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1. ÚVOD
Předložené oznámení o záměru stavby „Rekonstrukce a oprava skládky Pozďátky –
technologické středisko komplexního nakládání s odpady“ je zpracováno na základě § 6
zákona ČNR č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Posuzovaný záměr je hodnocen na základě bodu 10.1. přílohy 1 zákona „Zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou nad 1000 t za rok“. Stavba spadá do
Kategorie I, záměry vždy podléhající posouzení. Oznámení je zpracováno podle přílohy
číslo 3 zákona. Procedura posouzení probíhá v působnosti Ministerstva životního prostředí
ČR.
Oznámení zpracoval kolektiv firmy DHV CR, spol. s r.o., Táboritská 23, 130 87 Praha, pod
vedením RNDr. Ivo Staňka, který je autorizovanou osobou oprávněnou zpracovávat
dokumentace a posudky podle zákona a držitelem autorizace ve smyslu § 19 odstavce 1
zákona ČNR č. 100/2001 Sb., v platném znění. Oznámení bylo zpracováno na základě
smlouvy o dílo uzavřené se společností Třebíč s.r.o.
Základním materiálem pro hodnocení stavby byly především projektové podklady a
informace předané zpracovatelům oznámení objednatelem a projektantem stavby, podklady
a konzultace poskytnuté zástupci státní správy a samosprávy a ekologických iniciativ,
literární a mapové podklady a terénní šetření. Hlavní použité materiály jsou uvedeny
v závěru oznámení v kapitole 4 „Seznam použitých podkladů“.
Rekonstrukce a oprava skládky Pozďátky bude realizována v katastrálním území Pozďátky
cca 1 km jihozápadně od obce Pozďátky. Účelem záměru je sanovat a rekonstruovat
stávající skládku odpadů, která je v havarijním stavu, respektive vybudovat skládku novou
včetně navazujících technologických zařízení pro úpravu a nakládání s odpady. Po úspěšném
dokončení záměru by zde mělo vzniknout a být provozováno technologické středisko
komplexního nakládání s odpady.
Hodnocený záměr zahrnuje základní variantu umístění stavby a technologického řešení a
varianty referenční. Vliv záměru investora je tak srovnán s alternativami ponechání území ve
stávajícím stavu a s variantami snanace území bez další činnosti střediska pro nakládání
s odpady. Technické a technologické řešení stavby vychází z investičního záměru investora a
respektuje jak předpokládané funkční využití zájmového území dané územním plánem, tak
stávající situaci v tomto území. Realizace záměru se předpokládá ve čtyřech základních
etapách.
I.

etapa - Výstavba nového skládkového tělesa a zázemí pro zpracování
odpadů

V této etapě proběhne uzavření (enkapsulace) odpadů ve stávající hale sektoru ZN-2
těsnicím systémem, který odpady prokazatelně odizoluje od okolního prostředí. Po
stavebních úpravách bude v hale postavena stabilizační linka na úpravu odpadů. Dále bude
postaveno nové těleso skládky navazující na stávající těleso ZN-1, jímky a ČOV v závěrné
části údolí před vodotečí Prašinec. Je počítáno také s výstavbou vodohospodářsky
zabezpečených, těsněných ploch pro provoz kompostárny, recyklace stavebních odpadů a
biodegradace a s instalací těchto technologií. V horní části areálu bude vybudován objekt
pro demontáž a úpravu elektrotechnického odpadu. Bude rekonstruován provozní objekt,
osazena váha a mycí rampa.
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II. etapa - Odtěžení a přepracování odpadů a rekonstrukce havarované skládky
Po zprovoznění nového tělesa skládky a stabilizační linky dojde k vytěžení odpadů ze
sektoru ZN-1 stávající havarované skládky a k jejich úpravě na stabilizační lince za účelem
snížení jejich nebezpečnosti. Stabilizát, jehož nebezpečné vlastnosti budou řádně vyloučeny
příslušnou pověřenou osobou, bude ukládán v tělese nové skládky. Po odtěžení a zpracování
odpadu bude staré těleso skládky rozebráno a dojde k vytvoření prostoru pro rozšíření
nového skládkového tělesa do prostoru sektoru ZN-1 bývalé staré skládky.
III.

etapa - Dokončení komplexního střediska pro nakládání s odpady

Po dokončení asanace stávající skládky bude provedena výstavba skládkového tělesa do
konečného stavu. Mezi stávající halou sektoru ZN-2 a hranicí tělesa skládky vznikne
využitelná plocha s možností parkování a kontejnerových stání.
IV. etapa - Ukončení skládkování, rekultivace a monitoring
Bude ukončeno skládkování a bude možno provést uzavření a rekultivaci skládky. Další
zařízení areálu mohou zůstat buď v provozu nebo dojde k likvidaci celého areálu.
Vzhledem k charakteru záměru je pozornost zpracovatelů oznámení zaměřena zejména na
potenciální ovlivnění kvality horninového prostředí a podzemních a povrchových vod a také
ovlivnění ovzduší a zatížení hlukem v důsledku výstavby a provozu skládky Pozďátky a
vyvolané dopravy.
Soulad uvedeného záměru s povinnostmi, vyplývajícími ze zákonných ustanovení, byl
konfrontován se současně platnou legislativou.
Posouzení vlivů záměru na životní prostředí vychází zejména z podkladů poskytnutých
objednatelem. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování záměru mohly
mít zásadní vliv, nebyly autorům oznámení v době jeho zpracování známy.
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2. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Oznamovatel:
IČ:
Sídlo:
Statutární zástupce
oznamovatele:
Telefon:

Logika s.r.o.
270 76 474
Vězeňská 5/116
Praha 1, 110 00
Mauro Piccinini
Bílkova 19
Praha 1
777 793 295

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Název:
Kapacita záměru:

Rekonstrukce a oprava skládky Pozďátky
Celková plocha pozemků dotčených realizaci záměru je
68.783 m2. Celková zastavěná plocha staveb záměru bude
činit v I. etapě (výstavba nového skládkového tělesa)
přibližně 53.800 m2, a celkově po třetí etapě 64.200 m2.
Kapacita bude 360.000 m3.
Při plném provozu se předpokládá nakládání se 17.500 t
odpadu ročně.

Umístění:

kraj:
obec:
katastrální území:
parcelní čísla pozemků:

Vysočina
Slavičky 591700
Pozďátky 750107
368, 369, 369/3, 370, 371,
372/1 372/3, 377, 378, 379,
380, 381/2, 382/2, 393.

Pozemky pro realizaci záměru Rekonstrukce a opravy skládky Pozďátky jsou situovány cca
1 km jihozápadně od obce Pozďátky. Lokalitu tvoří protáhlá terénní deprese mísovitého
tvaru, svažující se severozápadním směrem do údolí potoka Prašnice. Skládka je přístupná
po obslužné komunikaci, která byla vybudována při výstavbě stávající skládky a navazuje
na veřejnou silnici, spojující silnice I/23 a II/351 viz. následující obrázek A1.
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Obrázek A1: Situace umístění záměru technologického střediska Pozďátky
Podrobnější mapové podklady umístění zájmového území jsou uvedeny v příloze číslo 2.

Investor:
IČ:
Sídlo:

Generální
projektant:

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

Logika s.r.o.
270 76 474
Vězeňská 5/116
Praha 1, 110 00

Hydroprojekt CZ a.s.
Táborská 31
Praha 4, 140 16
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Charakter záměru a možnost kumulace jeho
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

vlivů

s jinými

záměry

V lokalitě se nachází projektovaná skládka odpadů, z níž byly dosud realizovány pouze dva
sektory určené pro ukládání nebezpečných odpadů - nekrytý, označovaný jako ZN-1, a
krytý označovaný jako ZN-2. Podle legislativy platné v době kolaudace realizovaných
stavebních souborů byl sektor ZN-2 zařazen jako skládka 5 třídy (př. č. 4 NV 513/1992
Sb.). Podle současných předpisů se jedná o skládku s označením S-NO (§11, vyhl.
383/2001 Sb.). Sektor ZN-1 s plochou cca 5.000 m2 byl dle dokumentace určen pro
ukládání nebezpečných odpadů v obalech a jeho kapacita byla stanovena na 20.500 m 3.
Sektor ZN-2 s plochou cca 2.000 m2 s kapacitou 5.500 m3 byl navržen pro volné ukládání
nebezpečných odpadů. Tyto skládky byly v letech 1994 – 1997 provozovány a byly v nich
deponovány nebezpečné odpady. Projektová dokumentace řešila i výstavbu sektoru pro
tuhý komunální odpad a zvláštní odpad s kapacitou 96.500 m3, ten však nebyl realizován.
Podle vnějších projevů, sledovaných formou monitorování v předepsaných monitorovacích
bodech, existuje reálné podezření, že v minulosti došlo k porušení inženýrských bariér
(těsnících vrstev skládky) zabezpečujících ochranu horninového prostředí před znečištěním
z uložených odpadů. Mechanismus předpokládané poruchy se nepodařilo dosud zjistit.
Tato předpokládaná porucha činí skládku neschopnou dalšího bezpečného provozování.
Situace na skládce byla v roce 1997 definována jako havárie a tento stav přetrvává do
současnosti. Nelze však ani vyloučit, že větší část úniků znečištěných skládkových vod
byla způsobena mimo skládkové těleso z jímky výluhů resp. přetečením tělesa skládky na
terén. Nelze ani vyloučit úniky spojené s neodborným nakládáním s těmito kyselými
vodami předcházejícími provozovateli zařízení.
Předmětem záměru je rekonstrukce stávající havarované skládky odpadů Pozďátky s
uvedením do stavu, který odpovídá požadavkům platných obecně závazných předpisů a
minimalizovat tak dopady dosud přetrvávajícího havarijního stavu na okolí. Podmínkou
realizace je současné vybudování nového skládkového tělesa a technického zázemí na
bázi nejlepších dostupných technik (BAT). Po rekonstrukci a nápravě závadného stavu
staré skládky se předpokládá lokalitu dále využívat pro podnikání v oblasti nakládání s
odpady včetně nebezpečných, způsobem, který zaručí trvalou ochranu životního prostředí.
Cílem záměru je zlepšit stav životního prostředí v místě postiženém havárií skládky v
minulosti a současně využívat stávající stavební objekty k účelům pro něž byly zřízeny.
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Záměr zahrnuje zejména
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

stavbu nového tělesa skládky S-OO se sektorem "A" pro ukládání odpadů
posuzovatelných podle vyluhovatelnosti a sektorem "B" pro ukládání odpadů, které
nelze posuzovat podle vyluhovatelnosti
výstavbu ČOV s fyzikálně chemickou úpravou kapalných odpadů pro účely jejich
odstranění včetně vyrovnávací nádrže
zabezpečení a změnu využití stávající skládky (původní krytý sektor ZN-2) na
úpravu odpadů – sektor "D" pro technologii stabilizace
výstavbu přístřešku pro techniku
výstavbu mycí rampy
výstavbu obslužné komunikace
výstavbu váhy
výstavbu hal pro zrání stabilizovaných odpadů
rekonstrukci provozního objektu
instalaci technologie zpracování elektrotechnického odpadu
odtěžení a stabilizaci odpadů ze stávající skládky S-NO (původní sektor ZN-1)
včetně konstrukcí a napojení nově vybudované skládky v tomto prostoru na
sektory “A a B” - opravený sektor "C"
vybudování zabezpečené plochy k provozování technologií biodegradace, recyklace
stavební suti a kompostování
výstavbu haly pro biofermentaci včetně instalace technologie
výstavbu čerpací stanice PHM
výstavbu drénu kontaminovaných podzemních vod
výstavbu obvodových příkopů pro odvod srážkových a neznečištěných podzemních
vod
potřebné inženýrské sítě a pod. (vodovody, elektrorozvody, osvětlení, kanalizace,
oplocení,)
vybudování monitorovacího systému
ozelenění areálu
sanaci kontaminovaných zemin in situ neutralizací
sanaci kontaminovaných podzemních vod záchytem v drénu a následným čistěním
na ČOV.

Vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu kumulace vlivů dopravy související
s provozem skládky, se zdroji hluku a znečištění ovzduší v jeho okolí (zejména hluk a
emise z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích), případně se znečištěním
ovzduší ze vzdálenějších zdrojů.
Rekonstrukce a provoz skládky nebude svým charakterem znamenat výrazné zatížení pro
okolní životní prostředí nebo zdraví obyvatel. Nicméně z úzce lokálního hlediska bude
skládka představovat určitý příspěvek ke stávající imisní a hlukové zátěži území. Tyto
příspěvky jsou vyhodnoceny ve specializovaných studiích, které jsou uvedeny v přílohách
oznámení, a v příslušných kapitolách oznámení.
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Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Důvodem pro realizaci posuzované investice je podnikatelský záměr investora vybudovat
v zájmovém území zařízení pro nakládání s odpady, v kvalitě splňující požadavky EU.
K tomuto účelu využít stavební pozemek, který byl k provozu skládky dlouhodobě
využíván a na kterém došlo během jeho užívání k havarijnímu znečištění horninového
prostředí a podzemních vod. Záměr po realizaci zamezí dalším únikům kontaminantů do
podzemí a sníží zátěž horninového prostředí a podzemních vod cizorodými látkami.
Náprava závadného stavu na skládce Pozďátky je jednou z priorit nejen kraje Vysočina,
ale i v celostátním měřítku.
Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací (viz. příloha 1).
Dle projektové dokumentace stavby a také informací poskytnutých investorem a
projektantem stavby nebyly, s ohledem na účel záměru a možnosti získání jiného
vhodného pozemku pro alternativní umístění záměru v dané lokalitě, sledovány jiné
varianty umístění záměru.
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Stručný popis technického řešení záměru
SO 100 – Uzavření (enkapsulace) sektoru „D“ (ZN-2)
Po provedení úprav na konstrukci haly SO 101 bude uzavřen (enkapsulován) sektor „D“,
tzn. odpady uložené během dřívějšího provozu v krytém prostoru ZN-2. Spodní stávající
těsnění PEHD bude připevněno k vnitřnímu líci opěrné zdi. Vrty provedené v hale budou
odborně zlikvidovány. Provede se urovnání odpadů tak, aby jejich báze byla přibližně
vodorovná. Po vyrovnání odpadů bude nasypána vrstva vhodného podsypového materiálu
o mocnosti minimálně 0,5 m. Bude položena ochranná geotextilie a těsnicí fólie
z vysokohustotního polyetylénu (dále jen PEHD) o síle 2 mm. Fólie bude svařena se
stávající fólií v hale při výstavbě haly již v minulosti položenou. Dojde tak k enkapsulaci
deponovaných odpadů. Na fólii bude položena ochranná geotextilie. Na geotextilii bude
navezena ochranná štěrkopísková vrstva tloušťky 30 cm a v závěru silniční panely tloušťky
20 cm. Alternativně je možno provést i betonovou desku s dilatačními spárami. V závěru
bude provedena vodohospodářsky zabezpečená manipulační plocha pro příjem odpadů do
procesu stabilizace.
SO 101 – Úpravy na konstrukci haly
Stávající hala „D“ (ZN-2) navazuje na venkovní úložiště (ZN-1). Oba sektory nejsou
hydraulicky odděleny a vody v tělese venkovního sektoru jsou v hydraulické spojitosti s
vodami v sektoru zakrytém. Složení vody přitom může mít korozívní účinky na betonové
konstrukce. Aby došlo k oddělení obou sektorů je mezi nimi navržena výstavba opěrné zdi
na základovém pase průběžně probíhajícím po délce haly. Během stavby musí být
odčerpávána voda z prostoru skládky. Do opěrné zdi budou zakotveny stávající ocelové
sloupy. Opěrná zeď bude z obou stran opatřena do potřebné výše fólií PEHD. Po
provedení výše uvedených prací bude celá konstrukce haly opatřena novým nátěrem.
SO 102 – Osazení stabilizační linky
Na novou plochu vytvořenou v hale sektoru „D“ (bývalém ZN-2) bude postavena
stabilizační linka na úpravu odpadů vápenno-cementovou stabilizací. Linka bude sestavena
z jednotlivých technologických modulů. Popis zařízení je uveden v příslušné části
oznámení. Volné plochy v hale budou využity k vyzrávání produkovaného stabilizátu.
SO 110 – Terénní úpravy
Pro projektované stavební objekty bude nutno před započetím prací provést na lokalitě
terénní úpravy. Pro výstavbu nového skládkového tělesa (sektory “A” a “B”) v 1. etapě
bude nutno zbavit plochu náletů stromů a keřů, případně odebrat ornici. Stejně tak je
nutno odborně zlikvidovat veškeré vrty provedené na ploše uvažované skládky a zaslepit
dříve realizovaná potrubí. Dále bude plocha upravena do přibližně jednotného sklonu. Pro
vyrovnání celého profilu, a také z důvodu existence vysoké hladiny podzemní vody, dojde
v nejnižších místech k násypu materiálu. Na takto upravenou plochu skládky budou
posléze položeny minerální těsnicí vrstvy.
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V západním prostoru areálu, který má sloužit k výstavbě víceúčelové vodohospodářsky
zabezpečené plochy a haly bude nutné v části území vykácet několik jehličnatých stromů
a vymýtit celou plochu od náletu. Následně bude z celé plochy sejmuta ornice a uložena
na mezideponii.
V závěru údolí, v prostoru pod nově projektovaným tělesem skládky, tj. sektory “A” a “B”,
budou vymýceny náletové porosty, částečně vyrovnány plochy pro výstavbu a proveden
násyp štěrkového polštáře. Vzhledem k prostorovým nárokům jednotlivých objektů bude
třeba provést odlámání skalních hornin v západní části plochy, aby bylo možno umístit
ČOV. Současně bude v těchto místech provedena výstavba opěrné zdi.
SO 111 – Hrázové těleso
Hrázové těleso, navržené v SZ části údolí, bude sloužit jako závěrný profil skládky. Jedná
se o sypanou zemní hráz průměrné výšky 3,5 m a maximální výšky 8 m o délce 167 m.
Sklon svahu do tělesa skládky je navržen 1:2, sklon vnějšího (vzdušného) svahu 1:3.
V koruně bude hráz široká 4 m. Na koruně hráze je navržena obslužná komunikace.
Objem hrázového tělesa je cca 5.930 m3. Na vnitřním svahu uvnitř skládkového tělesa
bude proveden stejný těsnicí a drenážní systém jako ve dně skládky, vnější svah bude
ohumusován a zatravněn.
SO 112 – Systém kontroly celistvosti fólie
Bude realizován monitorovací systém umožňující detekci případných netěsností v izolační
folií PHDE. Systém se skládá ze skupiny pasivních elektrod (snímačů), aktivních elektrod,
spojovacích vodičů a monitorovacího centra. Snímače se položí ve vhodné síti přímo na
minerální těsnění skládky, před položením fólie. Každý snímač bude vodičem spojený s
monitorovacím centrem. Pro činnost systému jsou nutné aspoň dvě aktivní elektrody
(zdroje). Jedna elektroda se umisťuje do skládky, druhá mimo skládku. Fólie se chová
jako bariéra pro elektrický proud, který prochází mezi elektrodami. Jestliže fólie není
porušená, nebudou zjištěny žádné anomálie. Pokud by byla fólie porušená, snímače v
okolí netěsnosti zaznamenají jako změnu parametrů elektrického pole a přenesou signál
do monitorovacího centra. Systém umožňuje identifikovat dysfunkci těsnění bezprostředně
po úniku skládkových vod, a to včetně detekce místa netěsnosti fólie s přesností +/- 0,5
m.
SO 113 – Těsnicí a drenážní vrstvy skládky
Vzhledem k poměrně vysoké úrovni hladiny podzemní vody na lokalitě se těleso skládky
nebude zahlubovat. Těsnicí systém bude proveden na stávající upravený či dosypaný
terén. Těsnicí systém skládkového dna je navržen na základě výslovného přání investora.
Účelem je zabezpečení úložiště nad rámec povinností vyplývajících z platných předpisů.
Jednotlivé vrstvy těsnicího sytému jsou navrženy následovně (v pořadí odspodu nahoru):
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o zemní těsnění tloušťky 50 cm, koeficient propustnosti kf ≤ 1.10-9 m.s-1

systém kontroly netěsnosti fólie (SO 112)
fólie PEHD tloušťky 2 mm
o geotextilie 400 g.m2
o štěrkopískový drén tloušťky 30 cm s uloženým kontrolním drénem PEHD DN 300
bentonitová rohož
o fólie PEHD 2 mm
o geotextilie 800 g.m2
o štěrkopískový plošný drén tloušťky 30 cm, koeficient propustnosti kf ≥ 1.10-4 m.s-1
o svodný drén DN 300 obsypaný tříděným kamenivem
o
o

V první etapě výstavby sektorů „A“ a „B“ skládky je počítáno s rozlohou 1,8 ha. V údolí
bude skládka tvořena hrázovým tělesem SO111, v horní části bude ukončena pod
komunikací, která bude propojovat jednotlivé technologie provozované v areálu.
Komunikace bude umístěna pod stávající opěrnou hrází skládky. Ve třetí etapě výstavby
bude těleso skládky prodlouženo – po sanaci stávajícího tělesa ZN-1 – do tohoto prostoru
(nový sektor „C“).
SO 114 – Jímka průsakových vod (JPV)
Jímka průsakových vod je navržena pod hrází nového skládkového tělesa (sektory „A“ a
„B“). Jímka bude železobetonová o vnitřních rozměrech 22,6x12,6x4,5 m s objemem
1.281 m3. Do jímky budou zaústěny svodný drén vnitřních průsakových vod skládky a
kontrolní drén z mezivrstvy zdvojeného PEHD těsnění skládky. Do jímky průsakových vod
budou přiváděny i vody z jímky umístěné u plochy pro nakládání s odpady (SO127).
Objem je dostačující pro těleso skládky po třetí etapě, tzn. po sloučení sektorů „A“, „B“ a
„C“. Proti podzemní vodě bude provedena vnější izolace lepenkou SKLOBIT (2x), vnitřní
stěny jímky budou potaženy fólií PEHD tloušťky 2 mm. Alternativou pro vnitřní stěny jímky
může být použití laminátu. Okolo konstrukce jímky bude proveden násyp a osazeno
zábradlí. Před vtokem do jímky bude vybudována šachta, kde bude možno odebírat vzorky
vody a osazeno šoupě, které umožní v případě provozních potřeb přívod vody do jímky
uzavřít. Vody z jímky průsakových vod budou odváděny na ČOV, dále budou používány
jako záměsové vody v technologii vápenno-cementové stabilizace a v době sucha budou
formou zpětného rozlivu aplikovány v tělese skládky.
SO 115 – Vnější odvodnění srážkových vod (obvodové příkopy)
Srážková voda bude odváděna obvodovými příkopy vybudovanými okolo tělesa skládky na
východní a západní straně areálu. Východní větev začíná u stávajícího vstupního objektu.
Příkop je navržen jako zemní se sklony svahů 1:2, o průměrné hloubce 50 cm a šířce dna
50 cm. Ve dně příkopu bude osazena příkopová tvárnice do pískového podsypu. Pod
příkopem je navržen sběrný drén podzemní vody. Tento drén je navržen z důvodu
omezení přítoku vod pod těleso skládky, jejich možné kontaminace a následného čistění.
Drén je navržen z flexibilního drenážního potrubí DN 200 a je obsypán štěrkem.
Odvodňovací příkop sleduje obslužnou komunikaci a dále prochází podél paty hráze
skládkového tělesa. V místě stísněných poměrů je navržena horská vpusť a vody z příkopu
jsou zaústěny do kameninového potrubí DN 600.
DHV CR, spol. s r.o.
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V místě horské vpusti budou do stejného potrubí zaústěny i neznečištěné vody
z podzemního drénu. Potrubí bude zaústěno do jímky srážkových vod a současně požární
nádrže. Celková délka této větvě je 273 m, z toho 112 m je navrženo v potrubí.
Západní větev obvodového příkopu je navržena mezi obslužnou komunikací a plochou pro
nakládání s odpady. Příkop je navržen jako zemní se sklony svahů 1:2. Ve dně příkopu je
navržena příkopová tvárnice do pískového podsypu. V místě, kde obslužná komunikace
přechází na hrází je tento příkop zatrubněn kameninovým potrubím DN 600 a poté
zaústěn do jímky srážkových vod. Celková délka větve je 241 m, z toho 81 m je
zatrubněno.
V dolní části areálu je navržena spodní část odvodňovacího příkopu podél jímek a plotu,
která je zaústěna do vodoteče Prašinec. Délka této části je 80 m.
SO 116 – Jímka srážkových vod – požární nádrž (JSV)
Jímka srážkových vod, která bude zároveň sloužit jako požární nádrž, bude umístěna
v prostoru pod hrází. Jedná se o železobetonovou konstrukci o vnitřních rozměrech
7,6x5,3x3 m s objemem 128 m3. Do jímky budou zaústěny obě větvě odvodňovacích
příkopů (SO115). Jímka je navržena jako průtočná s přelivem. Vody převyšující kapacitu
jímky a technologické potřeby budou odváděny do vodoteče Prašinec.
SO 117– Příčný drén pod hrází
Pod hrází tělesa skládky je navržen příčný drén k záchytu kontaminovaných podzemních
vod. Drén je vyhlouben jako zemní rýha a na „vzdušní“ straně do něj bude vložena fólie
PEHD a ochranná geotextilie. Ve dně drénu bude položeno do štěrku perforované potrubí,
kterým bude voda odváděna do betonové jímky. Celková délka drénu je 147 m.
Drénované podzemní vody budou odváděny přes jímku SO118 do čistírny odpadních vod.
SO 118 – Sanační jímka znečištěných podzemních vod
Jímka podzemních vod je navržena v těsné blízkosti jímky srážkových vod. Slouží pro
zachycení vod z drénu znečištěných podzemních vod. Jedná se o železobetonovou
konstrukci o vnitřních rozměrech 7,6x5,3x3 m a objemu 128 m3. Vzhledem uvažované
kontaminaci vod budou vnitřní stěny opatřeny fólií PEHD tloušťky 2 mm, alternativně
laminátem. Vody z jímky budou průběžně odtékat na ČOV, kde budou čištěny.
SO 120 – Rekonstrukce provozního objektu
Stávající provozní objekt bude uvnitř rekonstruován včetně podkroví. V objektu bude
osazena váhovna s počítačem a nová úpravna vody. V objektu bude také sociální zařízení.
Dále je zde možno umístit i zasedací místnost a případně i místnost pro strážní službu.
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SO 121 – Přístřešek pro techniku
Přístřešek bude montovaná ocelová konstrukce s monolitickými základy o rozměrech 6x12
m opláštěná trapézovým plechem. Na délku 10 m bude v hale vybudována betonová
vana, která bude těsněna fólií PEHD 2 mm a bude vysypána štěrkem 32 – 63 mm. V hale
bude zřízena bezodtoková jímka pro případ úniku látek škodlivých vodám při opravách
mechanismů. Ve zbytku haly bude zřízena malá dílna. Součástí objektu je také odvedení
dešťových vod do odvodňovacího příkopu.
SO 122 – Váha
Na skládce bude osazena nad úrovní terénu ocelová silniční váha RODAN. Váha se skládá
z dvou šestimetrových modulů, které jsou osazeny tenzometrickými snímači. Váha bude
dodána s vyhodnocovací jednotkou ENIGMA PC umožňující tisk vážního lístku na
připravený formulář bez PC. Jednotka zároveň umožňuje komunikaci s PC.
SO 123 – Mycí rampa
K očistě vozidel opouštějících prostor úložiště odpadu bude sloužit mycí rampa sestávající
z betonové mycí plošiny a tříkomorové jímky pro oddělení hrubých nečistot a odloučení
oleje. Její vodní systém bude cirkulační. K mycí rampě bude přivedena elektrická energie a
voda ze studny. Vody budou zneškodňovány na vlastní ČOV, kam budou vyváženy
automobilní cisternou, usazené kaly budou přepracovány na stabilizační lince.
SO 124 – Hala „E“
Hala o půdorysu 20x30m, která bude sloužit jako zrací plocha stabilizátu, je umístěna
na jihozápadním okraji areálu. Hala je navržena jako montovaná s ocelovou konstrukcí
opláštěnou trapézovým plechem a betonovou podlahou. Proti úniku závadných látek do
podloží bude podlaha izolována fólií PEHD tloušťky 2 mm. Fólie bude položena mezi dvě
geotextilie. Dno v hale bude vyspádováno k malé záchytné jímce umístěné u vjezdu do
haly. Součástí objektu je také odvedení dešťových vod do odvodňovacího příkopu.
SO 125 – Objekt pro zpracování elektrotechnického odpadu a sociální objekt
Objekt je navržen jako zděná přízemní budova se sedlovou střechou. Celkové rozměry
objektu jsou 10x25 m. V objektu bude zřízena přípojka elektrické energie, pitné vody a
kanalizace a vybudována recyklační linka pro materiálové využití a recyklaci vybraných
druhů odpadů na bázi elektrických a elektronických zařízení. Samostatná dílna bude
vybavena 10ti pracovními stoly. Rozměry dílny jsou navrženy 10x10 m. Před tímto
objektem bude postaven přístřešek s kontejnerem pro shromažďování příslušných
přístrojů. V místech navrhovaného prostoru bude zároveň postaven i sociální objekt.
V sociálním objektu budou zřízeny špinavé šatny, koupelny a čisté šatny pro muže a ženy.
Součástí je i odvedení dešťových vod do odvodňovacího příkopu.
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SO 126 – Plocha pro nakládání s odpady (PNO)
V západní části areálu se předpokládá vybudování víceúčelové plochy pro nakládání
s odpady o rozměru cca 45x200 m. Tato plocha bude využívána pro kompostování,
biodegradaci, recyklaci stavebního odpadu, případně pro zrání stabilizátu.
Plocha bude zabezpečena bentonitovou rohoží a aktivním geoelektrickým monitorovacím
systémem (viz. SO113) a těsněna fólií PEHD tloušťky 2 mm, na kterou bude položena
ochranná geotextilie a vrstva štěrkopísku minimálně 30 cm. Celá plocha bude panelová
s podsypem 5 cm písku. Plocha bude vyspádována do průtočné jímky primární
sedimentace (oddělení usaditelného minerálního podílu a také plovoucích ropných látek)
hydraulicky napojené na jímku průsakových vod. Průsakové vody z jednotlivých oddílů
plochy budou oddělovány. Po obvodu bude celá plocha ze tří stran ohraničena obvodovou
stěnou výšky 1,1 m s přetaženou izolační fólií upevněnou z vnější strany stěny.
SO 127 – Jímka plochy pro nakládní s odpady (JPNO)
Plocha pro nakládání s odpady bude odvodňována ve směru sklonu terénu pod zpevněnou
plochou do víceúčelové železobetonové jímky o rozměrech 15x8x3 m o objemu 360 m3,
osazené plovoucí nornou stěnou s hadicovým přepadem (DN110). Z důvodu konfigurace
terénu bude jímka umístěna na jedné straně v zářezu a na druhé straně v násypu, stěny
budou obsypány zeminou. Vnitřní stěny jímky budou opatřeny fólií PEHD tloušťky 2 mm,
variantně laminátem. Jímka bude propojena gravitačním potrubím DN 300 s jímkou
průsakových vod. Hlavní funkcí JPNO je primární sedimentace splachových vod
s gravitačním oddělením minerálního znečištění a plovoucích frakcí ropných uhlovodíků
(NEL) s tím, že norná stěna s přepadem bude pohyblivá s úrovní hladiny. Úroveň hladiny
bude proto možno regulovat v závislosti na potřebě této předčištěné vody pro jednotlivé
technologie a potřebách ČOV.
Před vtokem do jímky bud provedena šachta, ve které bude umístěno šoupě tak, aby při
provozních opravách bylo možné vtok do jímky uzavřít.

