto konstatovat, že ve většině sledovaných oblastí (hluk,
povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra případně jiné) jsou jeho možné vlivy
minimální až nulové.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší. Ve zpracované
Rozptylové studii se prokázalo, že posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší nebude mít
podstatný negativní vliv na kvalitu ovzduší v zájmovém území, současně s
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realizovaným záměrem nedojde k navýšení celkových emisí. Vlivy na ovzduší jsou s
ohledem na vytápění objektu eliminovány využitím odpadního tepla vlastní
technologie.
Vliv emisí a hluku liniové dopravy bude přiměřeně a únosně zmírněn dobrými
rozptylovými podmínkami a odstupem od sídlišť. Rovněž emise případného zápachu
budou s ohledem na stanovené rozptylové pásmo bez závažnějších vlivů na obyvatele.
Způsob velmi šetrné technologie a manipulace se surovinami zabezpečuje naprostou
minimalizaci vlivů na životní prostředí, cílem záměru je předcházení vzniku kovových
odpadů, a ekonomické využití technologického procesu pro energetickou potřebu
vlastní technologie.
Technologické zařízení samo je uzavřený komplex, který při svém provozu nepoužívá
vodu, tudíž nemůže docházet k jejímu znečištění a to jak vod povrchových, tak vod
spodních. K tepelné degradaci dochází v uzavřených reakčních nádobách z kterých
je vytěsněn vzduch a tudíž i volný reakční kyslík. Nemůže tedy dojít k samovznícení.
Zařízení je nízkotlaké a tepelná reakce probíhá při tlaku 1,24 až 1,75 kPa (pro
srovnání: je to cca hodnota tlaku v ústředním topení běžné domácnosti). Vznikající
plyn, který jak již bylo výše popsáno je využit k ohřevu reakční nádoby je ochlazován
systémem chladičů a klimatizační jednotky na teplotu cca 68 st. C. Emise spalin do
ovzduší se rovnají spotřebě běžné domácnosti, která k topení používá zemní plyn.
Procesní plyn, který je v našem případě používán k ohřevu nádob se svým složením
zemnímu plynu blíží. Jak bylo prokázáno rozptylovou studií, vliv emisí je minimální a
při dodržování všech technologických postupů a podmínek je jejich vliv téměř
zanedbatelný.
Finálním produktem je druhá složka vstupního materiálu a sice kov, který je ještě
mechanicky dočištěn pomocí vibrosíta mimo reakční nádobu a takto komerčně
zhodnocen pro další využití ve slévárnách a dále v kovovýrobě.
Záměr splňuje požadavky na vodohospodářské zabezpečení objektů – závadné látky
budou uloženy na záchytných vanách, podlahy objektů budou nepropustné.
Záměr není umisťován do prostoru ptačí oblasti a vzhledem k rozsahu a charakteru
záměru, nedojde jeho realizací k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000, záměr nemá
vliv na zvláště chráněná území, územní systém ekologické stability a významné
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krajinné prvky, které se nachází v širším okolí předkládaného záměru. Záměr nevyvolá
žádné nové zábory půdy ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
pro plnění funkce lesa.
Zařízení nevytváří žádné elektromagnetické pole, modulační vlny ani karcinogenní, či
jinak pro zdraví škodlivé látky. Všechny výše uvedené složky jsou molekulárně stabilní
a při styku s pokožkou neutrální
Zařízení je fyzikálně-mechanickou linkou využívající rozdílných fyzikálních vlastností
materiálů. Není spalovnou, ani chemickým zařízením. Zařízení je koncipováno jako
modulární stavebnicová sestava a je instalováno a úspěšně provozováno více než 20
instalací po celém světě, např. v Rusku, Turecku, Bulharsku, USA i v Jižní Americe.
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by
bylo nutno eliminovat, případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých
vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných zákonných předpisů, norem,
provozní dokumentace, schválených provozních řádů a havarijních plánů.
Závěr:
Na základě skutečností uvedených v tomto oznámení záměru a z celkového
hodnocení vlivu na životní prostředí lze vyvodit závěr, že posuzovaný záměr „Hala pro
nízkotermické čištění kovů“ je přijatelný a nebude mít významné negativní vlivy na
životní prostředí.
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