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Seznam použitých zkratek 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

E.I.A  Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí  

EVL  evropsky významné lokality (NATURA 2000) 

KÚ  krajský úřad 

OHO  objekt hygienické ochrany 
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ORP  obec s rozšířenou působností 

OÚ  obecní úřad 

POÚ               pověřený úřad 

SÚ  stavební úřad 

US    urbanistická studie 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

ZPF  zemědělský půdní fond 

VKP               významné krajinné prvky    

BK  biokoridory 

BC  biocentra  

DOSS  dotčené orgány státní správy 

PO  ptačí oblasti (NATURA 2000) 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

TNA        těžký nákladní automobil  

TSR        firma TSR Czech Republic s.r.o. 

TZL        tuhé znečišťující látky 

ÚP        územní plán 

VZV        vysokozdvižný vozík 

ZCHÚ        zvláště chráněné území 

ZPF          zemědělský půdní fond 

ZÚ         zájmové území  

ŽP              životní prostředí 

LNA          lehký nákladní automobil 
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ČÁST  A 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI.  
 

Oznamovatel : 

 TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 

 186 00 Praha 8    
   

IČ: 406 14 875 

 

Sídlo oznamovatele: 

 Sokolovská 192/79, 

 186 00 Praha 8 

 

Místo stavby:  

 TSR Czech Republic s.r.o., U Pily, 370 04 České Budějovice 
 okres České Budějovice, Jihočeský kraj 

 

Oprávněný zástupce - oznamovatel:  

Jörgen Johannes Jozeph Saasen - jednatel 

Telefon:  296 579 431/441 - sekretariát  

 Odpovědný zástupce: 

  Ing. Pavel Švech, vedoucí PC Plzeň 

  Telefon:  724 035 136, 377 152 410 

 

Zpracovatel oznámení: 
 Ing. Josef Vorel 

 Černohorská 611 

 383 01 Prachatice 

 IČ  472 11 041 

tel: 603 263437;  388 318 340 

E-mail: vorel.josef@cbox.cz 
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                          ČÁST  B 

    
B.  ÚDAJE  O ZÁMĚRU 

 
B.I. Základní údaje    

 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:  

 

Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna České Budějovice, zařízení 

k využívání odpadů 

 

 

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č.216/2007 Sb. se jedná o záměr 

z kategorie II, položka  10.1. zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných 

odpadů; zařízení k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo 

odstraňování ostatních odpadů.  
Záměr bude tedy posuzován ve zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem v procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad – Jihočeský kraj. 

 

2. Kapacita (rozsah ) záměru: 

 

Celková kapacita zařízení: 4 000 tun kovového odpadu  

 

 

3. Umístění záměru : 

Kraj:           Jihočeský     CZ 031                    

Obec:                         České Budějovice  ZÚJ 544256 

Katastrální území:              České Budějovice 4 ÚTJ 622222 

Parcelní čísla:           1243/1, 1239/1 

           – vlastník: TSR Czech Republic s.r.o. 

Stavební úřad:          Magistrát České Budějovice 

Obec s rozšíř. působností:  České Budějovice 

                                      

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.  

 

Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna České Budějovice je umístěn 

ve výrobní zóně města, v ulici U Pily, 370 04 České Budějovice na pozemcích č. 1234/1 a 

1239/1 k.ú. České Budějovice 4. Zařízení je určeno pro sběr, výkup a úpravu kovových 

odpadů spadajících do kategorie „ostatní“ a „nebezpečné“. Vykupované odpady musí být 

vykoupeny v kvalitě dle ČSN 420030 u železných kovů a dle ČSN 421331 u kovů barevných. 

Společnost TSR Czech Republic s.r.o. působí na českém trhu od roku 1993 a patří 

k významným firmám v ČR v oblasti nakládání s kovovými odpady.  

Společnost TSR Czech Republic s.r.o. poskytuje své služby ve svých 43 provozovnách s 

více než 350 zaměstnanci v rámci celé České republiky. Je významným, dlouholetým 

obchodním partnerem a dodavatelem upraveného kovového odpadu hutím a slévárenským 

podnikům v České republice i zahraničí. 

Sběr, výkup, třídění, úprava a recyklace železa a neželezných kovů šetří vzácné primární 

zdroje a přispívá tak k ochraně životního prostředí. Sběr a výkup odpadů bude prováděn od 



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.      Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna  České Budějovice 

Ing. Josef Vorel, Prachatice 

8 

právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání a od občanů, následné soustřeďování 

odpadů, jejich úprava formou třídění nebo mechanického dělení, před jejich využitím nebo 

odstraněním.  

Provozovna je umístěna na oploceném pozemku a je částečně vypanelovaná. Kovový 

odpad je uložen v kontejnerech případně neznečištěný volně na ploše. Upravený kovový 

odpad je dále dodáván do hutních podniků a slouží jako vsázka do ocelářských pecí.  

Oznamovatel provozuje posuzovaný areál pro sběr, výkup a úpravu kovových odpadů od 

roku 2009 s kapacitou 900 t odpadu za měsíc. Záměrem oznamovatele je rozšířit okamžitou 

kapacitu provozovny na 4000 t kovových odpadů. 

Nepředpokládá se kumulace s jinými záměry. Navrhovaná varianta záměru je z důvodu 

optimálnosti řešení a z hlediska ekologie a jednoduchosti, předkládána k posouzení jako 

jediná. 

  

5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu  zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí: 

 

Účelem záměru je provozování výkupny kovových odpadů pro jihočeský region a zvýšení 

shromažďovací kapacity areálu společnosti TSR v jihočeském kraji. Areál je vhodně situován 

mimo obytnou zástavbu města, je bezproblémově dostupný po síti veřejných komunikaci a je 

vhodně napojen železniční vlečkou na železniční síť. Posuzovaná plocha je určena platnou 

ÚPD jako průmyslová zóna pro podnikatelskou činnost. Pro stávající provoz areálu je vydán 

kolaudační souhlas stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice pod č.j.: 

SU/3422/2009 ze dne 28.5.2009. Oznámení záměru zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb. 

v aktuálním znění, je zpracováno s cílem dosáhnout naprostého souladu s legislativními 

požadavky v oblasti vlivu na životní prostředí. Záměr zvýšení shromažďovací kapacity areálu 

obsahuje rozšíření zpevněných ploch – asfaltových i panelových a stavbu nové haly  (půdorys 

30 x 15 m) pro uložení barevných kovů.  

Realizace záměru si nevyžádá  trvalý ani dočasný  zábor ZPF, ani zásah do pozemků 

určených k plnění funkce lesa.   

Pro realizaci záměru není uvažováno, z uvedených důvodů variantní řešení a je tedy 

zpracován a předkládán k posouzení v jediné variantě.  

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

 

Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna České Budějovice je umístěn ve 

výrobní zóně města, v ulici U Pily, 370 04 České Budějovice na pozemcích č. 1243/1 a 

1239/1 k.ú. České Budějovice 4. Výměra parcely č. 1243/1, na které se úprava a třídění 

kovového odpadu provádí je 2,067 ha. Zařízení je určeno pro sběr, výkup a úpravu kovových 

odpadů spadajících do kategorie „ostatní“ a „nebezpečné“. Vykupované odpady musí být 

vykoupeny v kvalitě dle ČSN 420030 u železných kovů a dle ČSN 421331 u kovů barevných. 

Provozovna je umístěna na oploceném pozemku a je částečně vypanelovaná. Kovový odpad 

je uložen v kontejnerech případně neznečištěný volně na ploše. Obsluha provozovny má 

k dispozici objekt sociálního zařízení se sprchami a dále kancelář výkupu. V době mimo 

otevírací dobu je objekt uzamčen a zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. Přístup do 

provozovny je přímo z ulice U Pily. Provozovna je označena dle zákona o odpadech č. 

185/2001Sb., a prováděcích předpisů.  

Shromažďovací a manipulační prostory rozlišeny podle druhu shromažďovaného materiálu: 

plochy pro železný šrot (Fe), plochy pro shromažďování barevných kovů (BK) a plocha pro 

shromažďování odpadů železného šrotu znečistěného ropnými látkami a emulzemi. 
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Plochy pro shromažďování a manipulaci s Fe šrotem jsou částečně zpevněné betonovými 

panely a částečně nezpevněné. V  nejvíce exponovaných místech jsou kryté ocelovými 

plechy.  

Plochy pro shromažďování a manipulaci s barevnými kovy jsou zpevněné, z části 

vyasfaltované a zčásti vypanelované. Většina barevných kovů je shromažďována v kovových 

kontejnerech, na paletách nebo oddělených částech zpevněné plochy. Součástí záměru je 

novostavba nové skladové haly  (půdorys 30 x 15 m) pro uložení barevných kovů.  

Plochy pro shromaždování odpadů znečistěných ropnými látkami a emulzemi jsou zpevněné 

betonovými panely.  Na této ploše se nacházejí uzavíratelné nepropustné kovové kontejnery, 

které jsou zabezpečeny proti úniku nebezpečných látek. Zpevněné plochy jsou 

odkanalizovány do dešťové kanalizace, která je zaústěna do odlučovače ropných látek. Jedná 

se o koalescenční odlučovač typu DYWIDAG KA-I 20/SF5,0. Přepad z odlučovače ropných 

látek je přes retenční nádrž napojen na městskou kanalizaci.   

Po naplnění sběrného prostředku jsou tyto odpady převezeny do centrálního skladu v Plzni či 

dále expedovány k odběrateli. K manipulaci s kovovými odpady se používá několik druhů 

manipulačních prostředků. Nákladní vozidla s kontejnerovým systémem a hydraulickými 

nakladači a nákladní vozidla s návěsy - vše na svoz kovového odpadu na sklad či k převozu 

na jinou z provozoven profitcentra. V provozu se používá kolový nakladač Liebherr a 

vysokozdvižný vozík Linde. K manipulaci s nebezpečnými odpady jsou určeny nepropustné 

kovové nebo plastové nádoby. Prostředky pro likvidaci úkapů jsou: sorbční materiál, lopaty, 

košťata a igelitové pytle. 