SO 129 – Hala „F“ – aerobní fermentace
Technologie aerobní fermentace bude provozována v hale o půdorysných rozměrech cca
20x60 m a výšce 4 metry. Hala bude samostatným objektem umístěným vedle jednotné
zabezpečené plochy pro nakládání s odpady. Plocha haly je rozdělena do několika
provozních sekcí. Pro přesuny hmot bude v hale využíván kolový čelní nakladač. Hala „F“
sestává ze sekcí příjmu odpadů, mechanické úpravy (drcení), biologického sušení,
fermentace a rafinace. Popis technologie je uveden v příslušné části oznámení. Součástí
stavby je i jímka na kondenzační vody z prostoru pod roštovou podlahou a z potrubí
vzduchotechnického zařízení a případně přebytečné vody z biologického filtru. Tyto vody
budou čištěny na centrální ČOV. V objektu bude instalována vzduchotechnika a biofiltry.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

17

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

SO 130 – Obslužná komunikace
Obslužná komunikace je vybudována na zemním valu podél celého složiště a dále na
tělese hráze. Komunikace je navržena jako panelová šířky 4 m se zemní krajnicí 0,5 m na
každé straně. Spodní vrstvy komunikace tvoří zhutněný zemní násyp a podkladní vrstva
štěrkopísku tloušťky 30 cm. Panely budou osazeny do pískového lože. Pod komunikací
budou podle potřeby položeny inženýrské sítě, např. kanalizace, výtlak, elektrické kabely.
Celková délka komunikace je 596 m. Odvodnění bude do tělesa skládky. Součástí záměru
je i dočasná obslužná komunikace stejných parametrů, která je navržena pod stávajícím
hrázovým tělesem. V 1. etapě bude tato komunikace tvořit horní hranici nové skládky
(sektory „A“ a „B“). Při výstavbě 3. etapy bude tato komunikace zrušena.
SO 131 – Odstavné a parkovací plochy 1. etapa
Při výstavbě 1. etapy areálu budou odstavné a parkovací plochy vybudovány u stávajícího
provozního objektu při vstupu do areálu a na mezi stávající halou a plánovanou halou „E“.
Plochy jsou navrženy jako panelové na 30 cm podkladní vrstvě.
SO 132 – Čerpací stanice PHM
V areálu bude osazena na betonovém bloku nadzemní dvouplášťová nádrž typu PROBO 5
typového osvědčení č. S 04244 o obsahu 5.000 l. Nádrž bude opatřena plovákovým
stavoznakem, koncovým spínačem maximální a minimální hladiny a plnícím otvorem.
Nádrž bude vybavena čerpacím agregátem s protijiskrovým jištěním a výdejním stojanem.
Jedná se o zařízení, které je schváleno pro provozování na skládkách.
SO 140 – Napájení elektrickou energií a trafostanice
Stávající trafostanice v areálu skládky je napájena venkovním vedením 22kV. Stávající
transformátor bude vyměněn za jednotku 250kVA. Transformátor bude pracovat do
přípojnic hlavního rozvaděče o napětí 400/230V, 50Hz. Součástí trafostanice bude i měření
odběru podle požadavku energetické společnosti. V transformátoru budou provedeny
jištěné vývody do podružných rozvaděčů, které budou osazeny v jednotlivých
technologických celcích.
SO 141 - Motorická instalace a osvětlení
V elektrotechnické části je řešeno napájení z posílené trafostanice, elektrická
technologická i stavební instalace pro objekty skládky. Součástí jsou napájecí rozvaděče
pro jednotlivé technologické celky, motorická instalace, kabelové rozvody a uzemnění. V
nově budovaných resp. rekonstruovaných objektech bude též v potřebném rozsahu
provedena elektrostavební instalace, zahrnující napájecí rozvodnici, osvětlení, zásuvky,
napájení a ovládání vzduchotechniky, a popř. temperování. Součástí elektroinstalace je
hromosvodné zařízení vč. uzemnění. Navrhuje se napájení elektrostavební instalace ze
samostatných světelných rozvodnic, která jsou napájeny z technologických rozvaděčů.
Napájecí soustava bude 400/230V, 50Hz.
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Světelná instalace bude navržena dle platných norem a předpisů, intenzita osvětlení
odpovídá charakteru vykonávané práce a prostředí. V jednotlivých prostorech budou dle
potřeby navrženy jednofázové zásuvky 230V a též trojfázové zásuvky 400V.
SO 141 – Vnější kabelové rozvody a uzemnění
V této části jsou zahrnuty napájecí, ovládací a signalizační kabely sloužící na propojení
jednotlivých elektrických zařízení v areálu skládky. Kabelové trasy začínají a končí na
příslušných rozvaděčích, ve vnitřních prostorech jsou kabely uloženy pevně na povrchu na
roštech a příchytkách, mimo budovy budou uloženy ve výkopu v pískovém loži
s mechanickou ochranou cihlou nebo betonovými deskami. Součástí této části jsou i
potřebné zemní a výkopové práce.
SO 142 – Venkovní osvětlení
Osvětlení venkovních komunikací a zpevněných ploch je navrženo výbojkovými svítidly.
SO 143 – Telefonní přípojka
Napojení na jednotnou telefonní síť je uvažováno ze stávajícího telekomunikačního
kabelu, který je veden do obce Pozďátky. Kabel bude veden podél již vybudované
příjezdové komunikace do stávajícího provozního objektu, kde bude ukončen. Připojení
bude jak na jednotnou telefonní síť, tak na ISDN a ADSL.
SO 150 – Rozvody a úprava vody
Ze stávající studny bude voda čerpána do stávajícího provozního objektu a dále podél haly
„D“ (stávající ZN-2) do nového sociálního objektu. Odtud pak bude pokračovat rozvod
samospádem do ČOV. Potrubí bude uloženo v zemní rýze v nezámrzné hloubce.
Voda bude upravována technologií pro snížení koncentrace iontů dusičnanů, železa,
manganu, těžkých kovů a odstranění případného bakteriálního znečištění. Navržená
technologie bude pracovat v automatickém režimu s minimální obsluhou.
SO 151 – Rozvody průsakové vody a zpětného rozlivu
Průsaková voda akumulovaná v jímce průsakových vod (JPV) bude využívána jednak jako
záměsová voda pro potřeby stabilizační linky a dále v případě potřeby pro skrápění
rozlivem v tělese skládky s cílem omezení prašnosti a současně odstranění těchto
odpadních vod odparem na povrchu vrstvy odpadů. Voda bude čerpána potrubím PEHD
DN 100 o délce 390 m z jímky průsakových vod. Potrubí bude uloženo v zemní rýze.
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SO 152 – Rozvody technologické a požární vody
Technologická a současně požární voda akumulovaná v jímce srážkových vod (JSV) bude
využívána jako přídavná mycí voda pro očistu přepravní a mechanizační techniky (mycí
rampa), variantně pro účely biodegradace a kompostování a jako voda skrápěcí při úpravě
stavebních odpadů k omezení prašnosti.
Pro výtlak technologické a požární vody bude položeno 265 m potrubí lPE DN 100
v souběhu s potrubím SO 151. V případě potřeby bude voda čerpána z požární nádrže do
technologické části v JV části areálu. Potrubí bude osazeno podzemními hydranty v místě
mycí plochy u provozního objektu u váhy a v blízkosti plochy pro nakládání s odpady
(PNO).
SO 160 – Čistírna odpadních vod (ČOV)
ČOV bude vystavěna jako zděný objekt půdorysu cca 20x50m na navýšeném a
zpevněném terénu v závěrné části údolí pod tělesem nového úložiště (sektory „A“ a „B“).
Projekt ČOV je zpracován jako soubor vzájemně provázaných technologických postupů,
který umožní čištění co nejširšího spektra odpadních vod a odstranění tekutých čistitelných
odpadů.
ČOV je navržena pro technologie sedimentace, flotace, úpravy pH, chemického srážení
rozrážení emulzí, biologického aerobního čištění, membránové procesy a anaerobní
vyhnívání. Součástí ČOV bude monitoring kvality vypouštěných vod (viz. příslušná část
oznámení).
Součástí objektu ČOV bude také víceúčelová provozní laboratoř pro vyhodnocování kvality
vody a také parametrů odpadů a produktů úpravy v rámci jednotlivých technologií,
zejména pro vápenno-cementovou stabilizaci. Laboratorní vybavení bude umožňovat
základní odběry vzorků vod, sypkých, tekutých a pevných odpadů a produktů a uchování
vzorků. Instrumentální technika bude umožňovat základní provozní analytická stanovení.
Jakost vod a odpadů, předepsaný příslušným ustanovením provozního řádu na základě
závazných právních předpisů bude prováděn externí akreditovanou laboratoří.
Technologie ČOV je popsána v příslušné části oznámení.
SO 161 – Zpevněné plochy u ČOV
Pro výstavbu ČOV bude v SZ části areálu nasypána zpevněná plocha. Na této ploše bude
vybudována ČOV a nevyužitý prostor bude sloužit k pohybu automobilů a dalších
mechanismů. Plocha je navržena jako panelová se stejnou konstrukcí jako příjezdná
komunikace. Z této plochy je možný sjezd k vyrovnávací nádrži, kde je vytvořen prostor
k otáčení vyložených automobilů.
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SO 162 – Příjezdná komunikace k ČOV
Příjezdná komunikace k ČOV je navržena jako panelová o šířce 4 m, na štěrkopískovém
podsypu o mocnosti 30 cm, v celkové délce 101 m.
SO 163 – Splašková kanalizace
Splašková kanalizace je navržena ze stávajícího provozního objektu a z nově
navrhovaného sociálního objektu. Splašky budou odváděny na ČOV dvěmi větvemi. Pravá
větev povede od stávajícího provozního objektu, levá větev od nově navrhovaného
sociálního objektu. Je navrženo kameninové potrubí DN 300, o celkové délce 580 m. Na
trase je uvažováno 12 kanalizačních šachet. Kanalizační potrubí bude uloženo v zemní
rýze pod obslužnou komunikací.
SO 166 – Vyrovnávací nádrž (VN pod ČOV)
Na odtoku vyčištěné vody z ČOV bude zřízena vyrovnávací (egalizačí) nádrž –
železobetonová jímka, rozdělená na dvě části o objemu cca 100 m3 a 500 m3. Do větší
části nádrže bude možné převádět v případě potřeby i přebytek vod z jímky srážkových
vod. Pak by všechna voda ze skládky odtékala po kontrole přes přeliv nádrže do vodoteče
Prašinec.
SO 167 – Opěrná zeď u ČOV
K vybudování plochy okolo 750 m2 potřebné pro ČOV bude nutné provést výlom skály a
postavit opěrnou zeď. Opěrná zeď je navrhována v celkové délce 76 m a ve výšce 3,5 – 4
m. Za zdí bude proveden štěrkový drén.

SO 170 – Monitorovací systém skládky
Pasivní monitorovací systém skládky bude zajištěn pomocí nově vybudovaných
hydrogeologických monitorovacích vrtů nad skládkou a pod skládkou ve smyslu proudění
podzemních vod. Celkem je navrženo 10 nových vrtů. Jejich přesné umístění bude řešeno
v dalších stupních projektové dokumentace. Do monitoringu je třeba započítat také aktivní
systém SO112 na skládce a ploše pro nakládání s odpady a vizuální sledování funkce
kontrolního drénu SO113.
SO 180 – Oplocení
Oplocení bude provedeno z pozinkovaného pletiva výšky 2 m, upnutého do 223 kusů
ocelových sloupků.
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SO 190 – Vegetační doprovod
Navrhuje se výsadba zeleného pásu na západní straně areálu, na vnější straně plochy pro
nakládání s odpady. Dělící pás zeleně je navrhován mezi plochou pro nakládání s odpady a
vlastním skládkovým tělesem. Ve spodní části budou částečně zachovány současné lesní
porosty. K výsadbě jsou navrhovány stromy a keře v celkovém počtu 770 ks (druhy Ptačí
zob - Ligustrum ovalifolium, Hloh - Crataegus monogyna, Růže šípková - Rosa canina, Zerav
východní - Thuja orientalis, Modřín - Laryx Decidua, Javor - Acer platanoides, Líska Coryllus avellana, Trnka - Prunus spinosa).
SO 200 – Těžba odpadů z prostoru „C“ (ZN-1)
Po výstavbě 1. etapy plánovaného areálu, kdy bude dokončeno těleso nového úložiště
(sektory “A” a “B”), osazena stabilizační linka a vybudována ČOV, bude možné zahájit sanaci
stávající havarované skládky ZN-1. Vrchní fólie bude postupně demontována. Voda
nacházející se v tělese bude čerpána a odváděna na ČOV. K odvodu kyselých vod bude
využito dočasného potrubí, které bude vedeno na kraji obslužné komunikace a bude
zaústěno buď do jímky průsakových vod nebo přímo na ČOV. Během tří let bude z tohoto
sektoru postupně vytěženo a zpracováno na stabilizační lince 23.340 t odpadů s převahou
zelené skalice. Stabilizát bude uložen na nově vybudovanou skládku. Kyselé vody budou
zneutralizovány a vzniklé kaly budou rovněž stabilizovány a uloženy.
SO 201 – Demontáž těsnicího a drenážního systému
Po odtěžení odpadů ze sektoru ZN-1 budou původní těsnicí vrstvy sejmuty. Odstraněny
budou zbytky drenážní vrstvy, geotextilie, fólie PEHD a bentonitová rohož. Odtěžení zemin
nacházejících se po tímto systémem bude provedeno do úrovně plánované základové spáry
nového skládkového tělesa. Pokud budou tyto zeminy kontaminovány, budou zneškodněny
přímo v areálu.
SO 204 – Odtěžení opěrné hráze starého úložiště
Současně s odtěžbou a stabilizací odpadů může být zahájeno odtěžování opěrné hráze
stávajícího úložiště. Část materiálu hráze může být použita pro SO300 a eventuálně po
prokázání potřebného koeficientu propustnosti by materiál bylo možno použít i jako zemní
těsnění pro 3. etapu složiště a obvodovou hrázku. Zbylý materiál bude uložen v určeném
zemníku a bude používán pro technologické překryvy odpadů a případně pro technickou
rekultivaci skládky. Součástí bude i sanace zemin a podzemních vod in situ neutralizací
v prostoru nejvíce znečištěném – v oblasti původní jímky průsakových vod.
SO 300 – Terénní úpravy 3. etapa
Dojde k vytvarování základové spáry dna bývalé deponie ZN-1 po sanaci tak, aby
navazovalo na již vybudovanou novou skládku z první etapy. Podle typu a kontaminace
zemin se bude jednat o částečné násypy a výkopy. Součástí úprav bude zrušení dočasné
obslužné komunikace, která prochází pod stávající opěrnou hrází sektoru ZN-1.
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SO 301 – Hrázové těleso 3. etapa
Obvodová hráz složiště naváže na stávající hráz na levé části a bude provedena podél
celého nového složiště. Jedná se obvodovou hráz, jejíž výška bude maximálně 2 m a budou
na ni zavázány těsnicí vrstvy. Při výstavbě bude také zrušena komunikace, která v 1. etapě
byla umístěna pod stávající opěrnou hrází skládkového sektoru.
SO 302 – Těsnicí a drenážní vrstvy skládky 3.etapa
Těsnicí a drenážní vrstvy budou položeny ve stejném složení jako při výstavbě 1. etapy
skládkového tělesa a navázány na vrstvy sektoru „A“ a „B“ z první etapy. Fólie bude
navařena na fólii položenou v 1. etapě. Jednotlivé vrstvy těsnicího systému jsou navrženy
následovně (v pořadí odspodu nahoru.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zemní těsnění tloušťky 50 cm, koeficient propustnosti kf ≤ 1.10-9 m.s-1
systém kontroly netěsnosti fólie
fólie PEHD tloušťky 2 mm
geotextilie 400 g.m2
štěrkopískový plošný drén tloušťky 30 cm, (mezivrstva zdvojeného těsnění PEHD)
tloušťky 30 cm s trubním drénem DN 160 mající kontrolní monitorovací funkci
bentonitová rohož
fólie PEHD tloušťky 2 mm
geotextilie 800 g.m2
štěrkopískový plošný drén tloušťky tl. 30 cm, kf ≥ 1.10-4 m.s-1 PEHD svodný drén DN
300 obsypaný štěrkem

V etapě 3 realizace záměru se jedná o rozšíření tělesa skládky v ploše 0,7 ha. Po výstavbě
obou etap (etapa 1 a etapa 3) bude mít skládkové těleso v konečné podobě rozlohu
přibližně 2,6 ha.
SO 303 – Systém kontroly těsnosti fólie 3. etapa
Při výstavbě 3. etapy skládky bude rozšířen použitý monitorovací sytém kontroly těsnosti
fólie i na novou plochu tělesa skládky. Pro třetí etapu skládky bude použitý samostatný
systém, který byl již popsán v SO112. Proměření těsnosti fólie bude pak možné samostatně
pro každou etapu skládky.
SO 310 – Obslužná komunikace 3. etapa
V rámci výstavby proběhne úprava stávající komunikace umístěna na obvodové hráze tak,
že komunikace bude přizpůsobena hranicím třetí etapy a bude navázána na SO311.
SO 311 – Odstavné a parkovací plochy 3.etapa
Po výstavbě 3. etapy skládky vznikne mezi stávající halou a hranicí obvodu skládky pruh o
šířce 9 m. Tento pruh bude sloužit pro provoz vozidel přivážejících materiál ke zpracování na
stabilizační lince, nebo pro další technologie umístěné na plochách vedle tělesa skládky.
DHV CR, spol. s r.o.
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SO 400 – Uzavření a technická rekultivace skládky
Po naplnění celého prostoru skládkového tělesa bude skládka uzavřena a rekultivována.
Svahy skládkového tělesa budou po obvodě upraveny do sklonu 1:3. Tento sklon bude třeba
dodržovat již v průběhu ukládání. Skládkové těleso bude uzavřeno fólií PEHD tloušťky 1,5
mm s ochrannou geotextilií. Na svazích bude použita oboustranně zdrsněná fólie. Fólie a
geotextilie budou zavázány do kotevní ostruhy vybudované při výstavbě 1 a 3. etapy
skládkového tělesa. Na svazích bude dále položena drenážní vrstva o mocnosti 30 cm. Dále
bude položena vrstva 60 cm podorničí a 10 cm vrstva ornice. Pro rekultivaci mohou být
využity materiály z kompostování prováděného v areálu střediska.
SO 401 – Likvidace plochy pro nakládání s odpady
Po zaplnění prostoru skládky bude rozhodnuto o tom, zda budou některé činnosti
provozované v areálu technologického střediska zachovány či redukovány, případně úplně
zrušeny. V případě rozhodnutí o zrušení některých činností bude možno některé stavby
demontovat a na jejich plochách provést rekultivaci. Jedná se především o plochu pro
nakládání s odpady. Plocha bude rozebrána, budou odstraněny panely a další podkladní
vrstvy, na plochu bude rozprostřena ornice a bude provedeno její zatravnění, případně
výsadba keřů.
SO 402 – Demontáž technologických objektů
V případě ukončení provozu areálu bude možno technologie demontovat a přemístit na
jinou lokalitu nebo zlikvidovat. Jedná především o stabilizační linku, technologii
biofermentace a technologii zpracování elektroodpadu. Některé objekty zůstanou v provozu
i po uzavření areálu. Je nutno počítat s prováděním monitoringu lokality ještě minimálně 15
let po ukončení provozu technologického střediska. Proto by měl zůstat zachován provozní
objekt i ČOV.
SO 410 – Biologická rekultivace
Na uzavřeném skládkovém tělese a ostatních plochách bude provedena biologická
rekultivace. Na plochy bude rozprostřena ornice a plochy zatravněny. Těleso skládky bude
dále osázeno keři po skupinách zhruba po 10 kusech, v celkovém množství asi 800 ks.
Technické řešení úložiště vychází ze zkušeností s podobnými typy skládek odpadů a je
navrženo s přihlédnutím k následným normám, uvedeným v tabulce č. B1.
Označení
ČSN 83 8030 Skládkování odpadů
ČSN 83 8032 Skládkování odpadů
ČSN 83 8033 Skládkování odpadů
ČSN 83 8034 Skládkování odpadů
ČSN 83 8035 Skládkování odpadů
ČSN 83 8036 Skládkování odpadů
TNO 83 8039 Skládkování odpadů

Název
Základní podmínky pro navrhování a výstavbu
Těsnění skládek
Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
Odplynění skládek
Uzavírání a rekultivace skládek
Monitorování skládek
Provozní řád skládek

Tabulka č. B1: Přehled použitých norem
DHV CR, spol. s r.o.
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Celkové stavebně technické řešení stavby bylo navrženo na základě a po vyhodnocení
veškerých skutečností, které byly projektantovi známy před zpracováním této
dokumentace (údaje předané investorem, výsledky a závěry provedených průzkumných
prací, historické údaje o skládce apod.). Pokud by při vlastní realizaci stavby byly zjištěny
nové skutečnosti, které by mohly výrazně ovlivnit navržené technické řešení stavby, bude
z iniciativy investora svoláno jednání s účastí dodavatele a projektanta, na němž bude
dohodnut další postup řešení vzniklého problému.

