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Zařízení "Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny - Etapa 2" v prostoru bývalé pískovny v
k.ú. Němčičky
Dne 9.10.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zařízení
"Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny - Etapa 2" v prostoru bývalé pískovny v k.ú.
Němčičky“ vypracovanou ve smyslu 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.
Oznamovatelem je společnost Twigen s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 241 41 836.
Na základě předložených podkladů Vám ČIŽP sděluje následující:
Posuzovaným záměrem je zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu „Bratčice-terénní úpravy
pro přípravu průmyslové zóny-Etapa 2“, situované v prostoru vytěžené pískovny Bratčice v k.ú. Němčičky.
Z hlediska případné kumulace vlivů záměru s jinými činnostmi na lokalitě a v jejím okolí přichází v úvahu
zařízení k využívání ostatních odpadů „Recyklace – znovuzískání anorganických materiálů“ v k.ú.
Němčičky, v sousedství posuzovaného záměru. Toto zařízení je tvořeno recyklační linkou stavebního
a demoličního odpadu, skládající se z odrazového drtiče RUBBLE MASTER typ RM 90 GO na pásovém
podvozku a třídiče Keestrack COMBO, provozovanou společností ŠEVČÍK GROUP s.r.o. Součástí
zařízení je i dočasná deponie materiálu pro recyklaci „Bratčice-dočasná deponie materiálu
pro granulometrickou úpravu“, která je provozovaná společností EUROFIN-IMC, s.r.o.
Provoz recyklační linky provozované společností ŠEVČÍK GROUP s.r.o. podle zákona č. 201/2012 Sb. na
území Jihomoravského kraje je povolen rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK
79874/2017 vyhotoveným dne 2.6.2017. Tato recyklační linka je zařazena jako vyjmenovaný stacionární
zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 5.11: Kamenolomy,
povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných
surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování
umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky
stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m 3 za den.
Zdrojem emisí bude aktivní plocha provádění terénních úprav. Emise budou vznikat pojezdem nákladních
automobilů v prostoru zařízení a při provozu stavebních mechanizmů při manipulaci s využívanými
odpady v rámci prováděných terénních úprav. Hlavními vznikajícími emisemi budou emise polétavého
prachu (PM10). Dalším zdrojem emisí bude doprava využívaných odpadů po veřejných i neveřejných
komunikacích. Nejvýznamnějšími emisemi jsou oxidy dusíku (NOx ), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (CxHy )
a polétavý prach (PM10).
Vzdálenost prostoru záměru od nejbližší obytné zástavby jednotlivými rodinnými domy je cca 700 m
vzdušnou čarou na jihozápad od okraje záměru v obci Němčičky a cca 670 m na severovýchod až sever
v obci Bratčice, záměr je umístěn ve vytěženém prostoru bývalé pískovny Bratčice, pod úrovní okolního
terénu. Přístupová trasa k lokalitě záměru vede po sjezdu z dálnice D52 po silnicích III. tří dy bez nutnosti
průjezdu obcemi Bratčice nebo Němčičky.
Záměr bude realizován v území, které patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska
překračování 24hodinového imisního limitu pro PM10 (8,4 % území) a cílového imisního limitu
pro benzo(a)pyren (3,2 % území).
ČIŽP upozorňuje, že záměr bude realizován v území, které patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší z hlediska překračování 24hodinového imisního limitu pro PM10 a cílového imisního limitu
pro benzo(a)pyren.

Z hlediska problematiky nakládání s odpady ČIŽP požaduje jednoznačně stanovit, zda granulometricky
upravené stavební a demoliční odpady budou do terénní úpravy ukládány v režimu výrobku z odpadů
nebo v režimu upravených odpadů. S ohledem na propustnost horninového prostředí na lokalitě stanovit,
že v rámci terénní úpravy nebudou přijímány odpady pocházející z potenciálně rizikových lokalit,
tj. z lokalit a objektů, ve kterých byly skladovány nebo používány látky škodlivé vodám, u nichž by bylo
potenciální riziko kontaminace. Z důvodu možné zbytkové kontaminace nepřijímat výkopové zeminy
a demoliční odpady ze sanačních prací na odstranění ekologických zátěží.
V případě plánovaného příjmu odpadu kat. č. 17 03 02 Asfaltové směsi inspekce poukazuje na to,
že tento odpad nevyhoví požadavkům vyhl. č. 294/2005 Sb. (nadlimitní obsah C10 – C40, popř. suma
PAU) a předpokládá se jeho využití dle nové vyhl. č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
Z hlediska ochrany vod upozorňujeme, že na terénní úpravy v prostoru bývalé pískovny Bratčice nesmí
být používány materiály znečištěné závadnými látkami, ukládané materiály nesmí obsahovat nebezpečné
látky u kterých by mohlo dojít k jejich vyluhovatelnosti do podzemních vod. Veškeré odpadní vody (mimo
vody pro skrápění) musí být likvidovány v souladu s vodním zákonem.
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