Pro příjem kovového odpadu jsou v provozovně instalována tato zařízení: 

- digitální mostová váha 

- vagonová váha 

- váha pro příjem neželezných kovů 

- brána na měření radioaktivity 

- dozimetr na zjišťování radioaktivity ve šrotu 

- Sigmatest na zjišťování el. vodivosti kovů a tudíž druhů 

Pro úpravu kovového odpadu se využívají tato zařízení: 

- paličské hořáky na ruční řezání šrotu kyslíkem 

- plazmový hořák na ruční řezání antikorozivního šrotu 

- semi-mobilní a mobilní nůžky 

 - paketovací lis 

 

K základním činnostem na provozovně patří: 

- řádné převzetí dodávek kovového odpadu včetně dokumentace o odpadu (např. základní 

popis odpadu dle vyhl. 383/2001 Sb.). Odpad převzatý od zákazníka musí být zvážen na 

úředně ověřené váze a roztříděn podle druhu; vizuální kontrola každé dodávky; kvantitativní 

a kvalitativní přejímka; na určeném místě vykládky přejímač na přepravním prostředku 

prohlédne materiál a upřesní místo jeho vykládky; porovná údaje na vážním dokladu se 

skutečně vykládaným materiálem; případné nesrovnalosti zapíše na vážní doklad. Při 

přejímce kovového odpadů z vagonů se provede kontrolní měření radioaktivity (výsledek 

testu potvrdí zaměstnanec do nákladního listu); při zjištění zvýšené radioaktivity odpadu se 

provede druhé kontrolní měření, při potvrzení stejného výsledku je povinností obsluhy 

informovat vedoucího provozovny, ten zajistí likvidaci zdroje záření oprávněnou firmou 

určenou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. 

- vykládka železničních vagónů a nákladních automobilů 

- čištění vagónů po vykládce 

- nakládka kovového odpadu do vagónů a nákladních automobilů 

- shromažďování kovového odpadu podle kódu a druhu odpadu v příslušném prostoru 
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- strojní zpracování dodaného kovového odpadu: 

- střihání 

- ruční úprava: 

- třídění, pálení 

- provoz železniční vlečky 

Návoz materiálu (železa a barevných kovů) pro další využití bude převážně nákladní 

automobilovou dopravou (TNA, TNA s vlekem), část kovů však bude navážena i lehkými 

NA a osobními automobily s vlekem.  

Expedice železa a barevných kovů bude probíhat z 90% po železnici, přesněji železniční 

vlečkou, která je zavedena do areálu. Přibližně 10% upravených kovů budou odvážet NA, jež 

budou vytíženy i zpětně. 

Provoz zařízení bude celoroční. Zařízení bude provozováno v pracovní dny. Převzetí odpadů 

mimo pracovní dobu bude možné pouze po dohodě vedoucího provozovny nebo dle 

provozních potřeb. Pracovní směna bude od 7:00 do 15:00. Ve směně se počítá se 

zaměstnáním 9 pracovníků. Směnu bude řídit vedoucí provozovny, dalšími pracovníky budou 

řidiči nakladačů, vysokozdvižného vozíku, NA, obsluha nůžek, dělníci, pracovník na váze, 

vrátný a administrativní pracovníci. V mimoprovozní dobu bude areál hlídat bezpečnostní 

služba. 

                 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

Zahájení stavby: 06.11 

Dokončení stavby: 05.13    

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků: 

 

Záměrem bude dotčen  katastr města České Budějovice 4, místní část Vráto, stávající 

areál sběrny kovového odpadu firmy TSR Czech Republic s.r.o..  Tento areál je umístěn ve 

výrobní zóně města. 

 

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

rozhodnutí vydávat. 

Záměr bude nutný souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů 

podle zákona č. 185/2001 Sb. § 14 odst. 1. Souhlas bude vydávat Krajský úřad – Jihočeský 

kraj. Pro stavbu skladové haly bude nutné stavební povolení, které bude vydávat Stavební 

úřad Magistrátu města České Budějovice. Po dokončení stavby bude následovat kolaudace, 

kolaudační rozhodnutí vydá rovněž  Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice. 

 

 

B. II. Údaje o vstupech 
Záměr bude realizován v zastavěném území města České Budějovice - území řešeném 

územním plánem jako výrobní zóna, ve stávajícím areálu sběrny kovového odpadu firmy 

TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České Budějovice. 

  

B.II.1. Půda   

Realizace záměru nebude znamenat zábor půdy náležející do ZPF. Záměr bude realizován 

na pozemcích č. 1234/1 a 1239/1 k.ú. České Budějovice 4 (ostatní plocha.) s již existujícími 

zpevněnými plochami.  

 

B.II.2. Voda    
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Voda pro hygienická zařízení pro pracovníky provozovny je řešena napojením na městský 

vodovod. V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a 

kanalizacích, je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody pro provozy s výtoky, WC a 

přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností sprchování teplou vodou u 

provozoven s nečistým provozem 40 m
3
 na zaměstnance a směnu a rok.  

9 pracovníků x 40 m
3
/rok

 
= 360 m

3
/rok 

Předpokládaná roční spotřeba vody pro hygienická zařízení provozovny je 360 m
3
.       

Zařízení pro sběr, výkup a úpravu kovových odpadů nevyžaduje napojení na technologickou 

vodu. 

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 
Pro provoz areálu sběrny kovového odpadu je vstupní surovinou odpad železných kovů a 

barevných kovů. Průměrné předpokládané denní množství naváženého železa a barevných 

kovů bude cca 100 tun. 

Přehled odpadů, které jsou předmětem sběru a výkupu 

 

Kód Kategorie Název Způsob nakládání 

02 01 10 O Kovové odpady Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

10 02 10 O Okuje z válcování Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

10 09 03 O Pecní struska Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 

10 09 06 O Licí formy a jádra použitá k odlévání, 

neuvedená pod č. 10 09 05 

Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

10 09 08 O Licí formy a jádra použitá k odlévání, 

neuvedená pod č. 10 09 07 

Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

10 10 06 O Licí formy a jádra nepoužitá 

k odlévání, neuvedená pod č. 10 10 05 

Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

10 10 08 O Licí formy a jádra použitá k odlévání, 

neuvedená pod č. 10 10 07 

Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 

12 01 02 O Úlet železných kovů Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 

12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 

12 01 04 O Úlet neželezných kovů Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 
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12 01 13 O Odpady ze svařování Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 

12 01 15 O Jiné kaly z obrábění neuvedené pod č. 

12 01 14 

Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 

15 01 04 O Kovové obaly Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

16 01 06 O Autovraky zbavené kapalin a jiných 

nebezpečných součástí 

Skladování na zpevněné 

ploše 

16 01 17 O Železné kovy Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

16 01 18 O Neželezné kovy Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené Skladování v přepravních 

nádobách 

16 02 14  O Vyřazená zařízení Skladování v přepravních 

nádobách 

16 02 16 O Jiné složky odstraněné z vyřazených 

zařízení 

Skladování v přepravních 

nádobách 

16 06 01* N Olověné akumulátory 1) 

16 06 04 O Alkalické baterie kromě baterií 

uvedených pod     č. 16 06 03 

Skladování v přepravních 

nádobách 

16 06 05 O Jiné baterie a akumulátory Skladování v přepravních 

nádobách 

17 04 01 O Měď, bronz, mosaz Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

17 04 02 O Hliník Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

17 04 03 O Olovo Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

17 04 04 O Zinek Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

17 04 05 O Železo a ocel Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

17 04 06 O Cín Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

17 04 07 O Směsné kovy Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

19 01 02 O Železné materiály získané z pevných 

zbytků po spalování 

Skladování na ploše 

třískoviště nebo 

v uzavřených 

přepravních nádobách 

19 10 01 O Železný a ocelový odpad Skladování v boxech 

nebo volně uložené 
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19 10 02 O Neželezný odpad Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

19 12 02 O Železné kovy Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

19 12 03 O Neželezné kovy Skladování v boxech 

nebo volně uložené 

20 01 33* N Baterie a akumulátory, zařazené pod 

čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 

číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 

akumulátory obsahující tyto baterie 

1) 

20 01 34 O Baterie a akumulátory neuvedené pod 

č. 20 01 33 

Skladování v přepravních 

nádobách 

20 01 36 O Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 

Skladování v přepravních 

nádobách 

20 01 40 O Kovy Skladování v přepravních 

nádobách 
1) 

Obsluha uloží odpad do speciálního označeného ekologického kontejneru pro uložení akumulátorů. Po naplnění 

skladovacího prostředku je odpad předán oprávněné osobě, se kterou je uzavřená platná smlouva. V blízkosti 

kontejneru je vyvěšen identifikační list odpadu. 

 

Elektrická energie:  

Areál provozovny TSR České Budějovice má vlastní trafostanici 630 kVA. elektrická 

energie využívána zejména k vytápění kanceláří, hygienických zařízení pro zaměstnance a 

pro ohřev teplé užitkové vody. Celkový instalovaný příkon bude 40 kW, soudobost 0,3. 

 

Ostatní vstupy:   
 

Pohonné hmoty, maziva a oleje, přípravky pro úklidové práce  a drobný materiál, budou 

odebírány od dodavatelů k přímé spotřebě. Veškeré opravy a údržby zařízení v areálu jsou 

zajištěny dodavatelsky. 

 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

 
 

Dovoz kovů bude výhradně automobily (TNA, LNA, OA s vlekem) s ulice U Pily. Průměrné 

denní množství naváženého železa a barevných kovů bude cca 100 tun. Denní intenzita 

nákladní automobilové dopravy bude s četností cca 11 aut/den (22 průjezdů/den), LNA s 

četností cca 4 aut/den 8 průjezdů/den) a OA s vlekem s četností cca 8 aut/den (16 

průjezdů/den). Je dále počítáno s dopravou zaměstnanců OA s četností cca 9 aut/den (18 

průjezdů/den). 

Expedice bude realizována z 90% po železnici a cca z 10% TNA po veřejných komunikacích. 