Stručný popis technologického řešení záměru
V technologiích a na skládce bude nakládáno jak s odpady které již na lokalitě existují
z minulosti - a které je třeba v rámci sanace a rekultivace staré ekologické zátěže
přepracovat a bezpečně uložit, tak na komerční bázi s odpady přijímanými za úplatu.
V případě splnění předepsaných podmínek pro příjem odpadů a zvážení odpadu, vedoucí
provozu nebo jím pověřená osoba potvrdí příjem dodávky odpadů a vozidlo s odpadem
navede do vymezeného prostoru pro soustřeďování příslušných odpadů před jejich úpravou
nebo odstraněním v rámci technologického střediska. Postupy stanovené pro přijímaní
odpadů do střediska vycházejí ze současně platné právní úpravy odpadového hospodářství a
pokud dojde k očekávané změně v této oblasti, dojde i ke změně popsaných postupů tak,
aby byly s požadavky novelizovaných obecně závazných předpisů ve shodě.
Principem celého zařízení je předcházení vzniku odpadů jejich materiálovým využitím,
minimalizace objemu ostatních odpadů a eliminace nebezpečných vlastností dovážených
odpadů nebezpečných. K tomuto účelu budou sloužit jednotlivé technologie ve středisku.
Skládka S-OO
Na skládku S-OO budou přijímány buď ostatní odpady přímo od dodavatelů, nebo zde
budou ukládány ostatní odpady, které budou výstupem přepracování odpadů
v technologiích komplexního střediska pro nakládání s odpady.
V případě, že některé odpady kategorie „O“ budou využitelné a potřebné jako nosné
odpady technologie přepracování, budou přednostně takto použity. Např. popílky, strusky,
škvára, zemina, písek apod. mohou být využity v rámci úpravy vápenno-cementovou
stabilizací za účelem dosažení optimální stabilizační směsi (skalici zelenou, přítomnou na
skládce nelze stabilizovat bez podílu nosných odpadů na bázi popílku). Obdobně tomu bude
např. také v procesu biodegradace k vylehčení biodegradovaných materiálů v případě
potřeby. Pro každý druh, nebo skupinu odpadů s podobnými vlastnostmi bude stanovena
receptura a proveden laboratorní stabilizační test pro účely ověření účinnosti stabilizace.
Vápenno-cementová stabilizace
Ke stabilizaci odpadů vápenno-cementovou stabilizací budou přijímány zejména odpady
s obsahem solí těžkých kovů, obtížně odbouratelného organického znečištění a jiných
škodlivin, které je nezbytné vzhledem k jejich vlastnostem nebo požadavkům zvláštních
předpisů před uložením na skládku stabilizovat tak, aby bylo omezeno uvolňování jejich
škodlivých složek do okolního prostředí.
DHV CR, spol. s r.o.
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Vozidlo s odpadem navede obsluha do prostoru vodohospodářsky zabezpečené manipulační
plochy pro příjem odpadů v sektoru „D“ (ZN-2), kde dojde k vyložení odpadu. Pokud to
bude možné, obsluha vytřídí složky recyklovatelné a ty, k jejichž odstranění je vhodnější jiná
technologie odstraňování odpadu. Třídění bude prováděno bezprostředně po přijetí
respektive vyložení odpadu. Tento postup platí zejména pro období rekonstrukce staré
skládky, v období komerčního nakládání s odpady se předpokládá příjem odpadů, které
nebude třeba třídit.
Odpad bude přes třídící rošt vstupovat do zásobníku modulu A - primární homogenizační
nádrže - s kapacitou minimálně 50 m3. Z nadsítného podílu budou vytříděny využitelné
odpady, které obsluha přemístí do mobilního kontejneru. Zbývající část nadsítného podílu
(nevyužitelné odpady) obsluha převede vyklopením roštu do boční nádrže hrubých nečistot.
Pomocí drapákového mechanismu obsluha zajistí primární homogenizaci přijatých odpadů a
materiálů přidávaných do směsi odpadů pro její lepší zpracovatelnost (např. bentonit,
vápenec, popílek apod.) podle receptury předem stanovené na základě informací
obsažených v doprovodné dokumentaci upravovaných odpadů. Jedná se o proces, kdy
odpady mění svoje fyzikálně-chemické vlastnosti a přecházejí do formy primárního
stabilizátu.
Popsaným technologickým procesem dojde v první fázi k vytvoření homogenní směsi
primárního stabilizátu v objemu, který odpovídá využitelné kapacitě modulu. Z primární
homogenizační nádrže obsluha drapákovým nakladačem převede primární stabilizát do
třídícího podavače, ve kterém se oddělí částice větší než 50 mm, které přecházejí do boční
nádrže hrubých nečistot. Z třídícího podavače odebírá primární stabilizát strmý kabelkový
dopravník, u nějž se na výsypném konci kabelky rozvinují a materiál je vysypáván do vstupu
homogenizátoru v němž probíhá sekundární homogenizace primárního stabilizátu
s hydraulickými pojivy.
Hydraulická pojiva budou dávkována šnekovým dávkovačem z příslušného zásobníku rovněž
do hrdla homogenizátoru. Současně budou přidávány kapalné přísady (recyklační odpadní
vody a roztoky pomocných stabilizačních přísad). Proces dávkování pojiv a přísad bude řízen
na základě standardních receptur a kvality primárního stabilizátu.
V homogenizátoru dojde k zapracování stabilizačních přísad a pojiv do stabilizovaného
odpadu otáčivým pohybem bubnu s vestavěnými lopatkami. Proces homogenizace odpadu
a stabilizačních přísad a pojiv bude ukončen v okamžiku řádného promíchání směsi, která
musí být homogenní v celém zpracovávaném objemu.
Po odebrání vzorku směsi z homegenizátoru bude prostřednictvím pásových dopravníků
zpracovaný odpad – nevyzrálý stabilizát - dopraven na příslušnou zrací plochu nevyzrálého
stabilizátu, kde bude stabilizát ponechán a proces stabilizace po čtyřech týdnech dokončen.
Po ukončení procesu zrání bude stabilizát posouzen z hlediska nebezpečných vlastností
pověřenou osobou dle §7, odst. 2 a 7, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na základě
tohoto posouzení bude se stabilizátem dále nakládáno, tzn. bude odstraněn uložením na
příslušnou skládku odpadů (vlastní S-OO nebo externí S-NO). Vzhledem k vlastnostem
stabilizátu (umělá hornina) je možné využívat stabilizát jako technologický materiál
k zabezpečení provozu skládky.
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V případě možnosti využití stabilizátu jako součásti externích stavebních konstrukcí (mimo
rámec střediska) bude produkt posuzován jako výrobek a ve smyslu příslušných požadavků
na stavební výrobky uváděn na trh.
Biodegradace
V případě, že byly splněny podmínky pro příjem odpadů, vozidlo s odpadem navede obsluha
do prostoru shromažďovací plochy biodegradace vymezené v rámci jednotné plochy pro
nakládání s odpady a přivezený odpad zde bude vyložen. Obsluha vytřídí z dodávky odpadů,
pokud to bude možné, ty složky, k jejichž odstranění je vhodnější jiná technologie.
Po soustředění minimální dávky odpadu potřebné pro zahájení úpravy (500 tun) bude ve
spolupráci s externí oprávněnou firmou připraven kapalný biopreparát jako očkovací násada.
Dodávku biopreparátu schváleného Státním zdravotním ústavem s návodem na jeho aplikaci
bude zajišťovat externí oprávněná firma, např. ENVISAN-GEM, a.s.
Obsluha dekontaminační plochy pomocí čelního nakladače rozprostře navezený odpad na
určenou plochu tak, aby výška zakládky nepřesáhla 30 cm. Současně do odpadu zapracuje
vylehčovací materiál (škvára, piliny, vapex, akt. uhlí, drcená suť apod.). Následně obsluha
upraví vlhkost materiálu, nadávkuje předepsané množství bioaktivního roztoku se živinami a
další komponenty dle doporučení odborné firmy dodávající bioaktivní materiál. Jako zdroj
živin budou alternativně využívána komerční hnojiva s obsahem dusíku, fosforu, draslíku a
síry v případě, že reakční směs upravovaných odpadů tyto látky obsahuje v nedostatečném
množství.
Výše uvedený postup se s další dávkou odpadů opakuje až je dosaženo maximální výšky 2,5
m. Voda potřebná pro biodegradační proces bude zajišťována přirozenou srážkovou činností
a v období sucha zkrápěním vodou z vlastního vodovodu technologické neznečištěné vody.
Konzistence homogenizované směsi určené k biodegradaci musí mít parametry, které
zajišťují statickou stabilitu 2,5 m vysoké vrstvy odpadu při sklonu 1: 2,5. Navážkou vrstvy
odpadů do výšky 2,5 m je vytvořena biodegradační šarže, která se v závislosti na
klimatických podmínkách několikrát (2x až 5x) provzdušní překopávkou pomocí nakladače.
Současně s provzdušňováním bude vyhodnocován průběh a účinnost biodegradace
z hlediska snižování koncentrace biologicky rozložitelných (organických) látek. Při dosažení
koncentrace znečišťujících látek pod limitní hodnoty, vycházející z požadavků na další
nakládání s výsledným produktem, bude biodegradační proces ukončen a transformovaný
odpad bude uložen do tělesa skládky S-OO.
Elektrotechnický odpad
V případě, že budou splněny podmínky pro příjem, budou elektrotechnické odpady určené
pro recyklaci soustřeďovány v místě primární separace do kontejnerů podle druhu zařízení.
Z kontejneru bude odpad přemisťován na pracoviště základní demontáže, která bude
prováděna manuálně na pěti pracovních stolech. Zde budou z vyjímány baterie a
akumulátory a další ucelené celky. V případě televizí a monitorů PC bude od zbytku přístroje
oddělena i obrazovka. Při demontáži bude využíváno běžné i elektrické ruční nářadí.
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Výstupem základní demontáže budou součásti jako např. skříňky, kryty, torza přístrojů
s elektroinstalací, devakuované obrazovky zbavené vychylovacích cívek a elektrochemické
články z přenosných přístrojů.
Torzo přístrojů s elektroinstalací se rozebere na jednotlivé díly na kulatém otočném třídícím
stole. Zde se díly ručně třídí a soustřeďují s oddělením transformátorů, motorů, tištěných
spojů, elektrolytických kondenzátorů, měděných kabelů a vodičů, hliníku, železa, plastů a
nevyužitelného zbytkového podílu. Takto vytříděné díly se budou dále zpracovávat a třídit
s cílem získání finálních produktů: železný odpad, hliníkový odpad, měděný odpad,
vytříděné a směsné plasty v podobě drtě, nevyužitelný zbytkový podíl a produktů pro další
zpracování jako kabely, vodiče a tištěné spoje.
Úprava odpadů pro další zpracování umožní získat produkt s maximálním obsahem
barevných a drahých kovů. V první fázi prochází odpad drcením. Následuje magnetická
separace. Nemagnetický podíl odpadu postupuje na vibrační třídící síto, kde nadsítná část
větší než 5 mm prochází elektrodynamickým tříděním, kde se oddělí neželezné kovy
(vodiče). Podsítná část postupuje na fluidní vibrační třídící stůl, kde se oddělí kovový
produkt s obsahem drahých kovů od nekovového zbytku. Výsledné produkty představují
frakce drtí s obsahem oceli - Fe, neželezných kovů Al, Cu, Sn, Zn a jejich slitin, drahých
kovů Ag, Au, Pd, Pt a nekovový zbytek („hluchá frakce“).
Kovonosné drtě budou následně předávány oprávněným osobám k dalšímu zpracování. Tzv.
„hluchá frakce“ bude předávána k materiálovému nebo termickému využití, případně
odstraněna na skládce S-OO ve středisku v závislosti na kvalitativních parametrech a
aktuálním vývoji na trhu s odpady. Obrazovky budou zpracovávány na samostatné lince
zabezpečené z hlediska ochrany pracovního prostředí, zejména před vlivem prašných
exhalací s obsahem těžkých kovů. Odsávaný vzduch bude procházet třístupňovým
systémem čištění vzdušiny a vyfukován nad střechu provozovny. V první fázi se na
speciálním zařízení oddělí stínítková a kónusová část obrazovky diamantovým kotoučem.
Touto operací je umožněn volný přístup k vnitřní straně stínítka a luminofor se odstraní
účinným odsavačem.
Luminofory budou ze stínítka obrazovek s mechanicky neodstranitelnou vrstvou louženy
pomocí speciálního roztoku firmy HENKEL.
Loužící roztok bude po nasycení předán oprávněné osobě jako kapalný, kovonosný odpad
k vytěžení a materiálovému využití drahých kovů. Oddělené části obrazovek budou po
ukončení loužení a následném neutralizačním oplachu vodou dále tříděny v závislosti na
jejich možném materiálovém využití. Část vytříděných využitelných dílů z obrazovek bude
následně předávána oprávněné osobě k využití a nevyužitelné díly budou odstraňovány
uložením na skládce S-OO. Zbytkové nevyužitelné podíly odpadů s nebezpečnými
vlastnostmi budou předávány k úpravě na stabilizaci.
Recyklace stavebních odpadů
V případě, že budou splněny podmínky pro příjem odpadů, obsluha navede vozidlo
s odpadem na plochu pro soustřeďování stavebních odpadů situovanou v rámci jednotné
plochy pro nakládání s odpady. Obsluha vytřídí z dodávky odpadů, pokud to bude možné,
ty složky, k jejichž odstranění je vhodnější jiná technologie odstraňování odpadu. Prioritně
budou z odpadu vytříděny kovové odpady.
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Třídění bude prováděno bezprostředně po přijetí respektive vyložení odpadu. Třídění bude
prováděno zejména manuálně.
Shromážděné odpady budou čelním kolovým nakladačem vkládány do násypky
kontejnerové drtící jednotky a upravené odpady budou shromažďovány na haldách dle
zrnitosti. Výkon jednotky bude 17 - 87 tun materiálu za hodinu. Následně budou zpracované
odpady pásovými dopravníky rozváděny na shromaždiště jednotlivých frakcí – stavebních
výrobků a upravených odpadů (kamenivo, zásypový materiál, granuláty, zbytkové odpady
apod.).
Aerobní fermentace
Součástí záměru technologického střediska komplexního nakládání s odpady v Pozďátkách
je vybudování linky na aerobní zpracování odpadů kat. „O“ s biologicky rozložitelným
podílem vycházející s požadavku přílohy č.9, odst.1) vyhlášky č. 383/2001 Sb. o omezování
ukládání biologicky rozložitelných podílů s možností zpracování odpadů podobných TKO
(OPT) a nevyužitelných složek vytříděného TKO (suchá frakce). Cílem této technologie je
zhodnocení TKO a jemu podobného odpadu a frakcí z tříděného sběru odpadů, které nejsou
jinak zpracovatelné.
V případě, že jsou splněny podmínky pro příjem odpadů, obsluha navede vozidlo s odpadem
do sekce pro příjem odpadů umístěné za vstupem do provozní haly. Ze sekce příjmu bude
odpad čelním nakladačem přepraven do sekce mechanické úpravy. Zde se odpad drtí na
kusy o velikosti 20 - 30 mm a následně homogenizuje.
Takto upravený odpad se umístí do prostoru s řízenou urychlenou fermentací, navrší se do
vrstvy vysoké cca 4 metry a provětrává vzduchem shora dolů. Fermentační pochody se
iniciují spontánně, do materiálu není přidávána žádná doplňková kultura mikroorganismů.
Teplota odpadů dosahuje v této fázi jejich zpracování 50 – 60 oC, což je pro zpracovávaný
odpad významným stabilizačním prvkem.
Snadno fermentovatelné organické látky, kterých je ve směsi 20 - 40 %, jsou zbaveny
zápachu a dojde rovněž k výraznému snížení počtu mikroorganismů. Proces fermentace trvá
15 – 20 dnů a upravený odpad obsahuje méně než 20 % vody.
Po skončení fermentace/sušení je materiál podroben třídění, při kterém se z něho vytěží
veškeré využitelné kovové složky (železné neželezné kovy). Dalším produktem třídění je
podsítné (frakce o velikosti menší než 20 mm), které je určeno jako surovina pro zakládku
pro výrobu průmyslového kompostu. Nadsítné je určeno k uložení na skládku S-OO.
Kompostování
Odpady určené do zakládky budou soustřeďovány v prostoru střediska v kontejnerech a na
hromadách. Při vytváření zakládky a v době uchovávání odpadů před jejich umístěním do
zakládky bude zohledňována jejich kvalita tak, aby nedocházelo k uvolňování pachových
složek z uchovávaných odpadů. Z tohoto důvodu se předpokládá i dočasné umísťování
vybraných uchovávaných odpadů před jejich umístěním do zakládky pod zakrytím odpady
zemin nebo upravených stavebních odpadů v prostoru S-OO.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

29

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

Technologie výroby kompostu zahrnuje přípravu surovin, postup jejich navážení do
zakládek, úpravu zakládky, způsob a termíny homogenizačních a aeračních překopávek,
zavlažování, dosažení minimální teploty zakládek a dobu jejich udržení a celkovou dobu
zrání. Příprava surovin spočívá zejména v drcení nebo štěpkování větví, dřevěných obalů a
odřezků, papírových odpadů a podobných odpadů. Pro přípravu surovin budou využívána
zařízení, která budou k dispozici pro zpracování stavebních odpadů a pro aerobní
fermentaci. Výstup z technologie aerobní fermentace je jedním z významných zdrojů
materiálů určených ke zpracování kompostováním (maximálně 3.000 tun ročně).
Odpady se do kompostové zakládky navážejí rovnoměrně tak, aby zakládka měla vysokou
homogenitu. Doba přípravy, předfermentace a úpravy surovin (odpadů) se nezapočítává do
doby zrání kompostu. Během zrání je nutno kompost nejméně 2x překopat. V případě
potřeby se zakládaný nebo zrající kompost zavlažuje vodou nebo tekutými hnojivými
odpady, přičemž je nutno dbát na to, aby vrstva zakládky při započetí aplikace závlahy byla
minimálně 1 m od základny nebo se závlaha aplikuje do mělké laguny vytvořené v koruně
zakládky.
Veškerá manipulace s odpadem v kompostárně bude prováděna s využitím čelního
nakladače. V případě, že po skončení fermentace nebude v kompostu dosaženo
požadovaných jakostních znaků nebo v průběhu fermentace nebude dosaženo
hygienizačních teplot, bude kompost použit opakovaně jako základ do zakládky a k němu se
přidají další vhodné druhy odpadů s dostatkem organické hmoty a po homogenizaci
s kompostem nevhodné kvality se ve fermentačním procesu pokračuje nejméně dalších 21
dnů. Kompost může být v takovém případě využit jako technologický materiál ke stabilizaci
skládkového tělesa nebo k překrytí denní skládky.
Technologie ČOV
Návrh technologie je zpracován (Jeníček, Bindzar, Dohányos, 2004) jako soubor vzájemně
provázaných technologických postupů, který umožní čištění co nejširšího spektra odpadních
vod a odstranění tekutých čistitelných odpadů. Pro provoz ČOV jsou navrženy technologie:
o
o
o
o
o
o
o
o

sedimentace
flotace
úprava pH
chemické srážení
rozrážení emulzí
biologické aerobní čištění
membránové procesy
anaerobní vyhnívání

Navržené technologie by měly čistit splaškové odpadní vody od 300 EO, které budou
přivedeny jak z vlastních sociálních zařízení, tak tlakovým potrubím z obce Pozďátky,
anorganicky znečištěné vody s velmi nízkým pH, vysokým obsahem síranů a železa a
s obsahem těžkých kovů – přivedené spádovým potrubím ze staré skládky ZN-1 v období
její sanace, chemicky podobné vody po průchodu horninovým prostředím – přivedené
spádovým potrubím a čerpané ze zemního zářezu, znečištěné srážkové vody, které budou
zachyceny u místa vzniku (jednotlivé technologie v areálu) a následně podle typu znečištění
vyčištěny společně se splaškovými vodami nebo s anorganickými vodami, další odpadní
vody podle poptávky na trhu a čistitelné tekuté odpady podle poptávky na trhu.
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Ke každé technologii, případně společně pro několik technologií, bude navrženo kalové
hospodářství zakončené odvodněním. Pro anorganické kaly s následným využitím či
uložením na skládku, pro organické rozložitelné kaly s následným použitím do kompostu.
V případě, že organický kal bude obsahovat těžké kovy, bude odpad stabilizován a uložen
na skládku S-OO.
Součástí technologického souboru budou rovněž zásobní a vyrovnávací/egalizační nádrže na
příjmu materiálů i na straně vyčištěných vod před jejich vypuštěním do recipientu nebo
jejich jiným využitím. Na konci čistícího procesu bude zajištěna možnost hygienického
zabezpečení vyčištěných vod.
Systém čištění bude navržen tak, aby jednotlivé technologie bylo možno provozovat
paralelně, tedy jako nezávislé proudy, nebo návazně, tedy v sérii. Čištění bude navrženo
jako průtočné, v případě technologické výhodnosti může být využit také systém čištění po
dávkách.
S ohledem na minimální průtok v předpokládaném recipientu nesmějí základní ukazatele ve
vypouštěných odpadních vodách překročit limity, stanovené v současnosti platnými právními
předpisy pro znečištění povrchových vod. Základní ukazatele jsou navrženy v rozsahu,
odpovídajícímu předpokládané skladě polutantů. Podrobnosti uvádí kapitola D4 tohoto
oznámení.
Monitoring
Nedílnou součástí záměru je monitoring funkčnosti těsnění skládkového tělesa, monitoring
kvality průsakových vod, monitoring kvality srážkových vod, monitoring kvality podzemních
a povrchových vod a monitoring kvality vypouštěných odpadních vod.
Skládkové těleso bude monitorováno geoelektrickým systémem kontroly těsnosti PEHD fólie
a současně s ohledem na princip předběžné opatrnosti kontrolním podskládkovým drénem.
Kvalita průsakových vod, srážkových vod, vypouštěných odpadních vod a povrchových vod
bude kontrolována v rozsahu potřebném pro definování jejich kvalitativních resp.
kvantitativních parametrů po standardním odběru vzorkovačem.
Kvalita podzemních vod bude kontrolována v systému hydrogeologických monitorovacích
vrtů , který bude vybudován současně s novým tělesem skládky. Odběr bude standardním
zonálním vzorkovačem za statického stavu. Rozsah stanovení bude odpovídat
předpokládané skladbě nejvýznamnějších reprezentantů potenciálních polutantů.
Podrobný popis je uveden v příslušné části D4 tohoto oznámení.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení a provoz
Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2007. Předpokládaný termín ukončení
výstavby a uvedení komplexu do plného provozu je rok 2012. Předpokládaná doba
provozu je 30 let tj. do roku 2042. Snahou investora je provést celý záměr co nejrychleji
za předpokladu dodržení všech zákonných procesů a povinností z toho vyplývajících.
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Dále uváděná tabulka B2 shrnuje termíny, které jsou reálné za předpokladu
bezproblémového průběhu celého procesu výstavby.
Etapizace
Zahájení výstavby I. Etapa
Ukončení výstavby 1. etapa
Ukončení výstavby 2. etapa
Ukončení výstavby 3. etapa

Rok
2007
2008
2011
2012

Tabulka č.B2: Předpokládané termíny realizace střediska pro nakládání s odpady
Provoz technologického střediska pro komplexní nakládání s odpady Pozďátky bude
probíhat ve dvou směnách v pracovní dny, to znamená po dobu 250 dní v roce.

Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Obec:

Krajský úřad kraje Vysočina
Slavičky

Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k zákonu 100/2001
Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona do kategorie I (záměry, které podléhají
posouzení vždy), bodu 10.1. přílohy 1 zákona „Zařízení pro nakládání s nebezpečnými
odpady s kapacitou nad 1.000 t za rok.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda

Zábor půdy
Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Pozďátky na
pozemcích v majetku investora. Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou, druhy těchto
pozemků, jejich stávající způsob využití a velikosti ploch jednotlivých parcel jsou uvedeny
podle výpisu z katastru nemovitostí v tabulce B3. Celková výměra plochy dotčené
záměrem je 68.783 m2.

Číslo parcely
368
369
369/3
370
371
372/1
372/3
377
378
379
380
381/2
382/2
393
Celkem

Plocha m2
608
14.358
6
3.999
41.581
365
37
70
1.069
35
2.372
3.377
900
6
68.783

Druh pozemku
ZPF
ZPF
ZPF
PUPFL
ZPF
Ostatní
Ostatní
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
PUPFL

Tabulka B3: Pozemky dotčené stavbou
Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF)
64.376 m2 a 4.005 m2 pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Plochy ZPF a
PUPFL budou muset být pro realizaci stavby vyňaty z ochrany.

Chráněná území podle zvláštních zákonů
Do zájmového území projektované stavby nezasahují žádná chráněná území ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ani území chráněná
ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona č.
254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Areál nezasahuje ani do chráněného území ve
smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství v platném znění (chráněné
ložiskové území). Chráněná území nejsou situována ani v blízkosti předpokládaných
přepravních tras svozové oblasti odpadů. Nejblíže situovanými chráněnými územími je
přírodní památka Hluboček (871). Jedná se o dvě lokality na severu k.ú. Kožichovice
v nivě řeky Jihlavy. Chráněny jsou mokré přirozené louky o rozloze 0,735 a 1,62 ha
s výskytem ladoňky dvoulisté.
DHV CR, spol. s r.o.
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Dalším ZCHÚ je přírodní rezervace Hošťanka (1820) jižně od Slavic. Na rozloze 54,57 ha
je chráněn plocha smíšeného lesního porostu s převahou autochtonní jedle a výskytem
bramboříku evropského. Přírodní památka Klučovský kopec (872) představuje lokalitu
s výskytem koniklece lučního na rozloze 0,76 ha. Přírodní park Třebíčsko je vyhlášen na
rozloze 8.780 ha v části Křižanovské vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny pro svou
ekologickou a estetickou hodnotu.
V zájmovém území se nenachází žádný vyhlášený významný krajinný prvek. Významným
krajinným prvkem ze zákona je les, do kterého území částečně zasahuje a niva potoka
Prašinec.
Zájmové území neleží v chráněném území evropského významu vyhlášeném podle
požadavků směrnice 79/409/EHS o ptácích a směrnice 92/43/EHS o stanovištích (NATURA
2000).

Ochranná pásma
Připravovaný záměr se nenalézá v oblasti, do které by zasahovala ochranná pásma ve
smyslu dikce zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění - tj. ochranná pásma
vodních zdrojů nebo zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) v platném znění - tj. ochranná pásma
minerálních vod. Areál se dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách nenachází
v záplavovém pásmu povrchového toku.
Za ochranná pásma je nutno dle příslušných předpisů považovat i ochranu liniových
staveb a inženýrských sítí, které přes dotčené pozemky procházejí nebo se nalézají v
dosahu vlivu staveniště. Poblíž objektů skládky Pozďátky a v jejich nejbližším okolí
prochází několik inženýrských sítí sloužících k provozu areálu.
Na všechny stávající i projektované podzemní inženýrské sítě se vztahují ochranná pásma
stanovená legislativou a příslušnými normativy. Zařízení pro energetiku jsou chráněna
ochrannými pásmy dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Na
ostatní inženýrské sítě v prostoru staveniště se ochranná pásma stanovují podle obecných
norem nebo předpisů správců sítí.
V okolí stavby se nenacházejí takové inženýrské sítě nebo stavby, které by svým
průběhem, respektive ochranným pásmem znemožnily výstavbu jednotlivých navržených
objektů. Stávající zařízení budou vytyčena a v projektové dokumentaci budou
respektována.
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B.II.2. Voda
Jak na staveništi, tak za běžného provozu skládky bude používána voda jak pitná tak
užitková. Výhradním zdrojem pitné vody bude dovážená balená voda. Zdrojem užitkové
vody v sociálních zařízeních bude místní studna. V případě potřeby bude kvalita vody ze
studny upravena místní jednoduchou vodárnou. K odběru vody užitkové disponuje
středisko Pozďátky vlastním trubním řadem pro odběr do úpravny vody v objektu.
Technologická voda bude odebírána pro potřeby chodu jednotlivých zařízení. Pro
stabilizaci a skrápění skládky bude přednostně využívána voda z jímky průsakových vod.
Pro technologie biodegradace, kompostování, anaerobní fermentace bude využívána
přednostně voda z jímky čistých srážkových vod nebo studny.

Odběr vody
Trvalý (kontinuální) odběr vody pro období stavby není uvažován. Odběr vody v průběhu
stavby bude nahodilý v závislosti na momentální potřebě. Odběr vody pro areál stavby
bude realizován ze stávající study. Větší spotřeba vody se předpokládá pouze pro přípravu
betonů, která bude probíhat mimo staveniště u externích dodavatelů.
Na staveništi bude voda využívána především pro technologické účely (pro přípravu
minerálního těsnění skládky atd.) a v určité míře také k osobní hygieně a k pití pracovníků
na stavbě. V případě potřeby může být voda použita také ke skrápění prašných ploch
nebo k mytí znečištěných vozovek.
Za běžného provozu bude v kancelářích a na dalších místech pitná voda využívána
v rozsahu obvyklém pro jednotlivé provozy a typy užívání prostor. Voda bude využívána
především v sociálních zařízeních, pro mytí nádobí v kuchyňce, na mytí podlah, na závlahu
zeleně a podobně. Požární voda bude zabezpečena z hydrantů v prostoru areálu.

Spotřeba vody
Vyčíslení přesného množství vody spotřebované při výstavbě není v této fázi přípravy
záměru reálné. Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků na staveništi,
rychlosti a rozsahu probíhajících stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště. Odborným
odhadem lze stanovit, že celková spotřeba pitné vody pro sociální účely bude do 1.500
m3. Potřeba vody pro vlastní stavbu se bude pohybovat do 10.000 m3. Potřeba vody pro
technologii v průběhu výstavby bude upřesněna, pokud to bude účelné, v projektu pro
stavební povolení.
Pro fázi provozu střediska Pozďátky byla bilance potřeby pitné vody pro sociální účely
odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Při předpokládaném počtu 12ti zaměstnanců
byla celková průměrná denní potřeba vody pro sociální účely stanovena na 1,14 m3. Při
předpokládaném provozu v pracovní dny to bude ročně asi 360 m3. Spotřeba vody pro
zaměstnance je uvedena v následující tabulce B4.
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Činnost

Počet pracovníků

Dělníci
THP
Celkem

4+4
2+2
12

Průměrná denní
spotřeba (m3)
0,96
0,48
1,14

Průměrná roční spotřeba
(m3)
240
120
360

Tabulka B4: Průměrná spotřeba pitné vody pro sociální účely
Technologická voda bude používána pro proces stabilizace, kompostování, biodegradace,
využití elektrotechnického odpadu, skrápění skládky S-OO, mytí vozidel, čištění
komunikací a pro provoz ČOV. Bude se jednat o tři rozdílné proudy vod. Pro technologii
stabilizace a pro skrápění skládky bude přednostně využívána voda z jímky průsakových
vod. Do technologie stabilizace mohou vstupovat v závislosti na složení také některé
proudy z mezistupňů procesů čištění kapalných odpadů v ČOV. V ostatních technologiích
bude využívána buď voda akumulovaná v jímce neznečištěných srážkových vod nebo voda
z vlastní studny. Spotřeba technologické vody je uvedena přehledně v následující tabulce
B5.

Činnost

Zdroj vody

Prům.
Prům.
Prům.
hodinová
denní
roční
spotřeba spotřeba spotřeba
(m3)

Stabilizace

Jímka průsaků S-OO, ČOV

0,18

1,6

400

Skrápění S-OO

Jímka průsaků S-OO

0,24

2,0

500

Biodegradace

Jímka srážkových vod

0,05

0,4

100

Fermentace

Jímka srážkových vod

0,05

0,4

100

Kompostování

Jímka srážkových vod (nebo studna)

0,05

0,4

100

Stavební suť

Jímka srážkových vod (nebo studna)

0,03

0,2

50

Elektroodpad

Studna

0,005

0,04

5

ČOV příprava Ca(OH)2

Jímka srážkových vod (nebo studna)

0,07

0,6

150

Mycí rampa

Studna

0,02

0,16

40

Skrápění komunikací

Jímka srážkových vod (nebo studna)

0,05

0,4

100

Celkem

1445

Tabulka B5: Průměrná spotřeba technologické vody
K dodávce vody budou vybudovány rozvody z jednotlivých jímek a vlastní studny (viz.
popis stavebních objektů).
Pro případ zmáhání požáru bude využita voda z jímky čistých srážkových vod. Potřeba
není dosud stanovena, lze odhadnout potřebu požární vody pro vnější odběrná místa do
10 l.s-1. Potřeba je dostatečně pokryta objemem jímky čistých srážkových vod.
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje

Suroviny a materiály v období výstavby
Ve stávající fázi projektové přípravy stavby (dokumentace umístění stavby) nelze
odpovědně stanovit zdroje surovin a materiálů pro období výstavby ani jejich přesná
množství. Pro zajištění dodávek surovin a materiálů bude využito služeb komerčních
dodavatelů.
Předpokládá se dovoz materiálů řádově v rozsahu desítek tisíc tun. Největší objem bude
představovat minerální těsnění, kamenivo drenážní vrstvy, betony, zeminy do hrází a
PEHD konstrukční prvky.
Dalšími materiály budou ocelové konstrukce, kamenivo a panely pro výstavbu a povrchové
úpravy komunikací, materiály vnitřních konstrukcí, izolační materiály, materiály pro rozvod
vody, materiály pro rozvod elektrické energie (kabely, rozvaděče, atd.), materiály k
povrchovým úpravám, sklo, keramické obklady a další materiály. Všechny používané
materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.
V následující tabulce B6 jsou uvedeny vybrané stavební materiály, pro které bylo možno
v daném stádiu projektové přípravy kvalifikovaně odhadnout jejich množství.

Druh materiálu
Výkopy a výlom ve skále
Násypy
Odtěžení hráze staré skládky

Množství I etapa
3

21.500 m a 3.000 m

Množství II etapa
3

31.000 m3

8.200 m3

---

17.190 m3
5.100 m2

Odtěžení konstrukcí ZN-1
Minerální těsnění

4.400 m3

7.730 m3

3.450 m3

Štěrkový drén

10.360 m3

4.120 m3

Těsnící prvky PEHD

37.240 m2

14.230 m2

Bentonitová rohož

18.260 m2

7.120 m2

7.000 m2

---

70.000

38.000

Panely
Celkem v tunách cca

Pozn.: Větší část odtěžených materiálů bude využita, ponechána nebo zpracována v rámci střediska

Tabulka B6: Vybrané stavební materiály pro rekonstrukci a opravu skládky Pozďátky

Vstupní suroviny a materiály v období provozu
Za vstupy, i když se nejedná o suroviny v pravém slova smyslu, je třeba považovat
zejména odpady cizích původců, přivážené k dalšímu nakládání. Předpokládaný přehled
odpadů přijímaných do technologického střediska je uveden v příloze číslo 7 oznámení.
Veškeré přijímané odpady s katalogovým číslem končícím 99 budou pro účely evidence
vždy doplněny názvem, který bude nejvýstižněji charakterizovat druh odpadu, včetně
kategorie.
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Předpokládané roční objemy jednotlivých odpadů nelze v současném stavu záměru
specifikovat. Lze však kvalifikovaně odhadnout roční objemy vstupů odpadů do dílčích
technologií.
• stabilizace - bude se upravovat cca 10 000 až 12 000 t odpadů kategorie
nebezpečný ve směsi s vhodnými odpady kategorie O;
• skládka S-OO – bude uloženo 15 000 – 20 000 t odpadů kategorie ostatní;
• biodegradace - bude se upravovat cca 500 až 1 500 tun kategorie nebezpečný ve
směsi s vhodnými odpady kategorie O ;
• kompostárna - bude se upravovat výstup z aerobní fermentace (cca 3 000 t), dále
se předpokládá celkový příjem 5 000 t odpadů kategorie ostatní pro výrobu
kompostu;
• aerobní fermentace - bude se upravovat cca 3 600 – 3 750 t odpadů kategorie
ostatní
• elektrotechnický odpad - bude se upravovat cca 210 t ročně
• recyklace stavebních odpadů - bude se upravovat cca 2000 t ročně
• ČOV – je možno vyčistit až 90 m3 odpadních vod denně. Odpadní vody budou
pocházet jak z provozů samotného zařízení tak z návozu od ostatních původců.
Hlavními vstupními surovinami pro stabilizaci a úpravu odpadů budou cement, vápno a
bentonit v objemu cca 3000 t ročně. Dále budou používány přísady do stabilizačních
směsí, kyseliny a zásady, speciální přípravky a hnojiva. Jejich přehled je uveden
v následující tabulce B7.
Suroviny
Cement
Vzdušné vápno
Bentonit
Lovosa – karboxymethylcelulóza
Aktivní uhlí – Chezacarb B
Chlorid sodný
Stearan vápenatý
Chlorid vápenatý 1)
(variantně za 1) chlornan sodný)
(variantně za 1) peroxid vodíku)
Dithioničitan sodný
Síran sodný
Sulfid sodný
Lovofert NPK 15-15-15
Biopreparát
Síran železitý
Kyselina sírová
Hydroxid sodný
Vápno CL 90 – vápenný hydrát
Kyselina chlorovodíková
Polymerní flokulanty
Organický deemulgátor
Flokulant
Zkapalněné plyny- kyslík, dusík
Oxidační a redukční činidla
Roztok k loužení luminoforů
hnojivo
Celkem cca

účel
stabilizace
stabilizace
stabilizace
stabilizace
stabilizace
stabilizace
stabilizace
stabilizace a ČOV
stabilizace a ČOV
stabilizace a ČOV
stabilizace
stabilizace
stabilizace, ČOV
biodegradace
biodegradace
ČOV
ČOV
ČOV
ČOV
ČOV
ČOV
ČOV
ČOV
ČOV
ČOV
elektrotechnický odpad
Kompost, biodegrad

Roční spotřeba (t)
1800
900
200
30
5
10
3
1a1
1a1
1a1
1
1
1a2
1
20
1
1
2
20
1
0,1
0,1
0,1
2
0,2
0,2
0,2
3000

Tabulka B7: Přehled předpokládaných spotřeb hlavních surovin střediska Pozďátky
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Dále budou spotřebovávány provozní náplně do vozidel a mechanismů, čistící prostředky
apod. Servis bude prováděn u komerčních dodavatelů mimo středisko.

Energie a paliva
V průběhu stavby bude využívána zejména elektrická energie pro napájení zařízení stavby
(například osvětlení staveniště, elektrické pohony stavebních strojů, pohony elektrického
nářadí, sváření atd.). Ve fázi stavby bude využívána elektrická energie z veřejné
elektrorozvodné sítě. Paliva (pohonné hmoty) budou využívána pro stavební stroje a
nákladní automobily. Tankování vozidel bude probíhat mimo areál. Doplňování paliv do
některých stavebních strojů bude v nezbytném rozsahu prováděno na staveništi.
Po uvedení střediska Pozďátky do běžného provozu bude využívána elektrická energie
z veřejných rozvodných sítí. Pro zásobování areálu elektrickou energií bude využito
napojení na stávající distribuční síť přes vlastní transformační stanici. Trafostanice je
v současné době osazena transformátorem 50 kVA, který bude nutno vyměnit za trafo 250
kVA.
Kabelová přípojka bude ukončena v pilíři, který bude obsahovat rozvaděč s pojistkami,
hlavní jistič a nepřímé měření spotřeby elektrické energie. Rozsah a postup stavby bude
určen v konkrétním projektu elektro.
Elektrická energie bude využívána pro vlastní spotřebu zaměstnanců (osvětlení, drobné
spotřebiče, atd.) a pro zajištění provozu technického zázemí jednotlivých objektů
(technologie, osvětlení, čerpadla, ventilátory, atd.). Celkový instalovaný výkon spotřebičů
bude 268 kW viz následující tabulka č. B8. Předpokládaná roční spotřeba elektrické
energie byla stanovena na 152 MWh viz. tabulka č. B9.

Spotřebič
směšovač
podavač
vibrační třídič
dávkovače hydraulických hmot
dopravníky
drtič
ohřev vzduchu fermentace
recyklace el šrotu
akumulační vytápění
osvětlení
kancelářské spotřebiče
laboratorní spotřebiče
vodní hosp. včetně ČOV
Celkem

Výkon kW
63
9
15
5
6
37
8
10
45
10
5
5
50
268

Tabulka B8: Výkon elektrických spotřebičů střediska Pozďátky
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Technologie
Stabilizační linka
Stavební suť
ČOV a vodní hospodářství
Vytápění a temperování
Osvětlení a ventilace
Fermentace
Celkem

kWh ročně
100.000
6.000
12.000
25.000
7.000
2.300
152.300

Tabulka B9: Předpokládané roční spotřeby elektrické energie střediska Pozďátky
Z dalších paliv bude využívána motorová nafta pro pohon nakladačů, automobilních
cisteren, apod. (přibližně 3.000 l ročně).

Zásobování teplem
Provozní budova, objekt zpracování elektrotechnického odpadu a ČOV budou mít
elektrické vytápění.

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

Nároky na dopravní infrastrukturu
Z hlediska širších dopravních vztahů prochází obcí Pozďátky silnice III/35118, která je
spojnicí silnic I/23 v úseku Třebíč - Náměšť nad Oslavou a II/351 v úseku Třebíč –
Dalešice (viz. obrázek B1). Dopravní dostupnost obce je zajištěna výše popsanými
komunikacemi. Z uvedené silnice (II/35118) vede ke středisku příjezdová komunikace
III/35119 v délce cca 200 m. Při příjezdu ze silnice I/23 do střediska musí vozidla projet
obcí Pozďátky, z opačného směru do obce nesměřují a míjejí ji.
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Obrázek B1: Dopravní silniční sít
Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné požadavky na výstavbu dopravní
infrastruktury. Silniční doprava bude realizována po síti krajských (II/351, III/35118,
III/35119) resp. státních (I/23) komunikací. Další směrování dopravy je možné vždy až po
napojení na silnici vyšší třídy tj. na I/23 ve směru na Třebíč resp. Brno a na II/351 ve
směru na Třebíč resp. Dalešice. Vzhledem k charakteru komunikací a jejich napojení lze
předpokládat dominantní využití trasy vedoucí mimo zastavěné území obce na komunikaci
II/351.
Doprava v zájmovém území v roce 2005 – stav bez záměru
Kapitola přehledně shrnuje údaje o stávající silniční dopravě v zájmovém území. Podklady
získané z celostátního sčítání dopravy ŘSD v roce 2000 byly aktualizovány pro rok 2005
pomocí nárůstového koeficientu. Koeficient nárůstu vychází z dlouhodobého výzkumu
vývoje dopravy ŘSD na komunikacích v ČR.
Silnice
I/23

Úsek

TNA

LNA a OA

Celkem

6-2010

1138

6430

7568

I/23

6-2000

1320

4819

6140

II/351

6-3246

592

3214

3807

II/351

6-3347

596

2536

3132

Tabulka B10: Intenzity dopravy na silnici I/23 a II/351 podle druhu vozidel, celoroční
průměr za 24 hodin v počtech vozidel z celostátního sčítání dopravy ŘSD v roce 2000
povýšené o nárůstový koeficient 14,8 %.
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Obrázek č. B2: Intenzity dopravy na širší silniční síti v roce 2000 (ŘSD)

Zatížení komunikace III/35118 bylo stanoveno na základě profilového sčítání intenzit
dopravy, které proběhlo dne 18.1.2005 mezi 8.30 a 16.45, tedy přibližně v době
uvažovaného provozu střediska. Tuto hodnotu tedy lze uvažovat jako denní intenzitu,
která bude provozem střediska navyšována. Výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulce
B11.

Silnice

NA

OA

Celkem

III/35118 od I/23
III/35118 od II/351

14

60

74

2

40

42

Celkem

16

72

88

Poznámka: Sumární celkové hodnoty jsou nižší v důsledku odečtu cílové dopravy

Tabulka B11: Intenzity dopravy v obci Pozďátky 18.1.2005 8.30 – 16.45
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Ze sčítání je zjevné, že doprava na silnici III/35118 je minimální. Tranzit byl zaznamenán
pouze u osobních automobilů (cca 1/3). U nákladní dopravy, reprezentované převážně
traktory a vozy typu AVIA, nebyl tranzit zaznamenán, veškerá doprava byla cílová. Tyto
hodnoty byly uvažovány jako denní intenzita. Důvodem je skutečnost, že provoz v nočních
hodinách představuje pouze nahodilé cesty.
Doprava v zájmovém území – výhledový stav
Z dlouhodobého výzkumu dopravy ŘSD vyplývá prognóza vývoje dopravy na
komunikacích, která uvažuje s rostoucím počtem automobilů. Tento trend byl použit i pro
zájmové území, i když se lze domnívat, že nárůst jízd na komunikaci třetí třídy, vedoucí
Pozďátkami, bude nižší.
Pro objektivní zhodnocení vlivu realizace záměru na dopravní a hlukovou situaci byly
uvažovány tři varianty, podrobněji popsané v příslušné části E tohoto oznámení.
varianta 0: nulová - se zprovozněním skládky ani sanací se nepočítá v žádné podobě.
Zůstane zachován stav přetrvávající ekologické zátěže v území. Intenzita dopravy v dané
lokalitě je navýšená pouze o koeficient nárůstu a složení dopravního proudu je totožné.
Jde tedy o stav dopravní situace neovlivněný činnostmi, souvisejícími se sanací skládky
nebo provozem střediska.
varianta P: aktivní projektová – rekonstrukce a oprava. Předpokládá se výstavba
nového skládkového tělesa, rekonstrukce a oprava stávající havarované skládky a provoz
střediska pro komplexní nakládání s odpady. Intenzity dopravy v dané lokalitě jsou
navýšeny o intenzity dopravy vozidel a stavebních mechanismů v době výstavby a o
pohyb vozů dopravujících odpady a suroviny v období provozu. Jde tedy o stav dopravní
situace ovlivněný výstavbou, rekonstrukcí a provozem skládky. Varianta projektová vychází
z dostupných podkladů k navrhovanému záměru, přičemž je brána v úvahu
nejnepříznivější situace, tedy teoretická situace kdy veškerý provoz bude zatěžovat
průjezdnou komunikaci napříč obcí.
Kvalifikovaný odhad denního provozu přepravních prostředků, vycházející z dopravní
bilance, při plánovaném objemu 40.000 t stavebních surovin a materiálů v období
výstavby a v období provozu návozu 17.500 t odpadů a potřebných surovin ročně, je
uveden v následující tabulce B12.
Předpokládá se, že při dopravě budou zpravidla využívány nákladní automobily s nosností
nad 7,5 t. Předpokládá se, že budou používány nákladní automobily v provedení valník,
sklápěč, nosič kontejnerů a s jinými druhy nástaveb, které jsou používány při nákladní
dopravě a při svozu a přepravě odpadů. Pro kapacitní výpočty oznámení je využívána
orientační nosnost nákladního automobilu 10 t. Při vjezdu a výjezdu ze střediska budou
nákladní automobily váženy a z rozdílu hmotnosti je zjišťována hmotnost přivezeného
nákladu. Při odjezdu má řidič možnost vozidlo omýt, aby nebylo zdrojem znečišťování
komunikací. Přepravní výkony budou realizovány v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.
v pracovních dnech (pondělí až pátek) v 250 pracovních dnech za rok. V následující
tabulce č. B12 jsou uvedeny předpokládané maximální intenzity přepravy.
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Výstavba
Dovoz stavebních materiálů
Doprava pracovníků

Počet vozidel denně
16 TNA
15 OA

Počet průjezdů denně
32 TNA
30 OA

Provoz
Dovoz odpadů a surovin
Dovoz surovin a odpadů
Doprava zaměstnanců a návštěv

Počet vozidel denně
8 TNA
2 LNA
7 OA

Počet průjezdů denně
16 TNA
4 LNA
14 OA

Tabulka B12: Odhad pohybu dopravních prostředků vyvolaný výstavbou a provozem
střediska Pozďátky
Z údajů je zjevné, že nárůst dopravy se v době intenzivní výstavby zvýší o cca 32 průjezdů
těžkých nákladních automobilů denně (tj. 4 za hodinu) a 30 osobních automobilů denně
(tj. 4 za hodinu). Je třeba počítat s tím, že intenzita nemusí být rovnoměrná, spíše bude
kampaňovitá, v závislosti na probíhajících pracích. Maximální intenzity lze očekávat v době
výstavby skládkového tělesa v souvislosti s návozem stavebních hmot. V období
maximálního provozu se doprava může zvýšit o průjezd 20 nákladních automobilů a 14
osobních automobilů denně.
varianta S: aktivní srovnávací – úplná likvidace areálu stávající skládky, její sanace a
rekultivace. Předpokládá se odtěžení a expedice všech odpadů a znečištěných podzemních
vod, zemin a materiálů a jejich likvidace mimo zájmovém území v zařízeních odpovídající
kapacity a vybavení. Intenzita dopravy v dané lokalitě je navýšená o pohyb vozidel a
stavebních mechanismů v době sanace a rekultivace. Varianta srovnávací vychází
z odborného odhadu kubatury odpadů a znečištěných materiálů, přičemž je brána v úvahu
nejnepříznivější situace, tedy situace kdy veškerý provoz bude zatěžovat průjezdnou
komunikaci napříč obcí. Uložené odpady představují cca 30.000 t, kontaminované
materiály a stavební konstrukce lze odhadnout na 20.000 t. Subvariantně je výpočet
proveden pro verzi „rychlé“ sanace o délce trvání 1 roku a „standardní“ sanace, v době
trvání tří let. Neznalost doby sanace vychází zejména ze skutečnosti, že v současné době
není známa kapacita k odstranění odpadů ze skládky. Rozdíl je pak u objemu průsakových
vod, kdy po dobu rozkrytí tělesa skládky dovnitř vnikají v omezené míře srážkové vody.
Zásadní neznalostí, která určuje objem likvidovaných vod je však komunikace skládkového
tělesa s okolními podzemními vodami.

rychlá
Sanace
Odvoz odpadů
Odvoz znečištěných vod
Doprava zaměstnanců

vozidel
denně
20
2
8

průjezdů
denně
40
4
16

standardní
vozidel
denně
6
2
5

průjezdů
denně
12
4
10

Tabulka B13: Odhad pohybu dopravních prostředků vyvolaný plnou sanací
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Navýšení dopravy (počet průjezdů) v jednotlivých hodnocených variantách záměru je
shrnuto do následující tabulky B14.
varianta 0
(bez záměru)
Σ
OA
NA
0
0
0

varianta P stavba
(projektová)
Σ
OA
NA
62
30
32

varianta P provoz
(projektová)
Σ
OA
NA
34
14
20

varianta S sanace
(srovnávací)
Σ
OA
NA
60
16
44

Tabulka B14: Navýšení dopravy v jednotlivých variantách záměru

Predikovaný výhled celkového počtů průjezdů automobilů na silničních komunikacích uvádí
pro jednotlivé varianty (2007 a 20012) přehledně následující tabulka B16. Nárůst je veden
pouze ve směru přes Pozďátky, a to z důvodu nastavení nejhorší možné situace. Ve
skutečnosti bude většina dopravy vedena z opačného směru.

silnice
III/365118
Od I/23
III/365118
Od II/351
I/23
6-2010
I/23
6-2000
II/351
6-3246
II/351
6-3347

varianta O
(bez záměru)
Σ
OA
NA

varianta P stavba
(projektová)
Σ
OA
NA

varianta S sanace varianta P provoz
(srovnávací)
(projektová)
Σ
OA
NA
Σ
OA
NA

78

63

15

139

93

47

137

79

59

117

82

36

44

42

2

44

42

2

44

42

2

47

45

2

7858

6676

1181

7889

6691

1197

7888

6684

1203 8415

7143

1273

6357

5004

1371

6406

5019

1387

6405

5012

1393 6830

5355

1457

3953

3338

615

3953

3338

615

3953

3338

615

4225

3567

657

3252

2633

619

3252

2633

619

3252

2633

619

3475

2814

661

Tabulka B15: Roční počty průjezdu automobilů v jednotlivých variantách záměru

Při srovnání jednotlivých variant je mimo jiné třeba uvažovat délku trasy přepravních
prostředků. Zatímco u rekonstrukce skládky a manipulací s odpadem na místě dojde k
navýšení dopravy na komunikacích v dosahu cca 30 km a navýšení bude relativně
rovnoměrné na širší silniční síti, převážení odpadů ke zpracování a uložení by si vynutilo
jízdy až do vzdálenosti cca 300 km a prakticky jen v jedné trase.