Expedice po železnici bude s četností max. 1 vlaková souprava za den, cca 1- 5 vlakových 

soupravy za týden (týdně bude odvezeno cca 10 železničních vagónů). Při expedici TNA 

budou využívány ty vozy společnosti TSR, které již kovy do areálu přivezly a budou vytíženy 

i zpětně k expedici. Předpokládá se tímto způsobem vytížení cca 2-5 TNA týdně. 
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Druh dopravy 
Množství 

[t/jízdu] 

Počet aut 

[OA,NA/den] 

Počet 

jízd/den 

Množství 

(t/den) 

Dovoz TNA s vlekem  12 4 8 48 

Dovoz TNA  6 7 14 42 

Dovoz LNA 2 4 8 8 

Dovoz OA s vlekem 0,25 8 16 2 

OA (zaměstnanci)  9 18  

Celkem  
NA/15 

OA/17 

NA/30 

OA/34 
100,0 

 

 

B.II.5. Doplňující údaje    
Mezi vstupy je třeba zahrnout i stavební činnost a dovoz stavebních materiálů jako: 

montované konstrukce, betonové směsi, zdící materiály, konstrukce haly, střešní krytiny, 

konstrukce zpevněných ploch a vozovek. Stavební materiály budou dováženy ze stávajících 

výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou míchány dodavatelem na stavbě, případně 

dováženy z betonárny vybraného dodavatele. Další surovinové zdroje pro posuzovaný záměr 

není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutné 

brát v úvahu, protože nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní 

zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Pro stavbu je potřebné 

zajistit dostatečné množství vody  (podle použité technologie výstavby) , elektrickou energii a 

další.  

 

 

 

 B.III.  Údaje o výstupech 

 

B.III.1. a. Emise z tepelných zdrojů 

 

Součástí záměru nejsou žádné tepelné zdroje produkující emise. 

 

B.III.1.b. Vlivy ostatních stacionárních zdrojů 

 

Součástí záměru nejsou žádné stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Není zde žádný 

soustředěný odvod škodlivin. Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. se nejedná o vyjmenovaný 

zdroj znečišťování ovzduší. Na záměr nelze zpracovat rozptylovou studii a ani to zákon 

nepožaduje 

 

B.III.1.c.  Vlivy z dopravy    

 

Zdrojem znečišťování ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel 

provádějících dopravu a manipulaci s kovovým odpadem. Denní intenzita nákladní 

automobilové dopravy bude s četností cca 11 aut/den (22 průjezdů/den), LNA s četností cca 4 

aut/den 8 průjezdů/den) a OA s vlekem s četností cca 8 aut/den (16 průjezdů/den). Je dále 

počítáno s dopravou zaměstnanců OA s četností cca 9 aut/den (18 průjezdů/den). 

Expedice bude realizována z 90% po železnici a cca z 10% TNA po veřejných komunikacích. 

Expedice po železnici bude s četností max. 1 vlaková souprava za den, cca 1- 5 vlakových 

soupravy za týden (týdně bude odvezeno cca 10 železničních vagónů). Při expedici TNA 

budou využívány ty vozy společnosti TSR, které již kovy do areálu přivezly a budou vytíženy 

i zpětně k expedici. Předpokládá se tímto způsobem vytížení cca 2-5 TNA týdně. 
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Typ dopravy Počet vozidel 

za den 

Čas  pohybu  

( min.) 

Ujeté km za 

den 

OA 17 85 8,5 

LNA* 2 60* 7,0 

TNA** 15 100** 12,0 
*do této kategorie je zahrnut i pohyb motorového vysokozdvižného vozíku při manipulaci s odpadem 
**do této kategorie je zahrnut i pohyb kolového nakladače při manipulaci s odpadem 

 

 

Za pomoci programu MEFA 02 vypočteme emise z vozidel takto: 

Výpočtový rok 2010 

 

Kategorie vozidla : OA -  osobní automobil  

Palivo :  benzin 

Emisní úroveň : EURO 4 

Pojezdová rychlost : 30 km/h 

Podélný sklon vozovky: 0 % 

Ujetá vzdálenost km: 8,5 

 

Škodlivina Kate- 

gorie 

vozidla 

Oxid 

uhelnatý 

CO 

Oxidy 

dusíku 

NOx 

Oxid 

siřičitý 

SO2 

Uhlovodíky 

 

CxHy 

Tuhé látky  

 

PM 

Emisní 

faktor g/km 

 

OA 

 

0,3373 

 

0,1250 

 

0,0049 

 

0,0608 

 

0,0005 

Emise 

v g/den 

 

OA 
2,8670 1,0625 0,04165 0,5168 0,00425 

 

Kategorie vozidla : LNA – lehký nákladní automobil   

Palivo :  nafta 

Emisní úroveň : EURO 4 

Pojezdová rychlost : 30 km/h 

Podélný sklon vozovky: 0 % 

Ujetá vzdálenost km: 7,0 

 

Škodlivina Kate- 

gorie 

vozidla 

Oxid 

uhelnatý 

CO 

Oxidy 

dusíku 

NOx 

Oxid 

siřičitý 

SO2 

Uhlovodíky 

 

CxHy 

Tuhé látky  

 

PM 10 

Emisní 

faktor g/km 

LNA 0,2794 0,2912 0,0058 0,1273 0,0341 

Emise 

v g/den 

 

LNA 

 

1,9558    

 

2,0384 

 

0,0406 

 

0,8911 

 

0,2127 

 

Kategorie vozidla : TNA – těžký nákladní automobil   

Palivo :  nafta 

Emisní úroveň : EURO 4 

Pojezdová rychlost : 30 km/h 

Podélný sklon vozovky: 0 % 

Ujetá vzdálenost km: 12,0 
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Škodlivina Kate- 

gorie 

vozidla 

Oxid 

uhelnatý 

CO 

Oxidy 

dusíku 

NOx 

Oxid 

siřičitý 

SO2 

Uhlovodíky 

 

CxHy 

Tuhé látky  

 

PM 

Emisní 

faktor g/km 

 

TNA 

 

3,3526   

 

2,0664 

 

0,0144 

 

0,7530 

 

0,0994 

Emise 

v g/den 

 

TNA 

 

40,2312 

 

24,7968 

 

0,1728 

 

9,0360 

 

1,1928 

 

 

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu 

znečištění ovzduší nevýznamné.. 

 

B.III.2. Odpadní  vody     
 

Zaměstnanci zajišťující provoz areálu společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna 

České Budějovice – celkem 9 zaměstanců v jedné směně – budou využívat stávající objekt 

hygienického zařízení umístěný v sousedství kanceláří areálu.  

Roční produkce splaškových odpadních vod z hygienických zařízení: 
Provoz  zajistí 9 pracovníků v jedné směně. 

  produkce  odpadních vod 40 m
3
/ zam.rok   ………………………..  360 m

3
 /rok    

Kvalita odpadních vod - produkovány budou klasické odpadní vody se znečištěním  

BSK5   -  400 mg .l
-1

 

CHSK  -  800 mg .l
-1

 

            NL       -  360 mg .l
-1

   

Splaškové odpadní vody vznikají v hygienickém zařízení jsou napojeny na městskou 

kanalizaci.  

 

Technologické odpadní vody nebudou vznikat – není zde řešena žádná mycí plocha. 

 

Dešťové vody ze zpevněných manipulačních ploch jsou svedeny do dešťové kanalizace, která 

je zaústěna do odlučovače ropných látek. Jedná se o koalescenční odlučovač typu 

DYWIDAG KA-I 20/SF5,0. Přepad z odlučovače ropných látek je přes retenční nádrž 

napojen na městskou kanalizaci.   

 

B.III.3. Odpady    
 

 

B.III.3.1.Produkce odpadů       
Produkci odpadů zpravidla dělíme do dvou fází: a) fáze výstavby  

                                                                               b) fáze provozu 

Při stavbě skladové haly pro barevné kovy a stavbě dalších zpevněných ploch se 

nepředpokládá, vzhledem k malému rozsahu stavebních prací, vznik mimořádného množství 

odpadů. Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů. Postup při nakládání 

s odpady se pak řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění a prováděcími 

předpisy k němu.  
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Při výstavbě : 
 

Při výstavbě – provádění stavebních úprav: 

Název odpadu:   Katalogové Kategorie: Nakládání: 

     číslo:  

Beton     17 01 01 O  zajišťuje stavební firma 

Cihly     17 01 02        O  zajišťuje stavební firma 

Tašky a keramické výrobky  17 01 03 O  zajišťuje stavební firma 

Směsi nebo oddělené frakce  17 01 06 N  zajišťuje stavební firma 

betonu, cihel,tašek a keramických  

výrobků obsahující neb.látky 

Směsi nebo oddělené frakce  17 01 07 O  zajišťuje stavební firma 

betonu, cihel,tašek a keramických  

výrobků neuvedené pod č.17 01 06 

Dřevo     17 02 01 O  zajišťuje stavební firma 

Sklo     17 02 02 O  zajišťuje stavební firma 

Plasty     17 02 03 O  zajišťuje stavební firma 

Sklo, plasty a dřevo  obsahující 17 02 04 N  zajišťuje stavební firma 

neb. látky nebo neb. látkami znečištěné 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N  zajišťuje stavební firma 

Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 02 O  zajišťuje stavební firma  

číslem 17 03 01 

Měď, bronz, mosaz   17 04 01 O  zajišťuje stavební firma  

Hliník     17 04 02 O  zajišťuje stavební firma 

Zinek     17 04 04 O  zajišťuje stavební firma 

Železo a ocel    17 04 05 O  zajišťuje stavební firma 

Kovový odpad znečištěný neb.lát. 17 04 09  N  zajišťuje stavební firma 

Kabely obsahující  ropné látky, 17 04 10 N  zajišťuje stavební firma 

uhelný dehet a jiné neb. látky 

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 17 04 11 O  zajišťuje stavební firma 

Zemina a kamení obsah. neb.látky 17 05 03 N  zajišťuje stavební firma 

Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 04 O  zajišťuje stavební firma 

číslem 17 05 03 

Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 06 O  zajišťuje stavební firma 

číslem 17 05 05 

Jiné izolační materiály, které jsou 17 06 03 N  zajišťuje stavební firma 

nebo obsahují neb. látky 

Izolační materiály neuvedené pod 17 06 04 O  zajišťuje stavební firma 

čísly 17 06 01 a 17 06 03 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 03 N  zajišťuje stavební firma 

(včetně stavebních a demoličních  

odpadů) obsahující neb. látky 

Směsné stavební a demoliční  17 09 04 O  zajišťuje stavební firma 

odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavby skladové haly pro barevné 

kovy. S ohledem na malý rozsah stavebních prací bude i množství těchto odpadů malé. Ve 

stavebním projektu není množství odpadů vyčísleno. 
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Stavební firma provádějící stavební práce bude odpady vzniklé při těchto pracích likvidovat 

v souladu s platnou legislativou  a se souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady – 

předání oprávněným osobám. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. Odpady 

nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze výkopová zemina 

a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu. 