Nároky na jinou infrastrukturu
Skládka Pozďátky bude ze stávajících inženýrských sítí v zájmovém území napojena na
rozvod elektrické energie, rozvod užitkové vody, telefonní a datovou síť. Kromě nároků na
výstavbu vlastní infrastruktury, tak jak je uvedeno v příslušných kapitolách oznámení,
nevzniknou žádné jiné nároky na budování infrastruktury mimo území skládky.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Jednotlivé zdroje
skládky Pozďátky
zdroje znečištění
rozptylová studie,

znečištění ovzduší související s výstavbou provozem rekonstruované
je možno zařadit do různých kategorií - jako bodové, liniové a plošné
ovzduší. Pro posouzení vlivu záměru na ovzduší byla zpracována
která je uvedena v příloze číslo 3.

B.III.1.1. Stav bez výstavby
Varianta bez výstavby nepředstavuje z hlediska emisí do ovzduší významnější zátěž.
V kryté hale ZN-2 jsou odpady překryty fólií, která za běžného stavu zabraňuje úletu
jemných částic mimo objekt. Pouze při extrémních povětrnostních podmínkách může
docházet k rozptylu prachu mimo objekt haly. Venkovní sektor ZN-1 je překryt těsnící
PEHD folií a k úletu nemůže docházet.

B.III.1.2. Stav při výstavbě - projektová varianta
Při výstavbě budou zdrojem emisí především pojezdy a provoz stavebních strojů a
přepravních mechanismů. Emitovanými látkami budou především oxid uhličitý, oxidy
dusíku a aromatické uhlovodíky. Vzhledem k předpokládanému rozsahu výstavby se bude
jednat pouze o krátkodobé zátěže v místě stavby. Odhad emisí z v etapě výstavby nelze
spolehlivě učinit, protože není znám dodavatel stavby, použitá technika apod. Vlastní
prostor staveniště může být zdrojem sekundární prašnosti a představovat tak dočasný
plošný zdroj znečištění ovzduší. Investor předpokládá realizaci opatření k minimalizaci
sekundární prašnosti, která jsou uvedena v dalších částech oznámení.
Vzhledem k uváděné bilanci stavebních materiálů lze očekávat zvýšenou dopravní zátěž
v území (viz. kapitola B.II.4. Oznámení). Vliv liniového zdroje v obci nebyl do výpočtu za
hrnut s ohledem na metodický pokyn pro výpočet rozptylových studií. Pokyn uvádí, že
pokud je doprava nižší než 100 automobilů za den je výpočet nepřesný a není jej třeba
provádět.

B.III.1.3. Stav při plné sanaci – srovnávací varianta
Při sanaci by byly zdrojem emisí opět především pojezdy a provoz stavebních strojů a
přepravních mechanismů. Emitovanými látkami by byly také především oxid uhličitý, oxidy
dusíku a aromatické uhlovodíky. Vzhledem k předpokládanému rozsahu sanace by se
jednalo pouze o krátkodobé zátěže v místě sanačního zásahu. Odhad emisí ze sanace
nelze spolehlivě učinit, protože není znám dodavatel stavby, použitá technika apod. Vlastní
prostor staveniště může být zdrojem sekundární prašnosti a představovat tak dočasný
plošný zdroj znečištění ovzduší. Autoři oznámení předpokládají, že by byla realizována
stejná opatření k minimalizaci sekundární prašnosti, jako v případě projektové varianty,
která jsou uvedena v dalších částech oznámení.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

46

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

Také převoz odtěžených odpadů a jímaných kyselých výluhů by představoval po dobu tří
až čtyř let nárůst dopravní zátěže v území (viz. kapitola B.II.4. Oznámení). Vliv liniového
zdroje v obci nebyl do výpočtu zahrnut s ohledem na metodický pokyn pro výpočet roz
ptylových studií. Pokyn uvádí, že pokud je doprava nižší než 100 automobilů za den je vý
počet nepřesný a není jej třeba provádět.

B.III.1.4. Stav při provozu – projektová varianta
Stav technologického střediska pro nakládání s odpady je popsán pro finální stav tedy pro
zprovoznění veškerých uvažovaných technologií na zpracování odpadu a rozsah
skládkového tělesa v maximálním rozměru. V období provozu bude záměr přispívat
k imisní zátěži ovzduší z bodových, plošných i liniových zdrojů.
Bodové zdroje

Spalovací zdroje
V ČOV bude instalován plynový kotel pro přihřívání čištěných odpadů, palivem bude
propan butan. Jedná se o malý zdroj znečišťování ovzduší (výkon nižší než 200 kW).
Umístění komínu nebo výdechu spalin bude upřesněno v rámci projekční přípravy.
Znečišťujícími látkami budou pouze základní znečišťující látky.
Bodovým zdrojem emisí bude v prostoru ČOV také fléra (zařízení na spalování odpadních
plynů), které musí splňovat požadavky přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb.,
odstavec 0.3.
Pro výpočet emisí bylo uvažováno s vývojem 55 m3 odpadního plynu za den, tj. celkovým
ročním objeme plynu 20.075 m3 spáleného na fléře. Z výše uvedeného množství plynu se
při běžném spalování uvolní do okolního prostředí množství emisí, uvedené v následující
přehledné tabulce.

Odpadní plyn
NOx
CO
CxHy
SO2
TZL

Emise
[t.rok-1]
0,03845
0,00641
0,00128
0,00019
0,00040

Emise
[g.s-1]
0,00356
0,00059
0,00012
0,00002
0,00004

Tabulka B16: Hmotnostní tok emisí ze spalování odpadního plynu z ČOV na fléře
Z přehledu je patrné, že se jedná o poměrně malé hmotnosti emitovaných polutantů,
pohybující se u oxidů dusíku pod 40 kg za rok, u ostatních látek řádově či o dva řády níže.
Emise z fléry je možné označit jako velmi nízké.
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Ostatní bodové zdroje
Bodovým zdrojem bude také vlastní ČOV. Zařízení s projektovanou kapacitou pro 500 a
více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících
odpadní vody, nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3
denně jsou středním zdrojem znečišťování a platí pro ně emisní limit pro pachové látky.
ČOV bude zdrojem emisí především pachových látek. Z měření, provedených na jiných
ČOV vyplývá, že na 1 m3 odpadních vod vzniká cca 1 m3 odpadního plynu. Množství
odpadních vod na ČOV Pozďátky je uvažováno 55 m3 vod za den. Produkce odpadního
plynu bude totožná - 55 m3 denně. Toto množství odpovídá 0,00064 m3 odpadního plynu
za sekundu.
Hmotnostní tok emisí byl určen z definice jedné pachové jednotky. Evropská referenční
pachová jednotka OUER představuje fyziologickou reakci posuzovatelů vyvolanou dávkou
123 µg n-butanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu. Hmotnostní tok emisí lze
vypočítat jako součin pachových jednotek a množství odpadní vzdušniny.
Zařízení k využívání stavebních odpadů bude vyjmenovaným zdrojem znečišťování
ovzduší. V souladu s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní
limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
odst. 3.6 Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a
zpracování kameniva – přírodního i umělého, bude zařízení středním zdroje znečišťování
ovzduší. Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší budou v souladu s požadavky
citovaného předpisu omezovány skrápěním vodou.
Recyklace stavebních odpadů bude zdrojem prachových částic. Z měření emisí na
obdobných technologiích vyplývá, že při zpracovávání stavební suti se za běžných
podmínek uvolňuje cca 20 mg PM10 v jednom m3 odpadní vzdušniny, při skrápění a
namáčení stavební suti při drcení. Celková emise na jednu tunu zpracovaného odpadu
bude činit cca 12,5 g prachových částic PM10.
Na hranici pozemku nesmí být překročen depoziční limit pro prašný spad podle Nařízení
vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (12,5 g.m-2 za jeden měsíc).
Množství fugitivních emisí je velmi závislé na charakteru zpracovávaných odpadů a
klimatických podmínkách a jejich exaktní stanovení je prakticky nemožné. Pro účely
zpoplatnění je navrženo množství fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek na 1 gram z
1 tuny zpracovaného odpadu.
Technologie vápeno-cementové stabilizace a recyklace elektrotechnického odpadu by
neměly být zdroji významných emisí. Pro jejich provoz budou navržena a realizována
taková opatření, že emise látek budou minimalizovány.
U linky pro úpravu odpadů vápenno-cementovou stabilizací bude bodovým zdrojem emisí
filtrační modul pro odsávaný prach. Jedná se o preventivní opatření k omezení fugitivních
emisí. Zařízení je malým zdrojem znečišťování ovzduší. Nemá stanoven emisní limit.
Předpokládané emisní parametry – (vlhký plyn, normální stavové podmínky) hmotnostní
tok TZL max. 0,5 kg.h-1 a koncentrace TZL v odpadním plynu 50 mg.m-3 .
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Vzduchotechnická jednotka recyklace elektrotechnického odpadu bude malým zdrojem
znečišťování ovzduší. Nemá stanoven emisní limit. Umístění ve vztahu ke stavebnímu
objektu není známo, bude nutno vycházet z dokumentace dodavatele vzduchotechniky,
výkon ventilátoru není znám (lokální odsávání). Jedná se o preventivní opatření k omezení
fugitivních emisí.
Odstraňování luminoforů ze skla – při kapacitě nad 5 tun ročně se bude jednat o střední
zdroj znečišťování ovzduší, pro něhož budou platit obecné emisní limity pro
charakteristické znečišťující látky spojené s daným technologickým postupem (složení
roztoku není dosud známo).
Vzduchotechnická jednotka zabezpečující sekci rafinace v aerobním zpracování
organických odpadů bude malým zdrojem znečišťování ovzduší, emisní limity nejsou
stanoveny. Na koncovce jednotky bude instalován filtr - jedná se o preventivní opatření
k omezení fugitivních emisí.
Předpokládané emisní parametry - výkon ventilátoru – 500 Nm 3.h-1 TZL – hmotnostní tok
do 1 g.hod-3, hmotnostní koncentrace max. 2 mg.m-3 (vlhký plyn, normální stavové
podmínky).
Provzdušňování zpracovávaného odpadu – pravděpodobně se bude jednat o nově
zaváděnou technologii, která dosud nebyla použita v ČR v provozu. Vzduchotechnická
jednotka zabezpečující sekci rafinace v aerobním zpracování organických odpadů bude
malým zdrojem znečišťování ovzduší, emisní limity nejsou stanoveny. Výkon ventilátoru se
předpokládá 20.000 Nm3.h-1. Na koncovce jednotky bude instalován biofiltr
s předpokládanou účinností pro běžné polutanty pachových látek 95%.
O kategorii takového zdroje a emisních limitech rozhodne Ministerstvo životního prostředí.
Sklad nafty bude malým bodovým zdrojem emisí. Nepředstavuje vyjmenovaný zdroj (tlak
par motorové nafty je větší než 1,32 kPa, při teplotě 293,15 oK.
Z přehledu je zřejmé, že bodové zdroje nepředstavují s výjimkou zařízení pro zpracování
stavebního odpadu výraznější zdroje emisí.
Plošné zdroje
Kompostárna a výrobna rekultivační směsi představuje vyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší ( odst. 5.2 přílohy č. 1 dař. vlády a. 353/2002 Sb.) zařazený do kategorie
středních zdrojů znečišťování. Platí pro něj obecný emisní limit pro pachové látky.
Kompostovací jednotku uvažujeme jako střední zdroj znečišťování ovzduší, z něhož
odcházejí imisně sledované sloučeniny NO2, PM 10, a NH3. Emise vznikají především
v intenzivní fázi kompostování a uvolňují se zejména při překopávkách. Při měření emisí
NH3 po překopávce kompostu na kompostárně Velké Přílepy byla zjištěna koncentrace NH 3
90 mg.m-3. Obsah metanu uvolněný při překopávce představoval 200 mg.m -3 s poklesem
na 60 - 80 mg CH4.m3 po 24 hodinách. Maximálně v jednotkách mg.m-3 byly při
kompostování zjištěny emise N2O, NO, CO a H2S. Zahraniční kompostárny v odplynu
ošetřeném na biofiltru dosahují maximálně 150 mg NO2.m-3, 20 mg NH3.m-3 a 30 mg
prachu v m3 (v průměrných půlhodinových koncentracích).
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Hodinová hodnota pro zápach je 500 jednotek v m3. V dlouhodobém průměru nesmí být
na žádné kompostárně u koncentrace čpavku v měřeném odplynu překročena hodnota 50
mg.m-3.
Pokud budeme uvažovat kompostárnu jako plošný zdroj emisí pak ji můžeme hodnotit roz
ptylovou studií s následujícími parametry. Provozní dobu uvažujeme celých 8760 provoz
ních hodin za rok, i když jsme si vědomi, že emise sledovaných škodlivin se uvolňují větši
nou při překopávkách. Výšku „výduchu“ uvažujeme 2 metry nad zemí a rozměr plošného
zdroje 20 x 20 m.
Biodegradační plocha nepředstavuje vyjmenovaný zdroj a bude malým zdrojem emisí.
Emisní limity pro provoz nejsou stanoveny.
Skládka S-OO představuje zvláště velký zdroj znečišťování, pro nějž platí obecné emisní
limity pro pachové látky.
Součástí střediska Pozďátky bude parkoviště s 20ti parkovacími stáními, které bude
představovat zanedbatelný plošný zdroj znečištění ovzduší.
Vliv dopravy byl uvažován pouze pro pojezd automobilů v prostoru skládky. Veškerá
automobilová doprava bude provozována pouze ve dne, během deseti hodin.
Pro předpokládaný provoz deseti těžkých a sedmi osobních vozidel, byl proveden výpočet
celkové emise pro NO2:
Uvažovaný emisní faktor pro OA = 0,11 g na km a vozidlo
Uvažovaný emisní faktor pro TNA = 1,89 g na km a vozidlo
Délka pojezdu po areálu cca 100 metrů
Potom je celková emise dána vztahem:
((0,11 * 0,1 *7)+(1,89*0,1*10)/(3600*10) = 0,000126167g.s-1 NO2
Dále pak je nutné k této emisi připočítat emisi ze startování automobilů. Emisní faktory
pro studený start automobilů byly převzaty od Hydrometeorological Institute of United
Kingdom. Emisní faktory jsou stanoveny pro NO2 na 1,19 g (osobní) a 4,17 g (těžká) na
jeden start. Celková emise pak dána vztahem:
(1,19 * 7) + (4,17 * 10) = 43 g NO2 za den.
Podělením příslušným časovým intervalem za provozní den (3600*10)
sekundovou emisi NO2, která bude činit 0,001189806 g.

dostaneme

Celková emise NO2 z pohybu a startování automobil v prostoru technologického střediska
je pak dána součtem emisí z pojezdu po areálu a startů automobilů.
Mimoto se v prostoru střediska mohou pohybovat další stroje poháněné naftovými motory,
zejména nakladače a dozéry. Jejich činnost však bude nepravidelná a příspěvek ke
znečištění ovzduší zanedbatelný.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

50

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

Liniové zdroje
Liniové zdroje znečištění ovzduší bude po realizaci záměru představovat vyvolaná doprava
na okolním komunikačním systému. Vliv liniového zdroje v obci nebyl do výpočtu zahrnutý
s ohledem na metodický pokyn pro výpočet rozptylových studií. Pokyn uvádí, že pokud je
doprava nižší než 100 automobilů za den je výpočet nepřesný a není třeba výpočet
provádět. Dle podkladů se předpokládá, že doprava nebude vedena přes obec Pozďátky.
B.III.2. Odpadní vody

B.III.2.1. Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Celkové množství odpadních vod bude dáno součtem množství vod dešťových a
odpadních vod splaškových a technologických.
Protože v technologických procesech provozovaných v technologickém středisku Pozďátky
budou, vedle vody z vlastní studny, využívány také vody z jímky čistých srážkových vod a
odpadní vody z jímky průsakových vod, bude část odpadních vod recyklována nebo se
odpaří.

Splaškové odpadní vody
Bude se jednat o komunální splaškové odpadní vody, které budou vznikat při běžném
provozu v provozní budově a v sociálním zázemí skládky (sociální zařízení, kuchyňka,
umývárna a sprchy).
Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody v těchto
zařízeních (viz. kapitola B.II.2.2 Voda)., navýšené o objem splaškových vod z obce
Pozďátky. Podle provedených výpočtů bude průměrné množství splaškových vod
odváděných z těchto zdrojů činit průměrně zhruba 45 m3 denně, tj. 1,87 m3 za hodinu
(cca 0,5 l za sekundu. Průměrné roční množství splaškových vod bylo stanoveno na
přibližně 16.425 m3. Špičkový průtok byl stanoven na 11 m3 za hodinu (cca 3 l za
sekundu). Obvyklé složení splaškových vod je zřejmé z následující tabulky B17.

Ukazatel
pH
Sediment po 60 minutách
Nerozpuštěné látky
- usaditelné
- neusaditelné
Rozpuštěné látky
BSK5
CHSK Mn
Ionty NH4+

Rozměr
ml.l-1
mg.l-1
%
%
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1

Hodnota
7,2 – 7,8
3,0 – 4,5
500 , 700
67
33
600 – 800
100 – 400
100 – 500
20 - 42

Tabulka B17: Obvyklé složení splaškových vod
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Dešťové vody
Dešťové vody mají původ v atmosférických srážkách ať již dešťových nebo sněhových.
Dešťové vody budou odváděny převážně ze střech, a volného terénu. Vzhledem k
zastavěnosti areálu nebudou tyto plochy velké. Dešťové vody z komunikací budou
svedeny do skládkového tělesa. Množství dešťových vod zachycených v posuzovaném
areálu bylo stanoveno na návrhový déšť dle následujícího vzorce:
Q= ψ.F.S
kde je Q - množství dešťových vod [l.s-1]
ψ - součinitel odtoku
F - plocha povodí zachycených dešťových vod [ha]
S - intenzita srážek návrhového deště [l.s-1.ha-1]
Hodnota součinitele odtoku byla vzhledem k typům ploch v zájmovém území stanovena
projektantem dle ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ odlišně, dle
charakteru odvodňovaných ploch.
Maximální okamžitý odtok dešťových vod z areálu skládky byl pro intenzitu přívalového
deště 130 l.s-1.ha-1 stanoven výpočtem na 176 l.s-1 jak je zřejmé z následující tabulky B18.
Vypočtené množství dešťových vod za rok při úhrnných srážkách 650 mm činí cca 4900
m3. Do odvodňovaných ploch je odhadem započítána i plocha sběrné části povodí.

Zastavěné plochy*
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha [m2]
4500
2800
75000

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
52
25,5
98
175,5

Q [m3/15min]
0,88
0,38
1,47
2,73

Poznámka * do zastavěných ploch nejsou započítány komunikce a plocha skládek, odvodněné do průsakových vod

Tabulka B18: Odtok dešťových vod při přívalovém dešti
Na základě porovnání stávajícího stavu ploch určených pro realizaci záměru a jejich
provedení z hlediska součinitele odtoku se stavem po realizaci záměru je možné
konstatovat, že při navrhovaném zastavění areálu a rozmístění zeleně se odtok dešťových
vod v důsledku realizace záměru významně změní a bude vyšší než při stávajícímu stavu.

Znečištěné podzemní vody a kyselé vody ze sanace sektoru ZN-1
Po dobu sanace sektoru staré skládky ZN-1 bude probíhat odčerpávání kyselých vod a
jejich převedení dočasným gravitačním potrubím do ČOV. Také znečištěné podzemní vody,
zachycené příčným sběrným drénem budou po dobu potřeby odváděny na ČOV.
Podrobnosti technického řešení jsou uvedeny v popisu stavebních objektů. Předpokládá
se průměrně nátok 30 m3 za den tj. 1,25 m3 za hodinu (0,35 l za sekundu). Maxima jsou
předpokládána 1 l.s-1.
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Technologické odpadní vody a tekuté odpady
Technologické odpadní vody budou vznikat po průchodu srážkových vod odpady v tělese
skládky S-OO, po průchodu srážek odpady na zabezpečené ploše pro biodegradaci,
kompostování a recyklaci stavebních sutí, v procesu fermentace, zpracování
elektronického odpadu, při mytí vozidel. K čištění budou přijímány i odpadní vody jiných
původců. Předpokládá se průměrně vznik 28 m3 technologických odpadních vod denně a 5
m3 přijímaných tekutých odpadů cizích původců denně.

Činnost
S-OO
Biodegradace
Fermentace
Kompostování
Stavební suť
Elektrotechnický odpad
Mycí rampa
OV jiných původců
Celkem

Průměrná denní produkce

Průměrná roční produkce

(m3)
30
1,2
0,2
0,12
1,6
0,02
0,12
5
33

10930*
300
50
30
400
5
30
1250
12995

*Poznámka: v objemu není odpar a objem navracených vod do technologií

Tabulka B19: Průměrné denní a roční produkce technologických odpadních vod

B.III.2.2. Čištění a předčištění odpadních vod
Odpadní vody ze všech objektů a ploch v areálu skládky budou mít charakter splaškových
odpadních vod, neznečištěných a znečištěných dešťových vod, znečištěných kyselých vod
vznikajících při sanaci, znečištěných technologických odpadních vod a odpadních vod
cizích původců.
Neznečištěné srážkové vody budou odvedeny povrchovými příkopy či kanalizací mimo
systém do závěrného objektu celého systému odvodnění, kterým bude nádrž povrchové
vody s řízeným vypouštěním vod do recipientu. Do této nádrže budou zaústěny rovněž
vyčištěné odpadní vody z koncové akumulační nádrže systému čištění odpadních vod.
Nádrž bude mít právně charakter „malé vodní nádrže“, to znamená vody v ní budou již
povrchové, nikoli odpadní. Bude mít přirozené společenstvo vodních organizmů. Ve vodě
v nádrži bude s ohledem na dobu zdržení dále probíhat vyrovnání jakosti a přirozené
extenzivní čistící pochody. Měrné místo pro měření množství vypouštěných vod i jejich
kvality bude na odtoku z této nádrže.
Veškeré znečištěné odpadní vody, to znamená splaškové vody, přebytky z technologií,
přebytky průsakových vod ze skládky S-OO i zabezpečené plochy pro nakládání s odpady,
přebytky z mycí rampy, a kyselé vody ze sanace budou svedeny na centrální čistírnu
odpadních vod. Zde bude rovněž čištěna odpadní voda a tekuté odpady cizích původců,
dovážené za tímto účelem v cisternách. Celkově se bude jednat v průměru o 90 m3
znečištěných odpadních vod denně tj. cca 1 l.s-1.
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Vypracovaný návrh ČOV je koncipován do tří linek s maximální variabilitou jejich
provozování. Jednotlivé linky (A,B,C) jsou ještě doplněny o další zejména dočišťovací
stupně (soubor D).
Linka A – založená na biologickém čištění
Linka B – založená na fyzikálně chemickém čištění
Linka C – pro čištění anorganicky znečištěné vody ze stávající skládky
Soubory D – akumulační nádrže, speciální technologie a dočišťování všech typů vod
Splaškové odpadní vody budou kompletně zpracovány v lince A. Vedle vyčištěné vody
bude tato linka produkovat shrabky (mechanické nečistoty zachycené na česlích) a
odvodněný stabilizovaný kal. Oba tyto materiály budou dále zpracovány v rámci skládky
Pozďátky. V anaerobním stupni bude produkován bioplyn.
Linka bude tvořena mechanickým předčištěním splaškových vod (cezení přes jemné
česle), předpokládá se, že na toto zařízení budou tlakovou (nebo podtlakovou) kanalizací
dopravovány splašky po hrubém předčištění a půjde pouze o splaškové vody bez vod
dešťových. Primární sedimentace v tomto případě není nutná.
Po mechanickém předčištění následují paralelně zapojené vsádkové biologické reaktory
typu SBR. Technologie SBR je pro čištění odpadních vod tohoto množství a předpokládané
kolísající kvality výhodná, protože je velmi variabilní a umožňuje pouhými časovými
změnami reakčního cyklu optimalizovat technologii biologického čištění. Reaktor SBR
umožňuje v jedné nádrži realizovat jak biologický proces tak separaci kalu, což znamená
úsporu v tom, že není nutno zařazovat dosazovací nádrž. Jako další alternativní řešení
biologického reaktoru je možno použít biofiltr nebo klasickou aktivaci (s předřazenou
denitrifikací) a oddělenou dosazovací nádrží – viz dále uvedená specifikace, přednosti a
nevýhody.
Přebytečný kal z biologických reaktorů (resp. při dalších alternativách z dosazovací
nádrže) bude čerpán do anaerobního reaktoru, ve kterém dojde k jeho anaerobní
stabilizaci za současné produkce bioplynu. Bioplyn může být využit k ohřevu anaerobního
reaktoru nebo k vytápění objektů. Stabilizovaný kal bude odvodňován na kalolisu a dále
zpracován v rámci skládky. Kalová voda vznikající při odvodňování bude vracena do
biologického reaktoru, nebo alternativně (při specifickém složení) čerpána na fyzikálněchemické čištění (linka B).
Vyčištěná voda z linky A může být podle nároků na její kvalitu buď dočišťována na
membránové filtraci a/nebo hygienicky zabezpečována a/nebo akumulována podle
potřeby na lince D.
Linka B je určena k čištění odpadních vod fyzikálně-chemickými procesy – zejména
neutralizací, srážením, koagulací a deemulgací.
Protože zadání počítá s relativně malými objemy odpadních vod s extrémně proměnlivým
složením, je linka navržena jako vsádkový systém. Důraz byl kladen na její pružnost a
variabilitu. Uvažované denní množství odpadních vod je 15 – 20 m3.
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Jádrem linky jsou multifunkční, navzájem nezávislé reaktory. Každý z nich je schopen
provést celý proces čištění a to pro řadu různých typů odpadních vod. Variabilita
technologie spočívá především v možnosti dávkovat do reaktorů řadu různých chemikálií.
V základní sestavě je navrženo osadit reaktory dávkovači následujících činidel:
1. kyselina;
2. zásada 1 (suspenze Ca(OH)2);
3. zásada 2 (NaOH);
4. anorganický koagulant;
5. polymerní flokulant;
6. organický deemulgátor (polyelektrolyt).
Pokud budou v budoucnu známy konkrétnější údaje o čištěných vodách, lze výběr činidel
změnit či rozšířit.
Odpady (kaly) vzniklé v procesu lze odstranit sedimentací přímo v reaktorech, nebo
v připojených separačních zařízeních – přídavné sedimentační nádrži a flotační jednotce.
Tato zařízení mohou sloužit i pro čištění surových odpadních vod přímo z akumulačních
nádrží. Zachycené kaly budou odvodněny a dále zpracovány přímo na skládce Pozďátky.
V případě potřeby lze odtok z linky B dočišťovat několika způsoby:
1. biologicky – a to jak aerobně tak anaerobně (v lince A);
2. membránovými procesy (ultrafiltrací a reverzní osmózou);
3. hygienickým zabezpečením;
4. kombinací výše uvedených postupů.
Na linku B bude možné přivádět také kalové vody z odvodnění kalů a koncentrát
z membránových procesů.
Vyčištěné voda může být dočištěna na biologickém stupni nebo na membránové filtraci.
Vznikající kaly budou odvodňovány (linka D) a spolu se zachycenými plovoucími látkami
zpracovávány v rámci skládky. Vyčištěná voda bude podobně jako u linky A podle nároků
na její kvalitu buď dočišťována na membránové filtraci a/nebo hygienicky zabezpečována
a/nebo akumulována podle potřeby na lince D.
Linka C bude zpracovávat kyselé vody v průběhu sanace skládky ZN-1 a kyselé podzemní
vody zachycené příčným drénem. Vyčištěná voda bude dočištěna v případě potřeby na
membránové filtraci, produkované anorganické kaly budou rovněž zpracovány v rámci
skládky Pozďátky. Po zpracování všech sanovaných vod bude linka C technologicky
začleněna do linky B (zvýší její kapacitu).
Protože složení těchto vod je známé (vyznačují se nízkým pH a vysokou koncentrací
síranů, železa a těžkých kovů), je možné linku koncipovat jako průtočnou. Technologie
linky je založena na neutralizaci, srážení a oxidaci FeII+ vzdušným kyslíkem na FeIII+. Jako
neutralizační a srážecí činidlo je navržen Ca(OH)2. Po nadávkování činidla a provzdušnění
směsi dojde k úpravě pH, vysrážení CaSO4, Fe(OH)3, případně hydroxidů těžkých kovů.
Vzniklá sraženina bude oddělena sedimentací, její sedimentační vlastnosti lze případně
zlepšit přídavkem flokulantu. Takto získaný kal bude odvodněn a dále zpracován přímo na
skládce Pozďátky. Pro konečnou úpravu pH je v lince určena automatická neutralizační
stanice.
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V návrhu linky je zahrnuta i možnost jejího využití pro čištění jiných odpadních vod
podobného složení jako mají vody ze skládky. V případě potřeby lze odtok z linky C
dočišťovat membránovými procesy (ultrafiltrací a reverzní osmózou); hygienickým
zabezpečením; nebo kombinací těchto postupů.
Soubory D zastupují doplňující podpůrné procesy – akumulace, dočišťování, speciální
úpravy a nevznikají v nich další vedlejší produkty čištění.
Klíčový význam pro celý systém čištění má akumulační nádrž, která musí být schopna
akumulovat vznikající a dovážené odpadní vody a kapalné odpady podle potřeby jak
separátně, tak společně s funkcí vyrovnání kvality odpadních vod. Jako akumulace musí
sloužit i pro vody, které budou muset projít čistícím procesem vícenásobně. Další
akumulační nádrž shromažďuje vodu ze skládky pro rovnoměrný chod následující
technologie linky C.
Ozonizace zařazená do čistícího procesu má za cíl chemickou oxidací rozložit komplexní
organické látky rezistentní vůči biologickému rozkladu a tak zvýšit účinnost jejich
odstranění v lince A a snížit koncentraci zbytkového organického znečištění ve vyčištěných
vodách. Soubory membránový modul a hygienické zabezpečení slouží k dočišťování vod
ze všech tří linek A, B, C podle jejich aktuální kvality a v závislosti na dalším využití
vyčištěných vod. Akumulační nádrž na vyčištěné vody představuje rezervoár užitkové vody
dostatečné kvality pro využití v komplexu skládky, případně pro řízené vypouštění do
recipientu
Po průchodu příslušnými technologiemi bude voda po kontrole kvality vypouštěna do
nádrže čistých srážkových vod. Předpokládá se začlenění systému monitoringu procesů a
kvality vypouštěných vod. Po průchodu čistírenskými technologiemi bude na výstupu ČOV
kvalita vypouštěných vod splňovat kritéria obsahu vyjmenovaných látek pro povrchové
toky dle NV61/2003 Sb.

B.III.2.3. Charakter recipientu
Recipientem veškerých vypouštěných odpadních vod je vodoteč Prašinec, pravostranný
přítok Markovky, která se vlévá do Jihlavy. Prašinec ani Markovka nejsou – na rozdíl od
Jihlavy - vodohospodářsky významnými toky (vyhl. 470/2001 Sb.).
Na potoce Prašinec s plochou povodí 2,16 km2 činí dlouhodobý průměrný průtok 8,5 l.s-1,
garantovaný průtok činí 0,4 l.s-1, v Markovce pak dlouhodobý průměrný průtok činí 98,0
l.s-1, garantovaný průtok 10 l.s-1.s M-denní průtoky v l.s-1 a N-leté průtoky v m3.s-1 uvádí
přehledně následujících tabulek B20 a B21.
Prašinec
M denní

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

20

12

9

6,5

5,2

4,3

3,4

2,7

2,1

1,6

1

0,6

0,25

Markovka

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

M denní

20

12

9

6,5

5,2

4,3

3,4

2,7

2,1

1,6

1

0,6

0,25

Tabulka B20: M-denní průtoky na ve vodotečích Prašinec a Markovka
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Prašinec
N leté
Markovka
N leté

1
0,7
1
3,6

2
1,2
2
6

5
2,2
5
9,5

10
3,2
10
13

20
4,3
20
17,5

50
6,4
50
24

100
8,2
100
30

Tabulka B21: N-leté průtoky na ve vodotečích Prašinec a Markovka

Kvalita vody ve vodotečích je sledována v rámci monitoringu, prováděného při sledování
vlivu skládky na podzemní a povrchové vody. Při odběru vzorků s periodou jednoho
měsíce jsou sledovány pH, CHSK, vodivost, sulfáty, Fe a TK (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn). Lze
konstatovat, že v posledních dvou letech kvalita povrchové voda v Prašinici a Markovce
nad místem ovlivněným výtokem ze skládky ve výše uvedených ukazatelích splňuje
požadavky NV 61/2003 Sb. Pouze ojediněle je překračován obsah ukazatel CHSK.
Kvalita vody v Prašinci pod výtokem ze skládky nesplňuje v řadě ukazatelů požadavky NV
61/2003 Sb. V ojedinělých případech překročily některé sledované parametry hodnotu
kritéria C Metodického pokynu MŽP ČR, který je považovaný za indikátor potřeby
zpracování hodnocení potenciálních rizik znečištění pro lidské zdraví a ekosystémy. Při
porovnání s hodnotami výsledků monitoringu kvality vodoteče nad skládkou je možné mít
za prokázané, že znečištění vodoteče má jednoznačně původ v kyselých vodách z tělesa
skládky.
datum

pH

29.1.
19.2.
23.3.
28.4.
18.5.
30.6.
28.7.
18.11.
13.12.
C MŽP
B MŽP
NV61/03

4.5
6.9
6.9
6.9
6.7
6.8
3.8
6
4.9

6-8

Vodivost CHSK Cr SO4
mS/m
mg/l
mg/l
107
27
441
79.8
42
225
74.2
35
240
75.7
30
296
76.5
34
153
61.0
33
120
184
23
1260
117
23
336
107
23
340

35

300

Zn
mg/l
0.473
0.187
0.180
0.157
0.220
0.067
2.05
0.33
0.43
5
1.5
0.2

Cd
µg/l
3.19
1.58
1.00
1.00
1.40
1.00
20.5
1.00
2.40
20
5
1

Co Cr. celk.
µg/l
mg/l
71.7
0.036
33.9
0.054
24.2
0.051
28
0.029
21.3
0.029
6.6
0.01
390
0.13
18.5
0.01
70.1
0.07
200
0.3
100
0.1
10
0.05

Cu
mg/l
0.029
0.02
0.018
0.016
0.009
0.004
0.19
0.007
0.032
0.5
0.2
0.03

Fe
mg/l
16.6
3.1
1.88
1.45
2.03
0.78
2.76
0.84
11.4

2

Ni
µg/l
121
69.2
78.0
78.0
61.8
15.3
644
47.7
127
200
100
50

V
µg/l
14.5
5.9
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
10.6
300
150
50

Tabulka B22: Kvalita vody v Prašinci pod skládkou za rok 2004
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V následujícím tabelárním přehledu B23 je uvedena kvalita vody v toku Markovky po
soutoku s Prašincem.
datum

pH

29.1.
19.2.
23.3.
28.4.
18.5.
30.6.
28.7.
19.8.
21.9.
18.10.
18.11.
13.12.
C MŽP
B MŽP
NV61/03

7.7
7.8
8.1
7.9
7.5
7.8
7.9
7.5
8.1
7.9
7.7
7.7

6-8

Vodivost CHSK Cr SO4
mS/m
mg/l
mg/l
59.0
29
186
49.2
22
96.0
56.1
24
83.8
58.2
29
108
59.0
28
92.0
55.0
30
69.3
62.1
24
76.3
67.5
22
40.0
67.8
20
57.6
70.2
25
63.5
58.8
27
98.8
60.5
19
105

35

300

Zn
mg/l
0.028
0.022
0.017
0.017
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.015
0.038
5
1.5
0.2

Cd
µg/l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
5
1

Co Cr. celk.
µg/l
mg/l
5.9
0.01
7.9
0.01
5.0
0.01
10.3
0.01
9.7
0.01
5.0
0.01
7.6
0.01
6.5
0.01
7.1
0.01
6.7
0.01
5.9
0.01
7.6
0.01
200
0.3
100
0.1
10
0.05

Cu
mg/l
0.003
0.007
0.007
0.005
0.003
0.003
0.005
0.003
0.004
0.005
0.003
0.008
0.5
0.2
0.03

Fe
mg/l
0.29
0.44
0.39
0.23
0.45
0.07
0.04
0.04
0.09
0.04
0.16
0.14

2

Ni
µg/l
21.9
22.5
22.6
25.2
27.3
7.4
21.1
20.6
22.4
27.1
21.9
34.5
200
100
50

V
µg/l
5.0
5.0
5.1
5.0
5.0
5.0
5.0
6.2
14.1
10
5.0
7.1
300
150
50

Tabulka B23: Kvalita vody v Markovce pod soutokem s Prašincem za rok 2004
Z přehledu tabulky B23 je zřejmé, že po soutoku Prašince s Markovkou již znečištění nelze
identifikovat. Jeden vzorek s mírně zvýšeným obsahem kobaltu (Co) nelze považovat za
signifikantní. Trvale lze pozorovat zvýšený obsah sulfátů, mající zjevně původ v kyselých
skládkových vodách. Jejich obsahy však nepřekračují limit NV61/2003 Sb.

B.III.2.4. Množství vypouštěného znečištění
Množství vypouštěného znečištění bylo stanoveno na základě množství vypouštěných
odpadních vod a jejich průměrné kvality se zřetelem na to, že při vypouštění odpadních
vod z objektu ČOV budou splněny podmínky na kvalitu vypuštěných vod v rozsahu
požadavků na kvalitu povrchových vod.
V následující tabulce B24 je uveden přehled jednotlivých kvalitativních ukazatelů použitých
pro výpočet, jejich předpokládané průměrné hodnoty ve vypouštěných odpadních vodách
a tomu odpovídající vypočtený celkový hmotový tok znečištění za rok.
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Ukazatel
BSK5
CHSKCr
Nerozpuštěné látky
Rozpuštěné látky
sírany
Dusičnanový dusík
celkové kyanidy
Amoniakální dusík
Fe celk
Cr
Cu
Pb
Cd
Co
Ni
Zn
NEL

Průměrná hodnota ukazatele
(mg.l-1)
6
35
25
1000
300
7
0,7
0,5
2
0,05
0,03
0,015
0,001
0,01
0,05
0,2
0,1

Celkový objem vypouštěných
látek(kg.rok-1)
197
1150
821
32850
9855
230
23
16
66
1
0,98
0,5
0,03
0,3
1,6
6,57
3,29

Tabulka B24: Průměrné koncentrace a bilance ukazatelů v odpadních vodách

B.III.2.5. Monitoring kvality vod
Monitoring vlivu provozu komplexního střediska pro nakládání s odpady v Pozďátkách na
podzemní a povrchové vody bude zajištěn kombinací několika různých metod. Potenciální
vliv skládky S-OO a technologií, provozovaných na zabezpečených plochách bude
sledován jednak přímo, jednak nepřímo.
Funkce těsnících prvků skládky bude sledována přímo systémem CEMS pro kontrolu
těsnosti izolačních fólií (firma GEODYN s.r.o., Bratislava). Teto systém je podrobněji
popsán v předcházejících částích tohoto oznámení. První měření bude provedeno před
kladením plošného drénu, druhé měření bude provedeno po dokončení stavby před
kolaudací a třetí měření bude provedeno po vytvoření základní vrstvy odpadů 1 m.
Následující měření budou prováděna vždy 1x za rok.
Nepřímé sledování potenciálního vlivu skládky a technologií bude zajištěno formou
monitoringu kvality podzemních vod. Odběr vzorků vod z monitorovacích vrtů bude
prováděn 4 x za rok (březen, červen, září, prosinec). Za účelem sledování stavu budou
vyhloubeny a vystrojeny nové pozorovací hydrogeologické vrty (10 ks). Jejich situování
bude provedeno tak, aby umožňovalo sledování kvality neovlivněných vod proti směru
proudění a potenciálně ovlivněných prostorů ve směru proudění podzemních vod. Odběr
z vrtů bude statický, zonálním vzorkovačem se spodním plněním. Navrhovaný rozsah
sledovaných ukazatelů je uveden v tabulce B25.
1 x za rok (duben) budou provedeny statické odběry z jímky průsakových vod a z jímky
srážkových vod. Vzorky budou podrobeny analýzám v rozsahu, uvedeném v tabulce B25.
Potenciální vliv na po vrchové vody bude sledován odběrem vzorků z potoka Prašinec pod
výustí ČOV v četnosti 2 x za rok (duben, září) a rozsahu uvedeném v tabulce B25.
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ukazatel
(parametr)
pH
CHSK

monitorovací vrty
(metodického pokynu MŽP ze dne 31.7.1996)
kritérium B [ mg/l ]
kritérium C [ mg/l ]

Cr

RL 105
As
Ba
Be
Cd

-

-

-

-

35

0,1
2
0,0025
0,02

1 000
0,02
0,5
0,001

0,3
0,005
0,2
0,5
-

0,05
0,0001
0,01
0,03
2

0,050
1
0,001
0,005

Cr celk.
Hg
Co
Cu
Fe

0,15
0,002
0,1
0,2
-

Ni

Prašinec
srážkové vody
limit NV 61/2003 [ mg/l ]
6 -8

0,1

0,001

0,2

0,05

Pb

0,1

0,2

0,015

V
Zn

0,15
1,5
0,1
0,060

0,3

0,05

5
0,2
0,12

0,2
0,7
300
0,032)

CN celk.
SO4
AOX (org. vázané halogeny)
∑PAU
2)
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny

0,0002

Tabulka B25: Rozsah navrhovaných ukazatelů monitoringu vod a přípustné limity
Návrh investora předpokládá sledování kvality vypouštěných odpadních vod po průchodu
čistírnou 4 x za rok (březen, červen, září, prosinec) v rozsahu uvedeném v tabulce B26.
ukazatel
(parametr)
pH
CHSK Cr
BSK 5
RL 105
As
Ba
Be
Cd

ČOV výpust
předpoklad emisních limitů [ mg/l ]
6 -8
40
10
1 000
0,02
0,5
0,001

Imisní standard pro povrchové vody
limit dle NV 61/2003 Sb. [ mg/l ]
6 -8
35
6
1 000
0,02
0,5
0,001

0,001

0,001

Cr celk.
Hg
Co
Cu
Fe

0,05
0,0001
0,01
0,03
5

0,05
0,0001
0,01
0,03
2

Ni

0,05

0,05

Pb

0,015

0,015

V
Zn

0,05

0,05

0,2
0,7
300
0,03
0,065
0,0002
0,1

0,2
0,7
300
0,03
0,065
0,0002
0,1

CN celk.
SO4
AOX
∑BTEX
∑PAU
NEL

Tabulka B26: Návrh rozsahu sledovaných parametrů a limity podzemních, srážkových a
povrchových vod.
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B.III.3. Odpady
Odpady související s provozem střediska pro nakládání s odpady jsou pro účely tohoto
oznámení rozděleny na odpady, které budou vznikat při jeho výstavbě a na odpady, které
budou vznikat za běžného provozu areálu. Odpady cizích původců, se kterými bude
v areálu nakládáno jsou popsány v kapitole B.II.3 tohoto oznámení a uvedeny v příloze 7.
Druhová skladba odpadů a jejich produkovaná množství byla stanovena, tam kde to bylo
možné a účelné, na základě zkušeností investora a projektanta a dostupných údajů o
provádění stavby a o produkci odpadů v obdobných objektech.

B.III.3.1. Odpady vznikající při stavbě
Při výstavbě střediska pro komplexní nakládání s odpady lze předpokládat vznik stavební
suti z demolic a rekonstrukcí stávajících objektů a určitý podíl výkopové zeminy. V
zájmovém území byl proveden průzkum kontaminace zemin a podzemní vody, který
prokázal poměrně masivní kontaminaci zemin a podzemních vod v prostoru stávající jímky
průsakových vod u skládky ZN-1 a v místě vyústění drenážních potrubí před nivou
Prašince. Část odtěžovaných zemin tedy může být kontaminována a bude nutno s nimi
nakládat jako s nebezpečným odpadem, to znamená, že musejí být přepracovány
v procesu stabilizace. Odtěžování zemin musí být prováděno pod odborným dohledem a
kontaminované zeminy či materiál musí být separován.
Další odpady, jejichž produkce se předpokládá v poměrně velkém množství jsou odpady
dřeva (bednění), cihly, beton, nebo směsi těchto stavebních materiálů. Odpad tohoto typu
by měl být vytříděn. Pokud se nejedná o odpad nebezpečný, pak by měl být přednostně
recyklován. V případě že to není možné, měl by být uložen na skládku.
Během výstavby budou vznikat i nebezpečné odpady. Bude se jednat především o
odpadní oleje, zbytky organických rozpouštědel a ředidel, zbytky barev, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek, čistící tkaniny, zbytky izolačních a stavebních materiálů
obsahujících nebezpečné látky (např. dehet). Tyto materiály budou na staveništi
shromažďovány ve shromažďovacích prostředcích, které vyhovují požadavkům § 5
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Rovněž pro nebezpečné odpady je přednostně požadováno jejich využití (například
recyklace odpadních olejů, případně jejich energetické využití ve spalovně nebezpečných
odpadů, recyklace živičných povrchů, atd.) před spalováním bez energetického využití
nebo skládkováním odpadů na skládce nebezpečných odpadů. Zásadním požadavkem pro
tyto druhy odpadů je, že nesmí vstupovat do komunálního odpadu.
Odpady, které by mohly vzniknout během výstavby střediska jsou uvedeny v následující
tabulce číslo B27. Výčet odpadů není konečný, protože v průběhu zemních a stavebních
nelze vyloučit vznik odpadů, které v tabulce nejsou uvedeny.
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Katal.č.
08 01 11
08 01 12
08 04 09
08 04 10
12 01 13
13 01 XX
13 02 XX
14 06 02
14 06 03
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10
15 02 02
15 02 03
16 01 03
16 01 07
16 01 14
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06
17 01 07
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

02
02
02
02
03
04
04
04
04
05
05
06
06
09
09

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

20 02 01
20 02 03
20 01 33
20 03 01

Název druhu odpadu
Odpadní barvy, laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné nebezp. látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č.08 01 11
Odpadní lepidla, těsnící materiály s org. rozpouštědla nebo jiné nebezp. látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 08 04 09
Odpady ze svařování
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezp.látek nebo obaly těmito znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej. filtrů neurčených), oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační mater., čistící a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
Pneumatiky
Olejové filtry
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod č. 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kameny (čistá)
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady obsahujících nebezpečné látky
Směsné stavební, demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky rozložitelný odpad
Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Směsný komunální odpad

Kat..
N
N
N
O
O
N
N
N
N
O
O
O
O
O
N
N
O
O
N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
N
N
N
O
O
O
N
O

Tabulka B27: Odpady vznikající při výstavbě
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V období výstavby budou největší objem odpadů představovat především odtěžené
zeminy a odpady z demolic původních stavebních konstrukcí. Předpokládá se, že bude
vytěženo zhruba 20.000 tun materiálu. Větší část bude pravděpodobně neznečištěná a
bude využita při úpravách terénu nebo uložena na mezideponii k závěrečné rekultivaci.
Znečištěné zeminy budou přepracovány v technologii stabilizace a uloženy na vlastní
skládce S-OO. Také většina zbývajících odpadů bude zpracována přímo ve středisku.
Pouze ty položky, se kterými nebude moci být nakládáno v rámci střediska budou předány
v souladu s legislativou oprávněným osobám.
Množství jiných odpadů, které vzniknou v průběhu stavby nebylo, vzhledem ke stupni
projektové přípravy, možno odpovědně stanovit.

B.III.3.2. Odpady vznikající při provozu
V následující tabulce B28 jsou přehledně uvedeny hlavní druhy odpadů, jejichž vznik se
předpokládá za běžného provozu. Do tabulky nejsou uváděny odpady, které budou
přepracovány a uloženy na skládce Pozďátky, ale pouze odpady, které budou předávány k
likvidaci externím odborným firmám.
Katalogové
Název druhu odpadu
číslo
13 02 **
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
15 01 10
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
15 02 02
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03
Pneumatiky
16 01 07
Filtry olejové
16 01 14
Nemrznoucí kapaliny
20 03 01
Směsný komunální odpad (odpad z kanceláří a šaten)
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad

N

Množství
t.rok-1
1

N

5

N

0.5

O
N
N
O
O

0.5
0.05
0.05
4
10

Kategorie

Tabulka B 28: Odpady vznikající při provozu střediska Pozďátky

B.III.3.3. Způsob nakládání s odpadem
Období stavby
Dodavatel stavby jako původce odpadů bude s odpady nakládat v souladu s legislativou
platnou v době stavby (nyní zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽP č.
381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a
vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).
Ve fázi přípravy stavby se předpokládá uzavření smluvních vztahů se specializovanými
odbornými firmami, zabezpečujícími nakládání s odpady a jejich odstraňování. Pro
materiály, které lze znovu využít či recyklovat, bude upřednostněn tento způsob nakládání.
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Pro potřeby dodavatele stavby a kontrolní činnost investora bude zpracována vnitřní
směrnice pro nakládání s odpady s důrazem na předcházení jejich vzniku. Po celou dobu
stavby bude dodavatelem vedena evidence odpadů. Při kolaudaci stavby pak bude
dodavatelem doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s
odpady.

Období provozu
Ve fázi provozu bude nakládání s odpady zajištěno v souladu s legislativou platnou v době
provozu. Veškeré náležitosti nakládání s odpady budou projednány s příslušným orgánem
veřejné správy před uvedením areálu do provozu. Vnitřně bude režim nakládání s odpady
upraven interní směrnicí.
Pro odpady, které mají nebezpečné vlastnosti bude vyčleněn shromažďovací prostor a
shromažďovací prostředky (kontejnery a nádoby na odpad) budou vyhovovat požadavkům
legislativy (§ 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Skládka
bude vybavena dostatečným počtem nádob na tříděný odpad. Odpady budou prioritně
využívány.
Ke shromažďování odpadů budou sloužit shromažďovací prostředky a typový mobilní
sklad nebezpečných odpadů (kovové sudy s odnímacím víkem MEVA 0653 - 60 l, 0488
-200 l, nádoba na tuhý nebezpečný odpad MEVA KS 800 - Typ 1258, mobilní sklad
nebezpečných odpadů MEVA, případně plastové sudy s odnímatelným víkem Typ MEVA
5014 - 60 l). Pro shromažďování odpadu pro zpracování v rámci úpravy aerobní
fermentací a kompostováním bude využíván kontejner 7 m 3. Pneumatiky budou využívány
jako stavební prvek – zátěž při kladení izolační fólie PEHD v rámci etapovité výstavby
skládky a její rekultivace.
Odstraňování odpadů, které nebude možno přepracovat nebo uložit v technologickém
středisku bude zajištěno externě, za úplatu. K odvozu a odstranění veškerých odpadů
budou využívány služby renomovaných odborných komerčních firem, které budou mít
příslušné souhlasy k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
odpadů.
Způsob nakládání s odpady se bude odvíjet od skutečných vlastností odpadů. Podle § 38
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, platí pro některé výrobky povinnost zpětného
odběru. Jedná se například o odpadní oleje, výbojky a zářivky nebo elektrické
akumulátory. Povinností výrobce nebo dovozce těchto zařízení je zpětný odběr těchto
výrobků.