 
 

Přehled nebezpečných a ostatních odpadů, které mohou vznikat při činnosti provozovny 

 

Kód Kategorie Název Nakládání 

13 02 08* N Jiné motorové, převodové a/nebo 

mazací oleje 

prostřednictvím odb. firmy 

13 08 02* N Jiné emulze prostřednictvím odb. firmy 

15 01 10* N Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

prostřednictvím odb. firmy 

15 02 02* N Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

prostřednictvím odb. firmy 

16 01 13* N Brzdové kapaliny prostřednictvím odb. firmy 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 

prostřednictvím odb. firmy 

20 01 21* N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť prostřednictvím odb. firmy 

04 02 09 O Odpady z kompozitních tkanin prostřednictvím odb. firmy 

15 01 01  O Papírové a lepenkové odpady prostřednictvím odb. firmy 

15 01 02 O Plastové obaly prostřednictvím odb. firmy 

15 01 03 O Dřevěné obaly prostřednictvím odb. firmy 

15 01 06 O Směsné obaly prostřednictvím odb. firmy 

15 01 09 O Textilní obaly prostřednictvím odb. firmy 

15 02 03 O Filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy neuvedené pod 15 

02 02 

prostřednictvím odb. firmy 

16 01 03 O Pneumatiky prostřednictvím odb. firmy 

17 05 04  O Zemina a kamení neuvedené pod. č. 

17 05 03 

prostřednictvím odb. firmy 

20 01 01 O Papír a lepenka prostřednictvím odb. firmy 

20 01 10 O Oděvy prostřednictvím odb. firmy 

20 01 11 O Textilní materiály prostřednictvím odb. firmy 

20 01 38 O Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37 prostřednictvím odb. firmy 

20 01 39 O Plasty prostřednictvím odb. firmy 

20 03 01 O Směsný komunální odpad prostřednictvím odb. firmy 

20 03 03 O Uliční smetky prostřednictvím odb. firmy 

20 03 04 O Kal ze septiků a žump prostřednictvím odb. firmy 

20 03 07 O Objemný odpad prostřednictvím odb. firmy 
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Seznam očekávaného vzniku nebezpečných a ostatních druhů odpadů je uveden výše. Jde o 

odpady vznikají přímo při běžné činnosti společnosti či ostatních činnostech tj. údržbě 

vozidel a techniky, likvidace úkapů z technologie a provozu odlučovače ropných látek, apod.  

Celkovou roční produkci těchto odpadů lze odhadnout na 7 t/rok, z toho bude cca 0,8 t 

nebezpečných odpadů. 

Nakládání s odpady podléhá působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním 

znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Původcem odpadů při 

provozu zařízení je firma TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha  – 

provozovna České Budějovice. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas odboru životního 

prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy v této věci příslušného. Nakládání bude zajištěno 

prostřednictvím oprávněných osob ve smyslu zákona o odpadech.  

K provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů si vyžádá provozovatel souhlas 

Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí.  

 

 

B.III.4.  Ostatní  výstupy   
 

B.III.4.1. Hluk, vibrace, záření: 

 Specifikace zdrojů : 

V posuzovaném území bude nejvýznamnějším zdrojem hluku : 

 hluk z dopravy po Rudolfovské třídě (komunikace č. 634 České Budějovice-

Rudolfov-Lišov; 

 hluk z obslužné dopravy výrobní zóny po ulici U Pily 

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen 

odhadnout. Sluchovým posouzením nepředpokládám, že by docházelo k překračování 

hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu v území chráněné zástavby. 

 

 Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází. 

a. Hluk a vibrace po dobu výstavby  – hluk ze stavební činnosti. 

b. Hluk a vibrace při vlastním provozu  

V posuzovaném případě provozu areálu TSR Czech Republic s.r.o – provozovna České 

Budějovice bude hluk z předpokládané stavební činnosti shodný s běžným provozem při 

výkupu, třídění a dělení kovového odpadu. Běžný provoz se odehrává na zajištěné volné 

ploše a jsou používány stejné dopravní prostředky TNA, LNA a nakladače. 

 

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti: 

 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů. Tyto 

činnosti  jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). 

Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. 

Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných 

zónách města.  

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 

dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 

činnosti:  

A) v chráněném vnitřním prostoru budov: 

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
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- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 

         obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB 

                                     - v noční době ………….-10 dB 

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 

   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 

a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 

        LAeq,T =  40 dB       

          t1= 8 hodin 

 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 

        LAeq,T =  40 dB       

          t1= 14 hodin 

 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 

B) v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním 

prostoru: 

 

- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 

         chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB 

                                            - v noční době ………….-10 dB 

- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)……...+15 dB 

Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu 

  

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 

a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 

        LAeq,T =  65 dB       

          t1= 8 hodin 

 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 65 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 82,4 dB 

 

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 

        LAeq,T =  65 dB       

          t1= 14 hodin 

 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 65 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 80,0 dB 

 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve 

venkovním prostoru činí při plném využití denní doby tj 14 hodin…80 dB – ve chráněném 

venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).      
            

1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny  nejhlučnější činnosti (těžba 

zeminy a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé: 

 - ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB 

 - doba trvání hluku                         t1.....................360 minut 

 - celková doba v denní době                               t2............... …...480 minut  
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 - přípustná hladina hluku ze staveb                  L Aeq,T..............  80 dB 

 Vypočtená ekvivalentní hladina hluku: LAeq,T = 78,7 dB 

 

2) Posouzení pro běžný stavební hluk: 
- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB 

- doba trvání hluku           t1......................360 minut 

- celková doba v denní době                                t2......................480 minut  

- přípustná hladina hluku ze staveb              L Aeq,T.................  80 dB 

 Vypočtená ekvivalentní hladina hluku: LAeq,T =  68,5 dB 
 

Nejbližší chráněná zástavba města je od areálu TSR České Budějovice značně vzdálená 

více než 150 m. Podle uvedených skutečností, pak při největším stavebním hluku na 

staveništi a též i při běžném provozu areálu LAeq,T = 78,7 dB lze předpokládat hluk ve 

chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru (v území 

vzdáleném více než 150 m od areálu): 

  Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností  L = LAeq,T - L      

     r2 

 L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 150  m 

  r1 

 

L = 37,5 dB 

 

 L = 78,7  - 37,5 = 41,2 dB 

 

Z provedeného výpočtu je zřejmé, že i při plném provozu na stavbě v denní době  

nebude hluk ze stavební činnosti ve chráněném venkovním prostoru staveb a 

v nejbližším chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších než 41,2 dB, což 

je výrazně méně než je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti (65 dB). 

 

 b. Hluk a vibrace při provozu areálu TSR České Budějovice: 

 

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné 

měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem 

nebude významné. Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době). Jeho 

základ tvoří hluk z obslužné dopravy pro areál.  Areál firmy je umístěn ve výrobní zóně města 

a obytná zástavba (chráněná zástavba) je od zdrojů hluku značně vzdálena (více než 150m od 

provozovny). Zdrojem hluku a vibrací budou především dopravní prostředky zajišťující 

dopravní obsluhu, včetně vysokozdvižného vozíku a kolového nakladače zajišťujícího 

manipulaci s kovovým odpadem. Hluk při provozu výkupu, třídění a dělení kovového odpadu 

bude prakticky totožný s předpokládaným hlukem ze stavební činnosti. Běžný provoz se 

odehrává na zajištěné volné ploše a jsou používány stejné dopravní prostředky TNA, LNA a 

nakladače. Stavební hluk je posouzen v předcházejících odstavcích této kapitoly. 

V posuzovaném území, v této zóně města České Budějovice dominuje dopravní hluk 

z frekventované Rudolfovské třídy. Hluk produkovaný činností v areálu TSR Czech Republic 

s.r.o – provozovna České Budějovice je omezen na plochu areálu a jeho nejbližší okolí tj. 

výrobní zónu města a nezatěžuje chráněnou zástavbu města.  

Rozšířením shromažďovací kapacity kovového odpadu v areálu TSR Czech Republic s.r.o – 

provozovna České Budějovice nedojde ke zvýšení hlukové zátěže území.  

 

Záření  
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V areálu TSR Czech Republic s.r.o – provozovna České Budějovice nebudou provozovány 

umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější zdroje záření elektromagnetického. Při 

vjezdu do areálu je umístěna brána na měření radioaktivity v kovovém odpadu, tudíž přijetí 

radioaktivních kovů do areálu nehrozí. 

Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 
226

Rn. Dle mapy radonového rizika 

z geologického podloží se zájmové území nachází v území s kategorií nízkým radonovým 

rizikem z podloží 

 

B.III.4.2. Riziko havárií: 

 

Posuzovaný provoz v areálu nebude rizikovým pro životní prostředí a nelze zde uvažovat ani 

s významným rizikem havárie. Havarijní ovlivnění životního prostředí však nelze nikdy 

vyloučit, pokud je v zařízení manipulováno s látkami nebezpečnými vodám.Jako možný zdroj 

havárie je možné posuzovat manipulaci s provozními hmotami z vozidel. Musíme tedy 

předpokládat možnost vzniku havarijních stavů.  

Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním 

provedením zpevněných ploch a odbornou manipulací pracovníků areálu s látkami 

nebezpečným vodám a nebezpečnými odpady. Nebezpečné odpady jsou budou uloženy 

v nepropustných nádobách umístěných na zajištěné ploše odkanalizované do městské 

kanalizace přes odlučovač ropných látek. Pro manipulaci s těmito látkami jsou zpracovány 

provozní řády a havarijní plán v souladu s požadavky vyhlášky č. 450/2005 Sb. v aktuálním 

znění. Riziko havárie nelze vyloučit ani při provozu dopravních prostředků – únik ropných 

látek. Dalším možným rizikem je požár v objektu. Posuzovaná technologie není hořlavá.   