B.III.3.4. Odpady vzniklé po dožití stavby
Po dožití stavby bude nutno všechny stavební materiály, technologická zařízení a odpady
vhodným způsobem odstranit v souladu s legislativou platnou v době její demolice.
Odpady bude nutno v maximální možné míře roztřídit a dále recyklovat nebo znovu využít
(například betonové a ocelové konstrukce, barevné kovy, sklo, kabely, atd.). Odpady, které
nebude možno recyklovat ani znovu využít budou odstraněny v souladu s aktuálním
zákonem o odpadech.
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B.III.4. Hluk
Hluk související s výstavbou a provozem technologického střediska Pozďátky byl ve fázi
identifikace možných negativních vlivů stavby vyhodnocen jako jeden z potenciálně
možných faktorů narušení životního prostředí. Vlivy z hluku související s realizací záměru
přitom lze očekávat jak při provádění stavební činnosti, tak během vlastního provozu. Z
tohoto důvodu byla zpracována specializovaná akustická (hluková) studie, která je v
plném znění připojena k tomuto oznámení jako příloha číslo 4.
Předmětem akustické studie je posouzení a vyhodnocení hluku ze stavebních činností, tj.
především hluku ze stavební mechanizace a dopravy při výstavbě a vlivu stacionárních
zdrojů hluku umístěných na jednotlivých objektech provozu a dopravy na stav akustické
situace ve venkovním prostoru v nejbližším okolí.
Zájmovým územím pro posouzení vlivu výstavby skládky na stav akustické situace ve
venkovním prostoru je chápáno takové území, v němž lze předpokládat významnější
změnu stavu akustické situace v souvislosti s výstavbou. Do zájmového území byla proto
zahrnuta mimo vlastní středisko také oblast zástavby podél komunikace navazující na
areál.
Hluková situace ve venkovním prostoru byla zjišťována matematickým modelováním
(výpočtem) ekvivalentních hladin hluku pomocí počítačového programu Hluk+, verze 6.27,
pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí.
Algoritmus výpočtu u tohoto programu vychází ze schválených „Metodických pokynů pro
výpočet hladin hluku z dopravy“ (VÚVA, Brno 1991). Verze pásma má v sobě
zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (Kozák, Liberko,
1996).
Používání „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy“ a na ně navazující
novely metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy bylo pro účely hygienického posuzování
stavu akustické situace ve venkovním prostředí schváleno dopisem Hlavního hygienika
České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. února 1996. Do programu je
začleněn i modul pro výpočet šíření hluku ze stacionárních zdrojů.
K výpočtům hluku ze stavební činnosti byl použit výpočetní vztah uvedený v Nařízení vlády
č. 502/2000 Sb. resp. jeho novele 88/2004 Sb.
Hluková studie byla vypracována na základě podkladů předaných projektantem a
investorem stavby a na základě podkladů ŘSD (intenzity stávající dopravy na uliční síti v
zájmovém území a prognózy intenzit automobilové dopravy).

B.III.4.1. Hluk v období výstavby
Účelem hodnocení hluku ze stavební činnosti je především identifikovat dominantní zdroje
hluku, zjistit možné ovlivnění okolní chráněné zástavby a v případě potřeby navrhnout
vhodná protihluková opatření. Modelový výpočet hlukové situace a posouzení hluku
v období výstavby je proveden pro předpokládané vlivy činnosti stavebních
strojů/mechanismů na stav akustické situace v nejbližším okolí staveniště.
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Hluk šířící se z prostoru staveniště bude závislý především na množství, umístění, druhu a
stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně. Tyto
parametry se budou měnit v závislosti na fázi výstavby. Demoliční a stavební práce budou
probíhat pouze v pracovních dnech, v denní době.

Hlavní zdroje hluku
Hlavními bodovými zdroji hluku v období výstavby areálu skládky Pozďátky budou
„stacionární“ stavební mechanizmy nasazené v průběhu zemních a stavebních prací a
používané především pro odtěžení a nakládku zeminy (bagry, nakladače, atd.), pro lokální
přesuny a hutnění navezeného materiálu (nakladače, malá rypadla, atd.) a pro stavbu
nových objektů (vibrační válec, buldozer, nakladač atd.). Zdrojem hluku budou
v omezeném rozsahu i trhací práce, potřebné pro rozvolnění skalního podkladu při
výstavbě zemních jímek.
V následující tabulce jsou uvedeny k jednotlivým strojům hladiny akustického výkonu a
předpokládané doby jejich nasazení. Při realizaci stavby je třeba zvolit zařízení s hlučností
nižší nebo nejvýše stejnou jako uvádí následující tabulka B29.
Typová technologická skupina stavebních
strojů/mechanismů
Univerzální nakladač velký
Buldozer
Vibrační válec
Rypadlo na pásovém podvozku
Autojeřáb (jen motor jeřábu)
Nákladní automobil

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
76
69
78
69
71
80 – 85

Tabulka B29: Strojní vybavení a jeho uvažované hlukové parametry
Zdroji hluku bude i vyvolaná doprava, popsaná v příslušné kapitole oznámení. Výsledky
hlukové studie týkající se hlukové zátěže území v okolí areálu v období výstavby jsou
uvedeny v kapitole D.I.4.1 Vlivy na hlukovou situaci.

B.III.4.2. Hluk v období provozu
Pro výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku (hluku) a posouzení vlivu běžného
provozu skládky na akustické charakteristiky okolního prostředí byly uvažovány stacionární
a liniové zdroje hluku.
Zařízení k využívání stavebních odpadů
Předpokládá se kampaňovitý provoz, pouze v denní době, jeden týden v měsíci.
V mezidobí bude realizován pouze dovoz odpadů, odvoz výrobků získaných úpravou
stavebních odpadů a doprava odpadů do místa uložení na skládce, nebo k lince stabilizace
odpadů. Mobilní zdroje budou čelní nakladač a nákladní automobily. Průměrné hladiny
hluku A v dB, u typových technologických skupin při typickém pracovním nasazení uvádí
následující tabulka B30 .
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Typová technologická skupina
strojů/mechanismů
Univerzální (čelní)nakladač velký
Nákladní automobil

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
76,0
80 – 85

Tabulka B30: Průměrné hladiny hluku mobilních zdrojů technologie zpracování stavební
suti
Stacionárními zdroji budou kontejnerová drtící jednotka (KDJ), vynášecí dopravníky (2x) a
rozváděcí dopravníky (2 x). Průměrné hladiny zvuku A v dB, u typových technologických
skupin při typickém pracovním nasazení uvádí následující tabulka B31.

Typová technologická skupina
strojů/mechanismů
Stříhačka betonářské oceli
Drtič
Pásové dopravníky vynášecí
Pásové dopravníky rozváděcí

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
72.0
81,0
80,0
80,0

Tabulka B31: Průměrné hladiny hluku stacionárních zdrojů technologie zpracování
stavební suti

Linka pro úpravu odpadů vápenno-cementovou stabilizací
Předpokládá se trvalý provoz (v pracovní dny v jedné prodloužené směně 7 – 17 hod.)
mimo sobot a nedělí. Provoz jednotlivých modulů na sebe časově navazuje. Jedná se o
dávkový proces. V době zpracování odpadů uložených v ZN-2 je možno považovat provoz
univerzálního nakladače za trvalý. Mimo dovoz technologických přísad je nutné zohlednit
odvoz stabilizovaných a vyzrálých odpadů do skládkového tělesa. Linka je umístěna v
přístřešku, který omezuje vyzařování hluku ve směru k Pozďátkům.
Mobilními zdroji budou drapákový nakladač a nákladní automobily.
Typová technologická skupina
strojů/mechanismů
Drapákový nakladač
Univerzální (čelní) nakladač - velký
Nákladní automobil

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
71
76
80 – 85

Tabulka B32: Průměrné hladiny hluku mobilních zdrojů technologie stabilizace
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Stacionárními zdroji hluku v technologii stabilizace budou jednotlivé moduly. Hladiny hluku
jsou uvedeny v následující tabulce B33.
Typová technologická
skupina strojů/mechanismů
B Semimobilní třídící podavač
C Strmý kabelkový dopravník
D Filtrační modul pro odsávání
F Kompresor cementového sila
G Zásobník hydraulických pojiv
H Homogenizátor
L pásový dopravník

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
80
74
70
73
70
65
78

Tabulka B33: Průměrné hladiny hluku stacionárních zdrojů technologie stabilizace

Recyklace elektrotechnického odpadu
Předpokládá se trvalý provoz v pracovní dny v jedné prodloužené směně 7 – 17 hod.,
(případně i ve dvousměnném provozu) mimo sobot a nedělí. Provoz je umístěn v uzavřené
hale.
Provozovány budou pouze stacionární zdroje hluku. Hluk u stěny provozního objektu, (1 m
od opláštění) se v době provozu technologií (zejména demontážní stroj obrazovek,
pneumatického fluidního separátoru, dopravníku a třídícího stolu) očekává v úrovni 55 –
70 dB v závislosti na koeficientu útlumu materiálu opláštění.
Vzduchotechnická jednotka bude vyústěna na střechu haly. Provoz vzduchotechniky bude
trvalý po celou dobu provozu linky v hale.

Zdroj hluku
Ventilátor
Filtrační zařízení
Komín (hlavice výdechu)

Hladina akustického tlaku A (dB)
75,0 v 1 m od výdechu (obrysu krytu zdroje)
72 v 1 m od výdechu (obrysu krytu zdroje)
52 (na výustí – koruně)

Tabulka B34: Průměrné hladiny zvuku A v dB, u typové technologické skupiny

Aerobní zpracování organických odpadů
Předpokládá se trvalý provoz, zejména pokud jde o ventilátory provzdušňování. Ostatní
technologie, včetně vzduchotechniky ze sekce rafinace (v pracovní dny v jedné
prodloužené směně 7 – 17 hod.) mimo sobot a nedělí. Provoz je umístěn v uzavřené hale.
Provoz představuje pouze stacionární zdroje hluku. Hluk u stěny provozního objektu
(haly) (1 m od opláštění) v době provozu technologií v sekcích příjmu odpadů,
mechanické úpravy a rafinace se očekává v úrovni 55 – 70 dB, v závislosti na koeficientu
útlumu materiálu opláštění. Zdroji hluku uvnitř haly budou kolový nakladač – malý, drtič,
rotační sítový buben, dopravníkové pásy a vibrační separátor.
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Typová technologická skupina
strojů/mechanismů
Drtič
Pásové dopravníky
Rotační sítový buben
Vibrační separátor
Univerzální nakladač malý
Rukávový filtr

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
81
80
81
78
74
69

Tabulka B35: Průměrné hladiny hluku A v dB, u typových technologických skupin v hale
při typickém pracovním nasazení

Vzduchotechnická jednotka – umístění ve vztahu ke stavebnímu objektu není známo,
bude nutno vycházet z projektu a dokumentace dodavatele vzduchotechniky. Provoz trvalý
po celou dobu provozu sekce separace v hale.
Zdroj hluku
Ventilátor
Filtrační zařízení
Komín (hlavice výdechu)
Provzdušňovací ventilátory ve střeše objektu
Výstup provzdušňovacího vzduchu z biofiltru

Hladina akustického tlaku A (dB)
75 v 1 m od výdechu (obrysu krytu zdroje)
72 v 1 m od výdechu (obrysu krytu zdroje)
52 (na výustí – koruně)
75 v 1 m od výdechu (obrysu krytu zdroje)
52 (na výustí – koruně)

Tabulka B36: Průměrné hladiny hluku A v dB u vzduchotechniky

Kompostárna a výrobna rekultivační směsi
Předpokládá se provoz kampaňovitý, pouze v denní době, jeden týden v měsíci.
V mezidobí pouze dovoz odpadů, odvoz produktů do místa uložení na skládce. Mobilními
zdroji budou univerzální čelní nakladač – velký a nákladní automobily viz. tabulka B37.
Stacionární zdroje hluku technologie nemá.
Typová technologická skupina
strojů/mechanismů
Univerzální (čelní) nakladač - velký
Nákladní automobil

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
76
80 – 85

Tabulka B37: Mobilní zdroje hluku kompostárna (platí i po biodegradaci)
Biodegradační plocha
Předpokládá se kampaňovitý provoz, pouze v denní době, jeden týden v měsíci.
V mezidobí pouze dovoz odpadů, odvoz produktů do místa uložení na skládce. Mobilními
zdroji budou velký univerzální čelní nakladač a nákladní automobily. Hodnoty jsou uvedeny
v tabulce B37. Stacionární zdroje hluku technologie nemá.
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Skládka S-OO
Předpokládá se trvalý provoz (v pracovní dny v jedné směně od 7.00 do 15.30 hod.)
mimo sobot a nedělí. Mobilními zdroji hluku budou univerzální čelní nakladač velký,
buldozer, vibrační válec a nákladní automobily viz. tabulka B38 .
Typová technologická skupina
strojů/mechanismů
Univerzální nakladač velký
Buldozer
Vibrační válec
Nákladní automobil

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
76,0
69,0
78,0
80 – 85

Tabulka B38: Mobilní zdroje hluku u provozu skládky S-OO
Čistírna odpadních vod
Předpokládá se nepřetržitý provoz. Mobilními zdroji budou nákladní a cisternové
automobily dovážející odpad a suroviny. Stacionárním zdrojem bude stěnový ventilátor
(nepravidelný provoz) – při provozu se předpokládá hladina hluku A 65 dB.
Výsledky hlukové studie týkající se hlukové zátěže území v okolí areálu technologického
střediska pro nakládání s odpady Pozďátky v období jeho běžného provozu jsou uvedeny v
kapitole D.I.4.1 Vlivy na hlukovou situaci.

B.III.4.4. Vibrace
V období výstavby střediska Pozďátky budou hlavními zdroji vibrací elektrická kladiva pro
rozrušování zpevněných povrchů a stavebních konstrukcí, stroje na zakládání, vibrátory na
hutnění betonu a mechanismy pro hutnění zemin a podkladových vrstev). Krátkodobými
zdroji poměrně intenzivních vibrací budou trhací práce pro rozvolňování skalního masivu
při zakládání podzemních akumulačních jímek v prostoru ČOV. Vibrace v okolí stavby
mohou způsobit i nákladní automobily na nerovném povrchu vozovek.
Stavební práce, které jsou zdrojem vibrací budou prováděny tak, aby bylo minimalizováno
přenášení vibrací na pracovníky a nedocházelo k poškozování budov či jiného hmotného
majetku.
Za běžného provozu se v objektech technologického střediska pro nakládání s odpady
nepředpokládají žádné významnější zdroje vibrací. Předpokládáno je použití vibračních sít
a kompresoru jako zdroje tlakového vzduchu. Eliminace účinků vibrací bude řešena
pružným uložením jednotlivých zařízení a důsledným oddilatováním konstrukcí pevně
spojených se zařízeními produkujícími vibrace od ostatních stavebních konstrukcí.
Mezi strojní část zařízení a stavební konstrukce by v takovém případě byly osazeny
antivibrační podložky. Eliminace případných vibrací bude provedena takovým způsobem,
aby nedocházelo k přenosu vibrací do okolního prostředí. V pracovním prostředí bude
zajištěno, aby nedocházelo k překračování povolených hodnot vibrací dle platných
hygienických předpisů.
Provoz střediska Pozďátky nebude zdrojem impulsního hluku, hluku s výraznými složkami
o kmitočtu vyšším než 8 kHz ani ultrazvukového hluku.
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B.III.5. Doplňující údaje

B.III.5.1. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Záření radioaktivní
V areálu skládky Pozďátky nebudou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem centra nebude emitováno radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř
nebo vně areálu komplexu.

Elektromagnetické záření
V prostoru skládky nebudou provozovány žádné otevřené generátory vysokých a velmi
vysokých frekvencí. Komplex nebude situován do oblasti vystavené působení externích
zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. V rámci stavby nebude nutno realizovat
opatření, která by vyloučila indukovaná elektromagnetická pole překračující přípustné
hodnoty.
Účinky vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, ultrafialového a ionizujícího záření
se mohou krátkodobě projevit při sváření v průběhu výstavby areálu a při jeho údržbě.
Kromě běžných telekomunikačních zařízení nebudou v areálu trvale umístěna žádná
zařízení, která jsou zdrojem elektromagnetického záření.
Stávající úrovně elektromagnetického záření nebyly v zájmovém území měřeny. Vzhledem
k situování zájmového území mimo zástavbu se žádné významné úrovně záření
nepředpokládají.

B.III.5.2. Zápach
Hlavním zdrojem zápachu mohou být těleso skládky S-OO, fermentace, biodegradace,
kompostování a ČOV. Minimalizace produkce pachových látek bude komplexně řešena
v dalších stupních projektové přípravy tak, aby na hranicích střediska byl dodržen obecný
imisní limit pro pachové látky. Podrobný popis zdrojů emisí je v příslušné části oznámení
B.III.1.
B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Popis a hodnocení rizik byl proveden pro tři posuzované varianty. První varianta nulová
představuje zachování stávajícího stavu, tj. ponechání existujících deponií ZN-1 a ZN-2
bez rekonstrukce a sanace, včetně opuštění údržby areálu a odvozu kontaminovaných
vod.
Druhá varianta projektová představuje realizaci záměru investora tj. výstavbu nového
zabezpečeného úložiště, rekonstrukci stávající skládky ZN-1 s přetěžením uložených
odpadů a jejich stabilizací a bezpečným uložením do nové deponie.
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V rámci záměru by byly realizovány technologie stabilizace, aerobní fermentace,
zpracování stavebních materiálů, elektronického odpadu , biodegradaece, kompostování a
ČOV.
Třetí varianta, srovnávací, představuje odtěžení odpadů a jejich expedici do zařízení,
vhodného k nakládání s takovýmito druhy odpadů, likvidaci tělesa skládky a kryté haly a
uvedení lokality do stavu blízkého před výstavbou skládky.

B.III.6.1. Varianta nulová
Opuštění území se dvěma sektory ZN-1 a ZN-2 skládek nebezpečných odpadů, při kterém
by byly utlumeny jakékoliv aktivity související s údržbou zařízení včetně monitoringu, je
z hlediska vzniku havarijních stavů a ohrožení okolního prostředí variantou jednoznačně
nejrizikovější a nepřijatelnou.
Tato varianta by v reálu znamenala ukončení odvozu kontaminovaných průsakových vod a
postupný odtok rozpuštěných odpadů ze sektoru ZN-1 do horninového prostředí,
podzemních a povrchových vod. Docházelo by k nekontrolovatelnému šíření znečištění
kyselými roztoky s vysokým obsahem rozpuštěných kovů. Vzhledem k ukončení
monitoringu by nebyly sledovány koncentrace polutantů na lokalitě ani jejich migrace
mimo území dále do povrchových vod.
Úniky silně kyselých roztoků by znamenaly dlouhodobou devastaci lokálního ekosystému
v prostrou pod skládkovým tělesem ZN-1 a narušení ekosystému údolí potoka Prašince.
Odhad poměru příronu kontaminovaných vod do vod povrchových, stejně jako jejich
kvalitativní parametry, je určujícím faktorem nejen pro odhad potenciálních rizik na
ekosystémy, ale také vlivu na lidské zdraví. Variabilita koncentrace odtékajících roztoků
stejně jako jejich průtoku je vysoká a výpočty směšovacích rovnic by byly spíše teoretické.
Lze důvodně předpokládat, že ekosystém by byl postižen bezprostředně především
negativní reakcí na nízké pH vod a zakyselení půdního horizontu. V důsledku tohoto
postižení by došlo k poměrně rychlému odumírání rostlinných společenstev a v území by
přetrvaly pouze extrémně odolné druhy nižších rostlin. Stejně tak by posun pH k nižším
hodnotám negativně ovlivnil životní podmínky vodních organismů, obývajících potok
Prašinec zejména v jeho horním toku. Vliv zasažení půd a vod těžkými kovy by se
projevoval v podstatně delším časovém horizontu.
Riziko pro lidské zdraví by mohlo představovat víceméně pouze z krátkodobé koupání
v znečištěných vodních tocích a z hlediska dlouhodobého požívání kontaminované vody.
Tyto varianty nejsou reálné, neboť stav v území je známý a těmto situacím by bylo možné
zabránit informovaností obyvatel. Koupání v Prašinci není s ohledem na charakter toku
prakticky možné. Požití kontaminované vody je vysoce nepravděpodobné již s ohledem na
skutečnost, že směry proudění podzemních vod jsou příznivé z hlediska možného zasažení
individuálních zdrojů zásobování – domovních studní. Nejbližšími studnami mohou být
objekty v Dobré Vodě, které by mohly komunikovat s povrchovým tokem Markovky.
V případě extrémních úniků z prostoru staré skládky by hypoteticky mohlo dojít k ovlivnění
této vodoteče v rozsahu, který by v důsledku ohrožoval i individuální zdroje v Dobré Vodě.
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Extrémní riziko by představoval stav, kdy by v důsledku destrukce hrázového tělesa došlo
k vyplavení odpadů ve větším objemu. Ve vodě dobře rozpustná skalice zelená by zasáhla
patrně ve vyšších koncentracích nejen Prašinec, ale také tok Markovky. Důsledky by byly
obdobné výše popsaným s tím, že by se jednalo o zasažení ekosystémů ve větším rozsahu
a vyšší kvalitativní úrovni.
Nulová varianta pravděpodobně představuje pouze hypotetický stav. Existence havarované
skládky je dostatečně známá orgánům samosprávy i veřejné správy a lze tak
předpokládat, že i v případě, kdy by nebyla v území zahájena činnost vedoucí k nápravě
nežádoucího stavu, by byla alespoň v míře nezbytně nutné prováděna havarijní opatření
(odvoz průsakových vod) a bylo by zajištěno sledování stavu znečištění na lokalitě.
Tato varianta je však nepřijatelná zejména proto, že neřeší podstatu věci a v důsledku je
z všech variant ekonomicky nejnáročnější. Podle podkladů činily náklady na realizaci
nezbytných protihavárijních opatření a monitoring cca 3,5 mil. Kč ročně. Doba po kterou
by bylo tato opatření provádět se přitom může pohybovat v desítkách až stovkách let.

B.III.6.2. Varianta projektová
Období výstavby
Během výstavby se uvažuje individuální riziko pracovního úrazu pro zaměstnance na
pracovišti, riziko úniku ropných látek z dopravního prostředku nebo stavebního stroje na
staveništi a riziko požáru. Riziko úniku znečištěných průsakových vod není pro první etapu
výstavby uvažováno. Teoreticky by takováto situace mohla nastat v druhé etapě při
přepracování odpadů z tělesa skládky ZN-1, tedy za provozu, a v této části je také
popsána.
Při provádění stavby by mohlo dojít k úniku paliva nebo mazacích olejů ze stavebních
strojů anebo nákladních automobilů. Případná havárie by byla neprodleně odstraněna
běžnými prostředky pro likvidaci následků havárie tohoto typu. Kontaminované zeminy by
byly odtěženy, uloženy do nepropustného kontejneru a posléze dekontaminovány ve
středisku biodegradací nebo stabilizací, případně předány specializované firmě
k odstranění podle úrovně kontaminace.
Příčinou vzniku požáru by mohl být například zkrat v elektrickém zařízení nebo kabelových
rozvodech, vznícení hořlavé látky při poruše stavebního stroje nebo zapálení hořlavého
materiálu při nedodržení pracovní kázně a předepsaných postupů na staveništi (zejména
požár v důsledku nekázně při svařování).
V případě požáru by bylo prioritně zamezeno jeho šíření a požár by byl uhašen vlastními
silami za použití hasebních prostředků umístěných na staveništi. V případě většího požáru
by byli neprodleně přivoláni profesionální hasiči a záchranná služba.
Vedení stavby bude dbát o to, aby stavba byla prováděna v souladu s platnými předpisy a
normami a přijme taková preventivní opatření aby pravděpodobnost vzniku havárií
v průběhu stavby byla minimalizována. Součástí dokumentace stavby budou zásady
evakuace osob a instrukce pro případ požáru, se kterými budou povinně seznámeni
všichni pracovníci na stavbě.
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Období provozu
Za běžného provozu střediska nakládání s odpady Pozďátky neplynou pro zaměstnance
ani pro obyvatele okolních obcí žádná významná rizika. Skládka a zařízení budou splňovat
veškeré platné právní normy pro ochranu zdraví a životního prostředí a jejich provoz bude
zajištěn tak, aby možnost vzniku nepředvídaných událostí byla minimalizována. Riziko
bezpečnosti provozu by tedy představovala pouze havárie nebo mimořádná událost.

Možnost vzniku havárií
Havarijní situace, které je možno vzhledem k charakteru látek a technologií používaných
v jednotlivých objektech střediska nakládání s odpady předpokládat, budou popsány v
provozních předpisech, případně havarijních řádech, a to včetně popisu preventivních a
nápravných opatření. V níže uvedené tabulce B39 jsou shrnuty uvažované typy
nežádoucích událostí, ke kterým by mohlo dojít vzhledem k typu a rozsahu činností
prováděných v areálu střediska pro nakládání s odpady, včetně druhu možného rizika,
které by tato nežádoucí událost znamenala.

Typ nežádoucí události
Únik nebezpečných látek
Požár
Výpadek dodávky elektrické energie
Výbuch plynu a následný požár
Zkrat v elektrickém zařízení nebo
kabelových rozvodech a následný požár
Únik ropných látek z dopravního prostředku

Druh rizika
Individuální riziko, (environmentální riziko)
Společenské riziko, environmentální riziko
Individuální riziko
Společenské riziko, environmentální riziko
Společenské riziko, (environmentální riziko)
Environmentální riziko

Poznámka: V tabulce uváděné individuální riziko představuje riziko osoby v blízkosti zdroje rizika; společenské riziko je riziko
jemuž je vystavena skupina osob ovlivněných nežádoucí událostí.V závorce uvedená rizika jsou málo pravděpodobná.

Tabulka B39: Přehled možných nežádoucích událostí

Všechny vyjmenované nežádoucí události by pro majitele střediska znamenaly i
ekonomické riziko.