 

 

B.III.5.  Doplňující údaje 
 

V předchozích kapitolách jsou popsány všechny v úvahu přicházející výstupy, které jsou 

v době zpracování oznámení záměru známé. Není třeba žádné další údaje doplňovat. 
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C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ. 
 

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik  

dotčeného území. 
 

 

 Město České Budějovice je metropole jižních Čech, leží přibližně uprostřed bývalého 

okresu České Budějovice a Českobudějovické pánve. Katastrální plocha města je 5 555 

ha, počet obyvatel 95 986 (údaje jsou získány z internetových stránek města České 

Budějovice). Městem protéká řeka Vltava (délka toku řeky v rámci města 11,6 km) do 

které se zprava v Českých Budějovicích vlévá řeka Malše (délka toku řeky v rámci města 

3,9 km). Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České Budějovice se 

nachází ve výrobní zóně města v lokalitě Vráto.. 

Město má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou 

vodou, soustavnou kanalizací ukončenou funkční ČOV. Město České Budějovice má 

vypracovaný územní plán. Závaznost územního plánu je ošetřena městskou vyhláškou. 

Posuzovaná lokalita, výrobní zóna města je územním plánem řešena. 

V posuzovaném území a jeho těsném okolí se nenacházejí žádné historické památky, 

architektonicky a kulturně cenné objekty. Posuzované území není územím poddolovaným 

ani územím se zásobami nerostných surovin. V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré 

ekologické zátěže. Areál se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100). 

 
 

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které 

budou pravděpodobně dotčeny. 
 

Rozšířením shromažďovací kapacity areálu  TSR Czech Republic s.r.o., provozovna 

České Budějovice nebude významně dotčeno životní prostředí v okolí areálu. 

 

C.II.1. Ovzduší: 
 

Klimatická charakteristika 
Podle mapy klimatických oblastí (Quitt, E., 1971) leží řešené území v nejteplejší z mírně 

teplých oblastí – MT 11. Nižší polohy Českobudějovické a Třeboňské pánve spadají do 

klimatických jednotek s dlouhým a teplým létem, krátkou mírně teplou zimou, vyšší 

polohy pšovského prahu a Novohradského podhůří do jednotek s krátkým, jemně 

chladným létem a normálně dlouhou a mírně chladnou zimou. Průměrná roční teplota 

vzduchu se v nižších polohách pohybuje mezi 7,5 a 7,8°C, ve vnitřní části Českých 

Budějovic dosahuje 8,2°C. S nadmořskou výškou její hodnota klesá na 7,0°C ve výškách 

kolem 500 m n. m. a v Novohradských horách až k 5,0°C. 

Nadmořská výška Českých Budějovic: 

nejnižší   379 m n.m. 

nejvyšší  528 m n.m. 

 

Základní klimatologické charakteristiky města České Budějovice: 
(dlouhodobý průměr) 
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- roční srážkový úhrn      620 mm 

- srážkový úhrn vegetačním období    440 mm 

- průměrná roční teplota     7,9°C 

- počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a vyšší  166 

- roční suma slunečního svitu (v hodinách)   1630 

- průměrná rychlost větru     2,4 m/s 

- počet dnů se sněhovou pokrývkou 1 cm a vyšší  55 

- počet dnů se sněhovou pokrývkou 10 cm a vyšší  17 

 

 

Relativní četnost větru v % v ročním průměru ( r. 2001): 

 

Vítr od S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

Četnost v % 5,0 3,5 8,0 15,3 9,6 13,3 13,9 18,5 12,9 

 

Kvalita ovzduší. 
Kvalita ovzduší v Českobudějovické kotlině je dána počtem zdrojů znečištění ovzduší 

umístěných ve městě a konfigurací terénu v zastavěné části města České Budějovice. 

K hlavním zdrojům znečištění patří centrální výtopna, výtopny a kotelny závodů. Jako topné 

médium je používáno hnědé uhlí a zejména zemní plyn. Velké topné zdroje spalující hnědé 

uhlí mají provedenou ekologickou úpravu. Lokální zdroje, vytápění rodinných domů a někde 

i malých provozoven,  se závažným způsobem podílejí na znečištění ovzduší, jejich podíl 

stoupá v zimním období, kdy často dochází v kotlině města k inverzím. 

 

Sledování kvality ovzduší se ve městě České Budějovice průběžně provádí ČHMÚ 

monitorovací stanice AIM 1104 (SO2, NO2, NOx, PM10, CO, O3). Naměřené koncentrace 

vesměs nepřekračují nejvyšší přípustné imisní koncentrace.  

 

C.II.2.  Vody: 
 

C.II.2.1. Povrchové vody: 
 

Hlavním tokem popisovaného území města je řeka Vltava. Území bývalého okresu České 

Budějovice náleží k povodí řeky Vltavy a Malše a jen malé území k povodí Lužnice a 

Blanice.  Vltava – hlavní vodní tok regionu protéká územím od jihu k severu, do něj vtéká u 

Kroclova a opouští ho u Doubravy nad soutokem s Lužnicí. Na Českobudějovicku má Vltava 

několik důležitých přítoků. K největším patří Malše, vlévající se zprava do Vltavy v Českých 

Budějovicích. Východní okraje území patří do povodí Lužnice, vtéká do území při ústí 

Židovy strouhy a po několika kilometrech ústí do Vltavy.  Specifický odtok kolísá na území 

Českobudějovicka mezi maximem u pramene Stropnice v Novohradských horách (přes 15 l.s
-

1
.km

2
) a minimem v Českobudějovické pánvi na hranici s bývalým Strakonickým okresem 

(pod 3 l.s
-1

.km
2
). V regionu je velké množství vodních ploch, většinou rybníků. Z údolních 

nádrží jsou největší Římov (210 ha), ležící na hranici s bývalým okresem Český Krumlov a 

menší nádrž Humenice na Stropnici pod Horní Stropnicí. Z rybníků jsou významné Dvořiště 

(337 ha), Bošilecký (190 ha), Krčín (78 ha), Spolský (124 ha). 

Zájmové území mimo zastavěné  a zpevněné plochy je dnes plně odvodňováno povrchovým 

odtokem po terénu a následně do Rudolfovského potoka. TSR Czech Republic s.r.o., 

provozovna České Budějovice má vybudovánu kanalizaci a je odvodňován touto kanalizací 

do městské kanalizace ukončené ČOV.  

Areál se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).  
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Rozšíření shromažďovací kapacity areálu TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České 

Budějovice nebude nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde 

k havarijnímu stavu.  

 

C.II.2.2. Podzemní vody : 

 
Sledované území zabírá sladkovodní pánev vyplněná převážně nezpevněnými sedimenty 

kontinentální svrchní křídy a terciéru – nevápnitými jíly, písky i štěrky; tyto mohou být 

lokálně zpevněné na pískovce nebo slepence. Okrajově nebo ostrůvkovitě zasahuje do 

bioregionu krystalinické podloží, především migmatity, podružně ortoruly. Z pokryvů se 

uplatňují fluviální sedimenty v nivách a místy hlinité sedimenty rázu sprašových hlín. 

Výskyt a oběh podzemních vod je podmíněn sítí puklin, kterými jsou podložní vrstvy 

prostoupeny. Dobře propustný je i zvětralinový plášť písčitého až jílovo-písčitého charakteru. 

Tyto příznivé podmínky umožnily vytvoření významnějších zásob podzemních vod. 

Nejvýznamnější odběry podzemních vod se nacházejí v nivě řeky Stropnice (HSBW Byňov – 

výroba balené Dobré vody, Borovany) a v Českobudějovické pánvi v nejbližším okolí 

Českých Budějovic. 

 

Mapa území přirozené akumulace vod 

 

    

 
Areál  TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České Budějovice neleží v chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod. Rozšíření shromažďovací kapacity areálu  TSR Czech Republic 

s.r.o., provozovna České Budějovice nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud 

nedojde k havarijnímu stavu.  

 

C.II.3.  Půda. 
 

Charakter půd je obrazem matečné horniny a klimatu. Ve sledovaném území v plochých 

úsecích s těžším podkladem převládají primární pseudogleje, místy též organozemní. Ve 

sníženinách v místech s převahou jílu dominují gleje, u Českých Budějovic též organozemní 
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(náslatě). Na sušších vyvýšeninách na krystaliniku vystupují víceméně nasycené 

pseudoglejové kambizemě a typické kambizemě. V nivách velkých toků dominují  glejové 

fluvizemě. Ostrůvkovitě na větších plochách štěrkopísků jsou nenasycené stenické 

kambizemě, vesměs chudé na vápník. 

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických 

jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, 

přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku 

(HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje 

sklonitost a hloubku půdy. 

Uvažovaný záměr, rozšíření shromažďovací kapacity areálu  TSR Czech Republic s.r.o., 

provozovna České Budějovice nevyžaduje zábor zemědělské půdy. Nezjišťovaly se proto 

podrobnější údaje o kvalitě půd z hlediska agronomicko – ekologického (BPEJ). 

 

C.II.4.  Geomorfologie  a geologie: 
   

Podle regionálního geomorfologického členění České republiky náleží posuzovaná 

lokalita do těchto geomorfologických jednotek: 

 

Provincie    Česká vysočina, 

Subprovincie   Česko-moravská 

Oblast    Jihočeské pánve 

Celek   Českobudějovická pánev 

 

Českobudějovický bioregion se nachází ve střední části jižních Čech, zabírá 

geomorfologický celek Českobudějovická pánev, má protáhlý tvar od severozápadu 

k jihovýchodu s celkovou plochou 703 km
2
. Bioregion tvoří dno tektonické sníženiny, na 

jihovýchodě má ráz roviny s výškovou členitostí do 30 m, převážná část pánve má ráz 

ploché pahorkatiny s členitostí 30 – 75 m. Na severozápadě, kde vystupují 40 – 100 m 

vysoké kry krystalinika, má ráz členité pahorkatiny s výškovou členitostí až 105 m. 

Typická nadmořská výška bioregionu je 370 – 440 m.  

 

 

Českobudějovický bioregion 1.30 
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Z fytogeografického hlediska patří se nachází bioregionu v mezofytiku a z větší částí se 

kryje s fytogeografickým okresem 38. Budějovická pánev. (Culek). Převažuje biota 

dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně, s ostrovy dubovo-bukového stupně. 

Potenciálně je vegetace tvořena acidofilními doubravami, luhy a olšinami. 

Charakteristické je zastoupení mokřadních a vodních stanovišť. Převažují hercynské 

prvky, zvláštností jsou lesy hájového charakteru bez účasti habru a pomáčené lesy se 

zastoupením dubu, jedle a smrku. Netypická část je tvořena podmáčenými plošinami a 

kopci na krystaliniku a sprašových hlínách s acidofilními doubravami. 

 

C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje: 
 

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je 

tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. 

Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho 

bezprostřední životní podmínky. 

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno 

činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu 

těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému 

narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy. 
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Bioregion zabírá sladkovodní pánev vyplněnou převážně nezpevněnými sedimenty 

kontinentální svrchní křídy a terciéru - nevápnitými jíly, písky ištěrky; tyto mohou být 

lokálně zpevněné na pískovce nebo slepence. Okrajově nebo ostrůvkovitě zasahuje do oblasti 

krystalinické podloží, především migmatity, podružně orthoruly. Z pokryvů se uplatňují 

fluviální sedimenty v nivách a místy hlinité sedimenty rázu prachovic. 

Reliéf má charakter pánve, na jihovýchodě má ráz roviny s výškovou členitostí do 30 m, 

převážná část pánve má ráz ploché pahorkatiny s členitostí 30 - 75 m. Na severovýchodě, kde 

vystupují 40 - 100 m vysoké kry krystlinika má ráz členité pahorkatiny s výškovou členitostí 

až 105 m. Typická výška bioregionu je 370 - 440 m. 

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. Ty se 

oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají 

slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 

120) řícení budov a naprostým katastrofám. 

Posuzovaná lokalita není  výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Místo 

stavby je umístěno ve výrobní zóně města. Na ploše staveniště nebyla prováděna těžba 

nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované 

zásoby nerostných surovin. 

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit 

zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami. 

 

 

C.II.6. Fauna  a flóra: 

Fauna  

Fauna regionu je výrazně hercynská, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). 

Je silně ovlivněná lidskou činností, přírodě blízká stanoviště a jejich faunu představují 

především mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy četných rybníků. Tekoucí 

vody patří převážně do parmového pásma. 

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), vydra říční (Lutra lutra). 

Ptáci: kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), břehouš 

černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudonohý (Tringa totanus), rybák obecný (Sterna 

hirundo), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), sýkořice 

vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), čečetka zimní 

(Carduelis flammea). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita). Měkkýši: terčovník 

vroubený (Planorbis planorbis), plovatka nadmutá (Radix auricularia), kružník bělavý 

(Gyraulus albus), lištovka lesklá (Segmentina nitida), plovatka Stagnicola corvus. Hmyz: 

potápníkširoký (Dytiscus latissimus), vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), vážka 

jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). 

 

V rámci areálu se žádná fauna toho druhu nevyskytuje.  

Flóra 

Potenciální vegetací Budějovické pánve jsou převážně acidofilní doubravy s příměsí jedle 

(Genisto germanicae-Quercion). V nejpříhodnějších místech, na prachovicích na 

severozápadním okraji pánve byly vyvinuty i dubo-lipové háje (Stellario-Tilietum ze svazu 

Carpinion). Velmi vzácně se vyskytují fragmenty subxerofilních doubrav (snad Potentillo 

albae-Quercetum). Na podmáčených stanovištích měly poměrně silné zastoupení bažinné 
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olšiny (Carici elongatae-Alnetum), vrbové křoviny (Salici-Franguletum) a podél toků luhy 

(Alnenion glutinoso-incanae - ze severozápadu je uváděna asociace Pruno-Fraxinetum). 

Pro náhradní luční vegetaci jsou typické vlhké až rašelinné louky (Molinion, Calthion, 

Alopecurion, Caricion fuscae, Caricion gracilis). Velmi pěkné louky s řadou vzácných druhů 

byly zejména v oblasti Zbudovských blat. Louky a pastviny mezofytních stanovišť je možno 

řadit do svazů Arrhenatherion a Cynosurion. Poměrně vzácná jsou společenstva svazu 

Violion caninae. V okolí rybníků jsou často společenstva vysokých ostřic (Magnocaricion 

elatae, Cicution virosae) a rákosin (Phragmition communis). Vodní společenstva jsou 

představována svazy Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition, Potamion 

pusilli, Batrachion aquatilis, Nymphaeion albae (asociace Trapetum natantis a 

Nymphoidetum peltatae). Společenstva obnažených den náležejí svazům Littorellion 

uniflorae a Elatini-Eleocharition ovatae, dříve vzácně i Radiolion linoidis. 

Flóra je převážně mokřadní, vyskytuje se v ní několik exklávních prvků. Význačný je výskyt 

boreálních a boreokontinentálních druhů olšin a mokřadů, např. ptačinec dlouholistý 

(Stellaria longifolia), ďáblík bahenní (Calla palustris), třtina nachová (Calamagrostis 

purpurea), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), pryskyřník veliký (Ranunculus 

lingua), v minulosti koniklec jarní (Pulsatilla vernalis). Prameny vod obohacených bazickými 

ionty signalizuje výskyt tuřice odchylné (Vignea appropinquata), ostřice trsnaté (Carex 

caespitosa), hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum). Zastoupeny jsou i druhy 

suboceanické, jako všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica), žluťucha lesklá (Thalictrum 

lucidum), žebratka bahenní (Hottonia palustris). Vzácný je výskyt některých teplomilných 

druhů vodních, jako kotvice plovoucí (Trapa natans), plavín štítnatý (Nymphoides peltata) a 

druhů slatinných luk, např. violka slatinná (Viola stagnina) a hrachor bahenní (Lathyrus 

palustris). 

 

V rámci posuzované lokality (dnes zastavěné území obce – výrobní zóna) se žádná flóra 

toho druhu nevyskytuje. 

 

C.II.7. Ekosystémy:  
 

Chráněná území 
 

V bioregionu není mnoho chráněných území. Nejvýznamnějšími v okolí Českých Budějovic 

jsou PP Vrbenská tůň, PR Vrbenské rybníky, PP Tůně u Špačků, PP Orty. 

K areálu TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České Budějovice nezasahuje žádný z prvků 

ÚSES.  

C.II.8. Krajina: 

Krajina je převážně odlesněná. Ve středověku, hlavně v 15. a 16. století, zde byly 

vybudovány složité rybničné soustavy, které vytvořily harmonickou, hospodářsky 

využitelnou krajinu. V minulosti typické vlhké louky byly z velké části převedeny na ornou 

půdu nebo zmeliorovány. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým 

zorněním zemědělské půdy. 

 

 Krajinný ráz 

 

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové 

partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 

Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a 
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krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány 

rysy či hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické 

hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní 

dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se 

promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní 

památky. 

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění v území zastavěném k významnému posunu 

v tomto hodnocení popř. k významnému zásahu do harmonického měřítka krajiny.  

 

 

C.II.9. Obyvatelstvo 
 

 Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba 

v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových 

stránek obecních úřadů.    

Ve městě České Budějovice a jeho místních částech žije podle těchto údajů 99708  trvale 

bydlících obyvatel, z toho 62428 osob v produktivním věku,  průměrný věk 36,7 let.  

 

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky  
               

Město České Budějovice nemá v blízkosti staveniště – areálu sběrny kovového šrotu v místní 

části Vráto, v němž je provozovna firmy TSR Czech Republic s.r.o. České Budějovice 

umístěna žádné  kulturní ani historické památky. V zástavbě města jich je celá řada. 
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Č Á S T   D 
 

D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na 

obyvatelstvo a životní prostředí  a hodnocení jejich velikosti 

a významnosti 
 
Možné vlivy na životní prostředí a na obyvatelstvo v zájmovém území stavby a jeho okolí je 

možné rozdělit na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a 

vibrace. 
 

D.I.1. Vlivy na ovzduší: 
 

Při provozu objektů umístěných v průmyslové zóně a s tím spojené dopravní obsluze vznikají 

jak plynné, tak tuhé škodliviny, které jsou zdrojem znečištění ovzduší. Vlastní záměr nebude 

významným zdrojem emisí. V kapitole  B.III.1. jsou vyčísleny jen emise z dopravy, jiné 

významné zdroje emisí zde nejsou.  Tyto emise je možné považovat za málo významné. 

Znečištění ovzduší je třeba rozdělit do dvou fází – provádění stavby a vlastní provoz.  

 

Provádění stavby: 

Ovlivnění území při provádění stavby obvykle spočívá především v přechodném zvýšení 

prašnosti při provádění zemních a stavebních prací, při pojezdu vozidel po terénu a 

komunikacích, kdy dochází k víření prachu. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou 

organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k tomu, že stavební práce 

nebudou velkého rozsahu  - stavba ocelové haly (půdorys 30 x 15 m) pro uložení barevných 

kovů a  stavba dalších zpevněných ploch,  nelze považovat vlivy ze stavební činnosti na 

životní prostředí za významné. Při tom je nutné počítat s emisemi ze spalovacích motorů 

dopravních prostředků zajišťujících stavební dopravu. Ani tyto vlivy nepovažuji pro 

posuzované území za významné.  

 

Vlastní provoz: 

Jediným zdrojem znečišťování ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel 

zajišťujících obslužnou dopravu a manipulaci s kovovým odpadem v areálu. Vzhledem k 

nízkým požadavků na dopravní obslužnost  je tento zdroj  nevýznamným zdrojem a není dále 

hodnocen. Dostatečně je vyhodnocen v kapitole B.III.1.c. Vlivy z dopravy. 

Při vlastním dělení (řezání) kovového odpadu se používá i autogenní hořák, který bude 

nevýznamným zdrojem zplodin hoření. 

 Z pohledu zákona č. 86/2002 Sb. se nejedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.  

 

 

D.I.2. Vlivy na vody: 
 

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v zastavěném území města 

– výrobní zóna, ve stávajícím objektu sběrny kovového šrotu, který má firma TSR Czech 
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Republic s.r.o., Sokolovská 192/79,  186 00 Praha 8 pro tento účel ve vlastnictví. Toto území 

spadá do povodí řeky Vltavy. Areál je odvodňován kromě zpevněných ploch povrchovým 

odtokem do terénu a dále do Rudolfovského potoka. Záměr není zdrojem technologických 

odpadních vod. Bude zdrojem splaškových vod, pracovníci areálu TSR České Budějovice 

budou využívat stávající objekt hygienického zařízení umístěný v sousedství kanceláří areálu. 

Splaškové odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizace.  

 

Podzemní vody: 

V zájmovém území nejsou žádné využívané zdroje podzemní vody. Nejsou zde ani sledované 

pramenní vývěry. Záměr neuvažuje s prováděním zemních prací, při kterých by mohl být 

zastižen pramenní vývěr nebo zasažena hladina podzemní vody. 

 

Povrchové vody: 

Dešťové vody ze zpevněných, stavebně zabezpečených ploch jsou svedeny přes odlučovač 

ropných látek do městské kanalizace. 

Při dobrém stavebním zabezpečení objektů zpevněných ploch a dodržení provozní kázně a 

řádném provozu areálu a shromažďovacích prostor nelze tedy očekávat negativní ovlivnění 

životního prostředí.  

 

 

D.I.3.Vlivy na faunu a flóru: 
 

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, ÚSES – v řešeném území nejsou žádné cenné prvky ve 

smyslu zákona o ochraně přírody. V blízkosti zájmového území se nenachází žádná lokalita 

NATURA 2000. Pro město je zpracován územní plán i ÚSES. V těsné blízkosti výrobní zóny 

a stávajícího areálu firmy v němž je záměr realizován nejsou žádné významné prvky ÚSES . 

 

D.I.4. Vlivy na půdu:  
 

Záměr se nedotýká zemědělské půdy. Záměr bude realizován uvnitř území areálu firmy bez 

zásahu mimo tento areál.  Využívá stávající stavební objekty a stávající manipulační plochy. 

 

 

D.I.5.  Hluk a vibrace. 
 

D.I.5.a. Při stavebních činnostech: 

 

H l u k . 

V průběhu stavebních prací (minimální rozsah) lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení 

území hlukem ze stavebních strojů. Rozsah stavebních prací není velký a je lokalizován na 

poměrně malé ploše uvnitř stávajícího výrobního areálu. Tyto činnosti  jsou prováděny 

výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin).  

 

V i b r a c e . 

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha 

stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou 

utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V 

žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště. 
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Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi 

však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba. 

       
 D.I.5.b.  Při provozu  : 

 

Z prohlídky území, je možné usoudit, že se jedná o území dnes již částečně zatěžované 

hlukem ze stávajících provozoven v okolí, hlukem ze silniční dopravy po Rudolfovské třídě. 

Areál firmy je umístěn ve výrobní zóně města a obytná zástavba (chráněná zástavba) je od 

zdrojů hluku značně vzdálena (více než 150m od provozovny). Zdrojem hluku a vibrací 

budou především dopravní prostředky zajišťující dopravní obsluhu, včetně vysokozdvižného 

vozíku a kolového nakladače zajišťujícího manipulaci s kovovým odpadem. Hluk při provozu 

výkupu, třídění a dělení kovového odpadu bude prakticky totožný s předpokládaným hlukem 

ze stavební činnosti. Běžný provoz se odehrává na zajištěné volné ploše a jsou používány 

stejné dopravní prostředky TNA, LNA a nakladače. 

 

D.I.6.  Ostatní. 
 

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě 

záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení 

(elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a 

nevýznamné. 

 

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k 

zasaženému území a populaci. 

 
Rozšířením shromažďovací kapacity areálu  TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České 

Budějovice nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém i 

vzdálenějším okolí.  

Veškeré v předchozích kapitolách popsané negativní vlivy jsou lokalizovány do území 

zastavěného areálem firmy TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České Budějovice, kde 

bude záměr realizován  nebo výrobní zóny města a jejího blízkého okolí. Nepředpokládám, že 

negativní vlivy z provozu pracoviště sběru a zpracování kovového odpadu by se projevily 

v obytném území města a tím i na populaci. 

 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech  

přesahujících státní hranice. 
 

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě  

          kompenzaci nepříznivých vlivů. 

  
Záměr bude realizován v již zastavěném území, určeném územním plánem pro 

výrobní činnost. Každý nově realizovaný objekt (nebo změna objektu) musí být projekčně 

zpracován a posouzen ve stavebním řízení. Zde je možné ovlivnit jeho řešení a požadovat, 
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případně uložit opatření k omezení nebo eliminaci negativních vlivů. V tomto směru je 

důležité, aby orgány posuzující jednotlivé stavby v procesu stavebního řízení, dostaly včas 

úplné informace o navržené technologii a včas mohli případně uplatnit další požadavky 

k omezení negativních vlivů té které technologie a nebo nevhodnou technologii odmítnout 

zcela.  

Jsou však negativní vlivy, které nelze touto formou významně ovlivnit nebo jim zcela 

zamezit. Mezi takové negativní vlivy patří především vlivy z pozemní dopravy, která je pro 

provoz průmyslové zóny nezbytná. Zde je možné pouze zvolit nejméně nepříznivé řešení 

(například zamezení průjezdu obslužné dopravy obydleným územím města).   

Velmi důležitá pak bude organizační stránka provozu jednotlivých objektů v areálu. 

V následující části pak specifikuji opatření z pohledu možných vlivů z posuzovaného záměru. 

 

Z hlediska ochrany ovzduší. 

 

 Posuzovaný záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje znečišťování ovzduší . 

 Neprovádět likvidaci odpadů jejich spalováním (kromě spalování v zařízení k tomu  

             účelu schválených). 

 

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. 

 

 Kovový odpad znečistěný ropnými látkami a emulzemi musí být shromažďován 

v nepropustných kontejnerech, umístěných na nepropustných plochách odvodněných 

přes odlučovač ropných látek do městské kanalizace. 

 Na zařízení zpracovat havarijní plán ve smyslu požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

 

Z  hlediska ochrany půdy. 

 

 Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy nebo do 

terénních nerovností. Veškeré odpady, které by mohly kontaminovat podloží budou 

skladovány na nepropustných plochách odvodněných přes odlučovač ropných látek do 

městské kanalizace. 

  

Z hlediska ochrany přírody. 

 

 Žádná opatření nenavrhuji. Záměr se nedotýká žádných prvků ochrany přírody. 

 

Z hlediska likvidace odpadů. 

 

 Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě do označených obalů a další 

nakládání s nimi bude prováděno v souladu s platnou legislativou.  

 Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich 

ukládáním do země. 

 Provozovatel si vyžádá souhlas krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru, 

výkupu a zpracování nebezpečných odpadů pro řešenou kapacitu. 

 

Z hlediska chemických látek. 

 

 Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro 

použití v ČR nebo EU. 
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 Na chemické  látky a chemické přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti bude 

zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, pravidla bezpečné 

práce, školení pracovníků apod.). 

 

Z hlediska hluku a vibrací. 

 

 Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být 

významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí 

technologického celku, je třeba navrhnout a stavebně realizovat opatření vedoucí 

k omezení negativních vlivů do venkovního prostředí (např. kompresor, 

vzduchotechnika apod.). Účinnost navržených a realizovaných opatření k omezování 

hluku bude dokladována v projektu stavby a po uvedení do provozu ověřena měřením. 

Pokud realizovaná opatření nebudou dostatečně účinná je třeba tato opatření doplnit a 

novým měřením prokázat dodržení platných limitů. 

 Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně 

ovlivňovat. 

 

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a  

         neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů. 
 

Pro zpracování oznámení byl k dispozici rozpracovaný záměr oznamovatele na zvýšení 

kapacity provozovny na využívání kovového odpadu v Českých Budějovicích a schválený 

provozní řád zařízení. Oznamovatel současně poskytl zpracovateli oznámení dostupné 

mapové podklady.  

Zpracovatel oznámení si sám nebo za pomoci investora a projektanta provedl potřebné 

průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje. Na základě toho je možné 

konstatovat, že měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru. 

Záměr byl předem konzultován s místně příslušným stavebním úřadem – Magistrát České 

Budějovice,  který vydal stanovisko ve vazbě na územní plán. 

Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora korigován tak, aby byl přijatelný a tento 

korigovaný záměr je v oznámení posouzen.  

 

E. Porovnání variant řešení záměru.  
 

Řešena je pouze jediná varianta – rozšířit okamžitou kapacitu provozovny na 4000 t 

kovových odpadů v areálu TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České Budějovice. Toto 

řešení je pro investora jediným přijatelným. 

 

F.  Doplňující údaje. 
 

Jedná se o záměr, jehož realizace je časově nenáročná – zvýšení shromažďovací kapacity 

areálu obsahuje rozšíření zpevněných ploch – asfaltových i panelových a stavbu nové haly  

(půdorys 30 x 15 m) pro uložení barevných kovů.  
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 Realizací záměru nedochází k novému záboru zemědělské, celý záměr se odehraje ve 

stávajícím areálu firmy s využitím stávajících objektů a nezastavěných ploch a v návaznosti 

na již existující objekty a inženýrské sítě. 

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení případně 

doloženy v přílohové části a není třeba je ničím doplňovat.  

V zájmové ploše stavby jsou některé inženýrské sítě investora, které bude nutné 

v rámci stavby chránit. 

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů: 

 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č.216/2007 Sb. 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

 Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

 Zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon.   

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. 

 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ve znění NV č. 219/2007 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí….. 

 Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům. 

 Atlas životního prostředí ČSFR. 

 Projekty vztahující se k posuzovanému záměru 

 Atlas podnebí ČSR, Praha 1958 

 Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992 

 Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002 

 Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP  

 Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000 

 Mapa chráněných území přírody 

 Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997 

 Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN 

 Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995. 

 Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984. 

 Zpravodaj MŽP ČR. 

 Mapové podklady  

 

F.1. Mapová a jiná dokumentace  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.      Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna  České Budějovice 

Ing. Josef Vorel, Prachatice 

37 

 

Mapka širších vztahů  
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Areál TSR Czech Republic s.r.o., provozovna České Budějovice 
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Situace areálu TSR České Budějovice 

 

 

 

 



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.      Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna  České Budějovice 

Ing. Josef Vorel, Prachatice 

40 

 

G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO    CHARAKTERU 
 

Oznamovatel:    
 TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 

 186 00 Praha 8    
   

IČ: 406 14 875 

 

Název záměru:  Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna České  

      Budějovice, zařízení k využívání odpadů 

 

Oprávněný zástupce - oznamovatel:  

Jörgen Johannes Jozeph Saasen - jednatel 

Telefon:  296 579 431/441 - sekretariát  

Odpovědný zástupce: 

  Ing. Pavel Švech, vedoucí PC Plzeň 

  Telefon:  724 035 136, 377 152 410 

 

 

Charakter a kapacita záměru:  

 

Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna České Budějovice je umístěn ve 

výrobní zóně města, v ulici U Pily, 370 04 České Budějovice na pozemcích č. 1234/1 a 

1239/1 k.ú. České Budějovice 4. Zařízení je určeno pro sběr, výkup a úpravu kovových 

odpadů spadajících do kategorie „ostatní“ a „nebezpečné“. Vykupované odpady musí být 

vykoupeny v kvalitě dle ČSN 420030 u železných kovů a dle ČSN 421331 u kovů barevných. 

Záměrem oznamovatele je rozšířit okamžitou kapacitu provozovny na 4000 t kovových 

odpadů. Záměr zvýšení shromažďovací kapacity areálu obsahuje rozšíření zpevněných ploch 

– asfaltových i panelových a stavbu nové haly  (půdorys 30 x 15 m) pro uložení barevných 

kovů.  

 

Umístění záměru:    
Kraj:           Jihočeský     CZ 031                    

Obec:                         České Budějovice  ZÚJ 544256 

Katastrální území:              České Budějovice 4 ÚTJ 622222 

Parcelní čísla:           1243/1, 1239/1 

           – vlastník: TSR Czech Republic s.r.o. 

Stavební úřad:          Magistrát České Budějovice 

Obec s rozšíř. působností:  České Budějovice 

   

     

S h r n u t í: 

  Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna České Budějovice je umístěn ve 

výrobní zóně města, v ulici U Pily, 370 04 České Budějovice na pozemcích č. 1243/1 a 

1239/1 k.ú. České Budějovice 4. Výměra parcely č. 1243/1, na které se úprava a třídění 

kovového odpadu provádí je 2,067 ha. Zařízení je určeno pro sběr, výkup a úpravu kovových 

odpadů spadajících do kategorie „ostatní“ a „nebezpečné“. Vykupované odpady musí být 
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vykoupeny v kvalitě dle ČSN 420030 u železných kovů a dle ČSN 421331 u kovů barevných. 

Provozovna je umístěna na oploceném pozemku a je částečně vypanelovaná. Kovový odpad 

je uložen v kontejnerech případně neznečištěný volně na ploše. Obsluha provozovny má 

k dispozici objekt sociálního zařízení se sprchami a dále kancelář výkupu. V době mimo 

otevírací dobu je objekt uzamčen a zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. Přístup do 

provozovny je přímo z ulice U Pily. Provozovna je označena dle zákona o odpadech č. 

185/2001Sb., a prováděcích předpisů.  

Shromažďovací a manipulační prostory rozlišeny podle druhu shromažďovaného materiálu: 

plochy pro železný šrot (Fe), plochy pro shromažďování barevných kovů (BK) a plocha pro 

shromažďování odpadů železného šrotu znečistěného ropnými látkami a emulzemi. 

Plochy pro shromažďování a manipulaci s Fe šrotem jsou částečně zpevněné betonovými 

panely a částečně nezpevněné. V  nejvíce exponovaných místech jsou kryté ocelovými 

plechy.  

Plochy pro shromažďování a manipulaci s barevnými kovy jsou zpevněné, z části 

vyasfaltované a zčásti vypanelované. Většina barevných kovů je shromažďována v kovových 

kontejnerech, na paletách nebo oddělených částech zpevněné plochy. Součástí záměru je 

novostavba nové skladové haly  (půdorys 30 x 15 m) pro uložení barevných kovů.  

Plochy pro shromaždování odpadů znečistěných ropnými látkami a emulzemi jsou zpevněné 

betonovými panely.  Na této ploše se nacházejí uzavíratelné nepropustné kovové kontejnery, 

které jsou zabezpečeny proti úniku nebezpečných látek. Zpevněné plochy jsou 

odkanalizovány do dešťové kanalizace, která je zaústěna do odlučovače ropných látek. Jedná 

se o koalescenční odlučovač typu DYWIDAG KA-I 20/SF5,0. Přepad z odlučovače ropných 

látek je přes retenční nádrž napojen na městskou kanalizaci.   

Po naplnění sběrného prostředku jsou tyto odpady převezeny do centrálního skladu v Plzni či 

dále expedovány k odběrateli. K manipulaci s kovovými odpady se používá několik druhů 

manipulačních prostředků. Nákladní vozidla s kontejnerovým systémem a hydraulickými 

nakladači a nákladní vozidla s návěsy - vše na svoz kovového odpadu na sklad či k převozu 

na jinou z provozoven profitcentra. V provozu se používá kolový nakladač Liebherr a 

vysokozdvižný vozík Linde. K manipulaci s nebezpečnými odpady jsou určeny nepropustné 

kovové nebo plastové nádoby. Prostředky pro likvidaci úkapů jsou: sorbční materiál, lopaty, 

košťata a igelitové pytle. 

Pro příjem kovového odpadu jsou v provozovně instalována tato zařízení: 

- digitální mostová váha 

- vagonová váha 

- váha pro příjem neželezných kovů 

- brána na měření radioaktivity 

- dozimetr na zjišťování radioaktivity ve šrotu 

- Sigmatest na zjišťování el. vodivosti kovů a tudíž druhů 

Pro úpravu kovového odpadu se využívají tato zařízení: 

- paličské hořáky na ruční řezání šrotu kyslíkem 

- plazmový hořák na ruční řezání antikorozivního šrotu 

- semi-mobilní a mobilní nůžky 

 - paketovací lis 

 

K základním činnostem na provozovně patří: 

- řádné převzetí dodávek kovového odpadu včetně dokumentace o odpadu (např. základní 

popis odpadu dle vyhl. 383/2001 Sb.). Odpad převzatý od zákazníka musí být zvážen na 

úředně ověřené váze a roztříděn podle druhu; vizuální kontrola každé dodávky; kvantitativní 

a kvalitativní přejímka; na určeném místě vykládky přejímač na přepravním prostředku 

prohlédne materiál a upřesní místo jeho vykládky; porovná údaje na vážním dokladu se 
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skutečně vykládaným materiálem; případné nesrovnalosti zapíše na vážní doklad. Při 

přejímce kovového odpadů z vagonů se provede kontrolní měření radioaktivity (výsledek 

testu potvrdí zaměstnanec do nákladního listu); při zjištění zvýšené radioaktivity odpadu se 

provede druhé kontrolní měření, při potvrzení stejného výsledku je povinností obsluhy 

informovat vedoucího provozovny, ten zajistí likvidaci zdroje záření oprávněnou firmou 

určenou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. 

- vykládka železničních vagónů a nákladních automobilů 

- čištění vagónů po vykládce 

- nakládka kovového odpadu do vagónů a nákladních automobilů 

- shromažďování kovového odpadu podle kódu a druhu odpadu v příslušném prostoru 

- strojní zpracování dodaného kovového odpadu: 

- střihání 

- ruční úprava: 

- třídění, pálení 

- provoz železniční vlečky 

Návoz materiálu (železa a barevných kovů) pro další využití bude převážně nákladní 

automobilovou dopravou (TNA, TNA s vlekem), část kovů však bude navážena i lehkými 

NA a osobními automobily s vlekem.  

Expedice železa a barevných kovů bude probíhat z 90% po železnici, přesněji železniční 

vlečkou, která je zavedena do areálu. Přibližně 10% upravených kovů budou odvážet NA, jež 

budou vytíženy i zpětně. 

Provoz zařízení bude celoroční. Zařízení bude provozováno v pracovní dny. Převzetí odpadů 

mimo pracovní dobu bude možné pouze po dohodě vedoucího provozovny nebo dle 

provozních potřeb. Pracovní směna bude od 7:00 do 15:00. Ve směně se počítá se 

zaměstnáním 9 pracovníků. Směnu bude řídit vedoucí provozovny, dalšími pracovníky budou 

řidiči nakladačů, vysokozdvižného vozíku, NA, obsluha nůžek, dělníci, pracovník na váze, 

vrátný a administrativní pracovníci. V mimoprovozní dobu bude areál hlídat bezpečnostní 

služba. 

Realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Záměr se nedotýká 

žádné lokality NATURA 2000. 

Nebude nutný zábor zemědělské ani lesní půdy – záměr se odehrává uvnitř stávajícího areálu 

firmy. 

Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nebude realizován v ploše 

předpokládaných archeologických nálezů, v ploše patřící mezi poddolovaná území, mezi 

území zatápěná a s evidovanými pramenními vývěry. Staveniště nezasahuje do ochranných 

pásem vodních zdrojů. 

 

 

Záměr “ Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o. – provozovna České 

Budějovice, zařízení k využívání odpadů“ v  posouzeném rozsahu je možno 

doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí. 
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H. Přílohy 
Stanovisko Magistrát České Budějovice – soulad s ÚP 

Stanovisko KÚ Jihočeský kraj – Natura 2000 
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I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 

   

Oznámení zpracoval:   

      Ing. Josef Vorel 

      Černohorská 611 

      383 01 Prachatice 

      IČO 472 11 041 

      Tel. 388 318 340, 603 263 437 

 

 

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j.: 5974/957/OPV/93 ze dne 14.6.1994 

Prodloužení osvědčení MŽP ČR  č.j.:  20887/ENV/06 ze dne 7.4.2006 

Prodloužení osvědčení MŽP ČR  č.j.:  1030397/ENV/10 ze dne 22.12.2010 

 

 

V Prachaticích dne    3.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