Následky havárií, preventivní opatření
Únik nebezpečných látek
V areálu budou skladovány a používány chemické látky a přípravky uvedené souhrnně
v tabulce B38. Ve větších objemech budou ve středisku užívány zejména kyseliny a
zásady. Tyto látky v koncentrovaném stavu mohou mít nebezpečné vlastnosti (v tomto
případě by přicházela v úvahu dráždivost nebo žíravost přípravků). Přípravky budou
skladovány v určeném skladu, a to odděleně od ostatních materiálů a pouze v originálních
obalech. Provozovatel skladu musí dbát na to, aby nedošlo k znehodnocení nebo zničení
etiket na obalech a následkem toho k nesprávnému nakládání nebo záměně přípravků.
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Případný únik nebezpečné látky by mohl mít za následek ohrožení zdraví obsluhy skladu
nebo osoby, která s látkou manipuluje. Vzhledem ke způsobu manipulace s nimi se únik
těchto látek do životního prostředí nepředpokládá.
Nebezpečnou látkou budou pohonné hmoty (nafta). Popis uložení a zbezpečení je uveden
v příslušné části oznámení. Vzhledem k umístění skladu by došlo k zasažení svrchních
vrstev horninového prostředí. Objem skladu garantuje, že rozsah znečištění by nemohl
zasáhnout povrchové vody. Po ošetření místa standardním postupem (sorbent), by
kontaminované zeminy byly odtěženy a přepracovány v technologii biodegradace. Stejný
postup by byl použit v případě havárie mobilního prostředku s únikem PHM.
Nebezpečnými látkami budu také odpady před jejich zpracováním, případně odpady
produkované ve středisku, zejména odpady tekuté nebo snadno vyluhovatelné. Veškeré
plochy pro manipulaci budou vodohospodářsky zabezpečeny. V případě havárie by došlo
k úniku kontaminace kvalitativně a kvantitativně odpovídající složení odpadu. Po likvidaci
povrchového znečištění a odtěžení zasažených vrstev horninového prostředí by takto
vzniklé odpady byly přepracovány v odpovídající technologii střediska. Pokud by byly
zasaženy podzemní vody, bylo by neprodleně provedeno vyhloubení sanačních vrtů nebo
drénu a zahájeno ochranné čerpání. Kontaminovaná podzemní voda by byla likvidována
v technologii ČOV. Bezpečnost bude zajišťovat v závěrné části údolí sanační drén
podzemních vod, svedený na ČOV (viz. popis stavební části záměru).
Stejně tak tomu bude u průsakových vod ze skládkových těles, ať již se jedná o dočasnou
existenci kontaminovaných vod ze sanované skládky ZN-1 a kontaminovaných podzemních
vod nebo o produkci průsakových vod z nového tělesa skládky (sektory „A“, „B“ a „C“).
Nejzávažnější havárií by byl přímý únik látek škodlivých vodám v prostoru ČOV. Tato
situace by mohla teoreticky nastat pouze v případě selhání funkce ČOV, nebo havárie
automobilu dopravujícího suroviny nebo odpady do této technologie. V případě úniku
těchto látek do jímky čistých srážkových vod, resp. do již vyčištěných vod po průchodu
ČOV by mohlo dojít k rychlému transportu tekoucí vodou do povrchového toku, který
bude vzdálen pouze několik desítek metrů. Pro tento případ bude možné uzavřít
akumulační prostor a zamezit odtoku do doby sanace havárie.
Požár
Hlavní příčiny vzniku požáru mohou být následující:
• samovznícení odpadu
• selhání lidského faktoru
• zkrat v elektrickém zařízení nebo kabelových rozvodech
• únik a vznícení hořlavé látky (např. pohonných hmot)
• následek výbuchu plynu
Součástí projektové dokumentace k územnímu/stavebnímu řízení bude návrh zařízení pro
protipožární zásah, předpokládaný rozsah vybavení objektů požárně bezpečnostním
zařízením a nároky na vodu pro hasící zařízení. V projektové dokumentaci budou také
popsány zásady řešení evakuace osob. Evakuační plány a instrukce pro případ ohrožení
požárem je třeba umístit na dobře viditelných místech.
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Pravděpodobnost vzniku požáru bude díky stanoveným postupům při nakládání
s odpadem a technickému provedení stavby a použitým materiálům malá. Dopady
případného požáru by byly minimalizovány použitím hasebních prostředků a zamezením
šíření požáru. V případě požáru by byli vždy neprodleně přivoláni profesionální hasiči a
v případě potřeby záchranná služba. Neprodleně by byl informován zástupce obce
Pozďátky.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby nepředstavuje požár ohrožení života nebo
majetku.
Výpadek dodávky elektrické energie
Při výpadku elektrické energie by přestaly pracovat stroje poháněné elektřinou. To by v
důsledku znamenalo přerušení odsávání vzduchu a filtrace v technologiích aerobní
fermentace, zpracování elektronického odpadu a ČOV. Výpadek energie by znemožnil také
provoz čerpadel. Při souběhu požáru a výpadku energie by to znamenalo, že by nebylo
možné využít jímku srážkových vod k hasebnímu zásahu.
Zkrat v elektrickém zařízení nebo kabelových rozvodech a příp. následný požár
Dle rozsahu havárie budou vypnuty příslušné jističe a požár bude uhašen vlastními silami.
V případě většího rozsahu požáru budou přivoláni hasiči a případně záchranná služba.

B.III.6.3. Varianta srovnávací
Varianta sanace území s přepracování a uložením odpadů mimo lokalitu Poďátky se od
varianty projektové mírně liší. Odtěžba odpadů by byla prakticky shodná a vznik a rizika
havárií při tomto procesu by byly obdobné.
V případě sanace ex situ jsou předpokládány havárie principiálně totožné s variantou
projektovou. Poněkud odlišné je nakládání s kyselými skládkovými výluhy, kdy
v projektové variantě je předpokládána jejich dekontaminace na místě, zatímco v případě
sanační varianty by musely být kyselé výluhové vody po dobu sanace skládky (po dobu
rozkrytí skládkového tělesa a odtěžování odpadů) odčerpávány do zabezpečených
přepravních prostředků (cisteren) a odváženy k likvidaci na určené zařízení mimo území.
Tato varianta je rizikovější z hlediska potenciální havárie přepravních prostředků a je ve
srovnání s projektovou variantou v tomto ohledu finančně nákladnější. Tato varianta také
nepředpokládá vybudování sanačního sběrného drénu, který do značné míry eliminuje
nejen riziko transportu znečištěných podzemních vod ze stávajících ohnisek znečištění, ale
eliminuje výrazně také riziko důsledku potenciální havárie spojené s únikem kyselých vod
při odtěžbě odpadů ze staré skládky.
Podstatné riziko srovnávací sanační varianty ex situ lze spatřovat také v pravděpodobnosti
její realizace. Filosofie této varianty je založena na předpokladu, že sanace bude
subvencována ze strany státu po převodu majetku na státní subjekt, nebo sdružení. To
předpokládá vypsání výběrového řízení na dodavatele sanace, který musí zajistit, že
primární podmínka, to znamená odtěžení odpadů a odčerpávání kontaminovaných vod
proběhne na území Pozďátek a přepracování odpadů a likvidace kyselých vod proběhne
mimo toto území.
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V současné době nelze s jistotou garantovat, že tato podmínka může být splněna. Jako
jisté – a poměrně významné - riziko je tak třeba vnímat také skutečnost, že odchod
investora z území a převedení skládek ZN-1 a ZN-2 na veřejnoprávní subjekt (obec,
sdružení obcí, stát, státní podnik a pod.) by v důsledku znamenalo finanční zátěž a rizika
spojená s odčerpáváním znečištěných vod a jejich likvidací a monitoringem lokality do
doby zahájení sanace.
Sanace in situ, spojená s přetěžením a stabilizací odpadů na místě, představuje variantu,
která je prakticky totožná s variantou projektovou. Tato varianta není jednoznačně
definována svým obsahem a rozsahem v podobě adekvátní variantě předkládané
investorem záměru vybudování střediska pro nakládání s odpady. Přesto lze předpokládat,
že by záměr představoval aktivity prakticky totožné tj. včetně potřeby vybudování ČOV
pro neutralizaci kyselých vod (včetně dlouhodobého provozu) a pod.
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Území určené k realizaci záměru bylo v minulosti dlouhodobě využíváno jako zemědělská
a lesní půda. Část zemědělské půdy byla využívána jako pole, část jako louka. V polovině
devadesátých let bylo území využito k výstavbě a provozu skládky odpadů. V následujícím
textu je stručně shrnuta historie vývoje tohoto zařízení. Údaje jsou zpracovány na základě
všech dostupných údajů, které byly získány. Vzhledem k složitosti celého případu však
předpokládáme, že může existovat řada dalších materiálů, které autorskému kolektivu
nebyly známy.
1991
BOBO a.s. Třebíč - Borovina pověřila firmu ENVIRO, ekologický servis, spol. s r.o. k výběru
lokality vhodné pro umístění skládky průmyslového odpadu vznikajícího převážně v tomto
podniku. V průběhu roku 1991 bylo s tímto cílem podrobeno revizi 89 lokalit v okresu
Třebíč.
1992
V lokalitě byl proveden v lokalitě Pozďátky podrobný hydrogeologický průzkum firmou
Enviro, ekologický servis spol. s.r.o. Odborná firma hodnotí (Pokorný, Urban, Vít, 1992)
lokalitu jako podmínečně vhodnou pro založení skládky.
1993
Byl vypracován projekt skládky firmou Building Centrum spol. s r.o (Komárek, 1993) a
záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí podle tehdy platného zákona
244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (Drabina 1992, Bouček 1993).
Posudek na dokumentaci byl zpracován Hydroprojektem a.s. Praha v březnu 1993
(Kudrnová). Veřejné projednání posudku se uskutečnilo 14. 4. 1993. Záměr byl hodnocen
jako přijatelný.
Již v tomto stádiu však patrně došlo k pochybení, které bylo v zásadě příčinou výsledného
stavu. Akumulační objem jímky průsakových vod venkovního sektoru skládky byl velmi
malý. Z hlediska reálných potřeb akumulace skládkových vod byl jednoznačně
poddimenzován. Projekt i jeho odsouhlasený doplněk totiž předpokládaly minimální
znečištění skládkových vod a jejich vypouštění do vodoteče, v případě mimořádného
znečištění jejich odvážení do externí ČOV.
Nebylo rovněž předpokládáno zneškodňování skládkových vod v sektorech pro
nebezpečné odpady jejich rozstřikem na skládkové těleso (přečerpávání průsakových vod
z podzemní jímky do nadzemní zásobní nádrže bylo na skládce zřízeno později).
Zásadně nevhodným prvkem bylo také propojení jímky průsakových vod s potrubím
svedeným až do závěrné části údolí do předpolí potoka Prašinec přes kontrolní šachty SP.
To v principu umožňovalo přímé vypouštění znečištěných vod do terénu a následně
vodoteče. (Zda k takovéto manipulaci v průběhu provozu docházelo není známo).
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Je to však pravděpodobné s ohledem na fakt, že četnost sledování kvality průsakových
vod byla v poměru k potřebě utrácení vod velmi nízká.)
Dne 19. 5. 1993 vydal Okresní úřad Třebíč, referát životního prostředí (dále jen OkÚ
Třebíč RŽP) kladné stanovisko k realizaci stavby „Skládka odpadů“ v katastrálním území
Pozďátky, okres Třebíč.
Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal z podnětu BOBO a.s. Třebíč-Borovina Městský
úřad v Třebíči, odbor výstavby a ŽP dne 28. 6. 1993 pod č.j.: Výst. 802/93-332/2-Ko/Jo
(nabylo právní moci dne 16. 7. 1993). Rozhodnutí OkÚ Třebíč, RŽP - souhlas
k provozování zařízení ke zneškodňování odpadu, k vydání provozního řádu řízené skládky
zvláštních-nebezpečných odpadů, k nakládání s nebezpečným odpadem, č.j. 106-3772/94249/Br,Kp, nabylo právní moci 23.6.1994
Jako podklad pro vydání stavebního povolení vydal OkÚ Třebíč RŽP dne 19. 8. 1993 (č.j.
106.10-4454/93-231/K) vodohospodářský souhlas ke stavbě skládky. Stavební povolení
pro skládku odpadu v Pozďátkách vydal Městský úřad v Třebíči, odbor výstavby a ŽP dne
26. 8. 1993 pod č.j.: výst. 1603/93-332/2-OB (rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 9.
1993).
Již v roce 1993 před zahájením provozu skládky byly zjištěny vyšší obsahy chrómu
v zeminách na lokalitě, připsané na vrub dřívější aplikaci koželužských kalů na zemědělské
půdy.
1994
Hladina podzemí vody byla snížena trvalou drenáží v podloží skládky. Těleso skládky ZN-1
bylo zabezpečeno položením minerálního těsnění, ke kterému byl využitý místní materiál
po smísení s Ca-bentonitem. Údaje o mocnosti těsnění se liší (20, 23, 30 cm). Po zhutnění
prokázaly testy propustnost nižší než n.10–9 m.s-1. Na tuto vrstvu byla položena
bentonitová rohož Bentofix D, následně Bentofix BFG 5000, svařovaná PEHD fólie 2 mm a
geotextile 800 g.m-2.
Sektor ZN-2 tvořila vodohospodářsky zabezpečená hala. Těsnění je shodné jako u sektoru
ZN-1.
Provozovatelem se stala firma AVE Třebíč s.r.o.a byl zahájen zkušební provoz.
1995
I. část skládky byla zkolaudována 31.1.1995. Rozhodnutí - souhlas k provozování zařízení
ke zneškodňování odpadů, k vydání provozního řádu zařízení ke zneškodňování odpadů,
k nakládání s nebezpečnými odpady, vydal OkÚ Třebíč,RŽP, č.j. 106-4296/95-249/Br,Kp,
nabylo právní moci 26.7.1995
1996
V průběhu roku 1996 bylo na skládku Pozďátky uloženo cca 9.850 t rozpustného odpadu
z Prechezy a.s. Přerov, který způsobil výraznou změnu v kvalitě vnitřních skládkových vod.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

79

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

Společnost AVE Třebíč s.r.o. zanikla sloučením s Intenational Holding - ENVI s.r.o. Hradec
Králové k 1.7.1996. Orgány státní správy zjistily v druhé polovině roku nadměrné množství
kyselých průsakových vod zadržovaných v tělese skládky. Tyto vody vznikaly v důsledku
rozpouštění uloženého odpadního síranu železnatého srážkovou vodou.
Dnes již lze pouze spekulovat o tom, že tyto vody byly v tělese uměle nadržovány, ať již
z důvodu havárie na armaturách nebo úmyslně. Tehdejší Okresní úřad Třebíč vydal na
základě podnětu ČIŽP a jednání s provozovatelem podmíněný souhlas s provozem skládky
do 31.1.1997. V rámci opatření byly dodatečně instalovány ocelové nadzemní nádrže pro
přečerpávání kyselých roztoků ze skládky a jejich akumulaci před vyvážením k likvidaci a
k částečnému překrytí tělesa fólií.
Provoz skládky byl v důsledku uplynutí lhůt, na něž byla vydána rozhodnutí v souladu se
zákonem č. 238/91 Sb., o odpadech přerušen. Souhlas k dalšímu provozu zařízení ke
zneškodňování odpadu nebyl OkÚ Třebíč RŽP vydán.
1997
Z důvodu nesplnění podmínek ze strany žadatele o souhlas k provozu byla skládka od
1.2.1997 mimo provoz. Je třeba však jednoznačně poukázat na to, že „být mimo provoz“
neznamená, že by režim skládkových vod a podzemních vod v tomto období neexistoval.
Zákaz provozu tak na stav neměl prakticky žádný vliv. Za porušení povinností bylo vedeno
se společností IH ENVI a.s. Hradec Králové několik správních řízení. Smlouvou ze dne
31.7.1997 o prodeji části podniku IH ENVI a.s. byla skládka převedena na dceřinou
společnost DEP-POZ s.r.o. Třebíč s platností od 3.9.1997.
V září provedla firma Labtech spol. s r.o. kontrolní monitoring na pěti vybraných vrtech.
Žádný ze sledovaných ukazatelů nepřekročil hodnotu kritéria B Metodického pokynu MŽP
ČR, který indikuje znečištění, vyžadující doprůzkum jeho původu a rozsahu. Ani vody
z drenáží nebyly zasaženy znečištěním ze skládky. Hodnoty sledovaných ukazatelů spíše
indikovaly zaústění odpadních splaškových vod z provozního objektu.
Tehdejší OkÚ Třebíč neudělil 19.9.1997 souhlas k provozování skládky a neschválil
provozní řád. Dne 16.12. došlo při přepouštění průsakových vod z nadzemních nádrží zpět
do tělesa skládky k úniku mimo skládkové těleso nad zámek fóliového těsnění a dále do
podsypu komunikace na koruně hráze. O den později byl zjištěn výron průsakových
skládkových vod mezi tělesem skládky a jímkou průsaků. Dne 17.12.1997 oznámil
zástupce firmy DEP-POZ s.r.o. Třebíč, že došlo k úniku průsakových vod mimo těleso
skládky.
18.12. byla provedena kontrola RŽP OkÚ Třebíč. Výsledem byl mj. požadavek na průzkum
pro určení příčiny úniku průsakových vod, ověření kvantitativního a kvalitativního rozsahu
kontaminace a definování rizik. Práce byly objednány firmou DEP-POZ spol. s r.o. v závěru
roku u firmy ENVIREX spol. s r.o.
1998
Počátkem roku byl proveden na objednávku provozovatele geofyzikální průzkum
kontaminace v prostoru jímky průsakových vod a pod tělesem hráze sektoru ZN-1 (Dostál,
Tomešek, 1988). Šetřením byl potvrzen únik kyselých vod do okolí skládky a konstatováno
masivní znečištění podzemních vod v okolí skládky.
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Přesné stanovení příčin zpráva neobsahuje, spekuluje o přetečení vod z tělesa skládky
přes propustné vrstvy na koruně hráze a únicích z jímky průsakových vod. Naopak přímé
pronikaní roztoků přes těsnění dna skládky považuje zpráva za velmi nepravděpodobné.
Dle výsledků je však pravděpodobné, že hlavními zdroji znečištění byly netěsné jímky
nebo nevhodná manipulace s kyselými vodami vně tělesa skládky.
Hydrogeologický průzkum (Pokorný, Tomendal, 1998) označil za dominantní zdroj
znečištění jímku průsakových vod a potrubí průsakových vod vně skládkového tělesa. I v
tomto elaborátu jsou však rozporuplné údaje. Na jedné straně se hovoří o jímce průsaků
jako o zdroji úniků v důsledku hydrostatického tlaku kapaliny, v jehož důsledku docházelo
k přetékání vod do okolního prostředí, na druhé straně je výsledek stopovací zkoušky
těsnosti jímky hodnocen jako negativní (prokázána těsnost).
Návrh variantního řešení likvidace havárie předložil Lapčík (1998). Jako varianty uvádí
přepracování neutralizací v DIAMO o.z. GEAM Dolní Rožínka, náklady vyčíslil na 20 mil. Kč.
Uložení na jinou skládku považuje pouze za hypotetickou srovnávací variantu, která
postrádá smysl, cenu vyčíslil na 16,5 mil. Kč. Poslední variantu představuje jako
zapouzdření (uzavření) tělesa skládky a vybudování neutralizační stanice k čištění kyselých
odpadních vod (10 mil. Kč bez ČOV a nákladů na její provoz).
Odtěžení a odvoz odpadů považuje za rizikové a nákladné, kapacity na přepracování
odpadů v době posudku reálně navíc neexistovaly. Úplnou sanaci území tj. Odtěžbu celého
tělesa skládky vyčíslil na cca 70 mil. Kč. Uzavření tělesa skládky je hodnoceno jako
nejrozumnější. V elaborátu však chybí podrobnější technické rozpracování jako je objem a
kvalita vypouštěných vod, nároky na ČOV a pod.
Tehdejší OkÚ Třebíč podal dne 21.8.1998 návrh na zahájení řízení o náhradu škody za
poškození životního prostředí proti žalovanému IH ENVI a.s. Hradec Králové. Společnost
IH ENVI a.s. Hradec Králové naopak žaluje Českou republiku kvůli majetkové újmě, která
jí měla být způsobena tím, že OkÚ zamítl společnosti žádost o souhlas s provozem
skládky.
OkÚ Třebíč zadal provedení průzkumu - závěry (Lipták, Mazáčová 1998) potvrzují
znečištění podzemních vod a pronikání kyselých průsakových vod ze skládky do
drenážních systémů s následným únikem do vodoteče. Práce ovšem opět neodpovídá
jednoznačně na otázku původu znečištění.
V průběhu roku 1998 byly vlastníkem prováděny dílčí sanační práce, spočívající v překrytí
povrchu skládky ZN-1 fólií, ale nebyla vyřešena otázka vlastní sanace. Ve 2. čtvrtletí
přestala společnost DEP-POZ zneškodňovat průsakové vody zadržované v tělese skládky.
Jednatel společnosti DEP-POZ rezignoval na svoji funkci ke dni 30.9.1998 a společnost
přestala plnit veškerá nápravná opatření uložená rozhodnutím OkÚ Třebíč. Dne
22.10.1998 ref. ŽP OkÚ Třebíč ustanovil pracovní skupinu k řešení havárie na skládce.
Obsluha skládky ukončila svoji činnost ke dni 31.12.1998.
1999
Dne 22.2.1999 vyhlásil Krajský obchodní soud v Brně konkurz na majetek dlužníka DEPPOZ s.r.o. Třebíč - byl ustanoven správce konkurzní podstaty - ani ten však z důvodu
nedostatku finančních prostředků neplnil uložená nápravná opatření.
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Starost o skládku přebírá bývalý Okresní úřad v Třebíči. V červnu byl na objednávku
tehdejšího OkÚ Třebíč proveden další geofyzikální průzkum. Výsledek měření je
interpretován jako přímá komunikace skládkových vod s podzemními. Není však zřejmé,
zda se myslí přímá komunikace skládkového tělesa nebo průnik kyselých vod přes jímku
průsakových vod a následné zasažení zvodně.
Ve stejné době byla na žádost tehdejšího OkÚ Třebíč realizována také stopovací zkouška
úniků pomocí dávkování lithia (Uhlík, 1999). Prováděná měření hladin nelze označit vždy
jako reprezentativní. Zejména měření nástupu hladiny ve skládce, ze které je vyvozována
takřka s jistotou komunikace tělesa s okolní podzemí vodou vykazuje nedostatky. Je
zřejmé, že jestliže ve vrtech, monitorujících podzemní vodu je minimální rozkyv hladiny,
nemůže nástup hladiny ve skládce být způsoben komunikací s podzemní vodou (nebo
monitorovací vrty nejsou funkční).
Také zjištění lithia v monitorovacích vrtech během jedné hodiny po aplikaci stopovacího
činidla zpochybňuje interpretaci výsledků. Pokud by docházelo k transportu podzemní
vodou, pak by propustnost musela být řádově n.10-2 až n.10-3. To je však velmi
nepravděpodobné jak u hrázového tělesa, tak u horninového prostředí vně skládky.
Výsledky spíše naznačují přímé přetékání skládkových vod do jímky průsakových vod a
dále do prostředí a také přetékání vod přes těleso skládky pod komunikací na koruně.
Protože zpráva neobsahuje ani absolutní úrovně hladiny podzemní vody a vody ve
skládce, nelze si o hydraulickém vztahu učinit žádnou představu.
2000
V lednu je zpracována na žádost OkÚ v Třebíči aktualizovaná analýza rizik (Landa, 2000).
Materiál nemá strukturu definovanou Metodickým pokynem MŽP ČR. Obsahuje řadu
hypotetických údajů, které nemají oporu ve výsledcích průzkumu. V řadě případů je
elaborát nepřesný. Bez podrobnějšího zdůvodnění ekologických a zdravotních rizik
vylučuje ponechání území v stavu bez realizace nápravných opatření, stejně jako variantu
omezeného zásahu (odčerpávání kyselých průsakových vod a monitoring). Jako možné
varianty uvádí odtěžení odpadů a jejich uložení na jiném místě, nebo neutralizaci in situ.
Druhá varianta se zdá být hypotetická, “zneškodnění” odpadů in situ přímo v tělese
skládky se jeví být technicky nereálné.
Dne 20.9.2000 byl při pravidelném monitorování kvality vod zjištěn masivní výtok
skládkových vod z revizní šachty (10 l.s-1) po kterém následoval zásah Hasičského
záchranného sboru Třebíč. Byla svolána Okresní havarijní komise a nařízením OkÚ
vyhlášen stav ohrožení. Důvodem byl patrně přetok kyselých skládkových roztoků mimo
těleso skládky buď z jímky průsakových vod, potrubí, nebo přímo přes hrázové těleso,
případně kombinací těchto cest.
V listopadu 2000 byl předložen materiál nazvaný projekt sanačních a rekultivačních prací
(Landa). Materiál je velmi stručný (4 str.), v žádném případě nepředstavuje technický
projekt řešení ve smyslu dokumentace k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení. V
textu je řada nepřesností, resp. údajů které se nepodařilo ověřit (např. došlo k
nevratnému poškození těsnících prvků skládky a pod). Uvádí však náklady na havarijní
sanační práce spojené s čerpáním a likvidací kyselých vod 2 mil. Kč.
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Návrhy řešení jsou pojaty jako úplná sanace nebo částečná sanace. Úplná sanace
představuje faktickou likvidaci ZN-1 tj. odvoz odpadů k uložení na jiné skládce a sanace
území (cca 80 mil Kč). Částečná likvidace je pojata jako prioritní odstranění odpadu zelené
skalice ze ZN-1 a kyanidů ze ZN-2 a vyčerpání kyselých vod s uzavřením skládek (cca 40
mil. Kč). Tato varianta se však jeví jako nereálná, protože fakticky celý objem odpadů v
ZN-1 byl dlouhodobě vystaven kyselým roztokům. Separátní odtěžba určitých odpadů by
patrně nebyla možná.
Návrh na vytvoření štěrkové lavice a překrytí skládky PEHD fólií podal Zvěřina (2000).
2001
Probíhá pravidelný týdenní monitoring - výsledky potvrzují přetrvávající znečištění
podzemních vod v lokalitě a znečištění povrchových vod v potoce Prašinec.V prostoru
skládky a dále ve směru odtoku vod do Prašince je patrné poškození vegetace.
Průzkumem nebyly zjištěny významné koncentrace kyanovodíku na lokalitě (Landa, 2001).
2002
Probíhají jednání o způsobu likvidace havárie. Svazek obcí financuje přípravné práce pro
sanační zásah. Údajně byla zpracována analýza rizik firmou Aktiv Liberec (Dr. Černý).
Tento elaborát však nebyl nikde dohledán a žádná z dotazovaných zainteresovaných stran
jej nedokáže definovat. Projekt sanace vypracovala firma Dekont Zlín (Lindtner, Vajík,
2002).
Eckhardt (2002) předkládá MŽP ČR studii, blížící se zatím nejvíce analýze rizik ve smyslu
Metodického pokynu MŽP. Také tento materiál obsahuje řadu faktografických nepřesností
(namátkou např. uvádí, že minerální těsnění je nahrazeno bentonitovou rohoží, většina
materiálů však minerální těsnění uvádí; analýzy vzorků jsou označeny špatnými
identifikačními údaji o místě odběru a pod.). Stanovení polutantů ve studních Pozďátky a
Dobrá Voda bylo negativní. Stejně tak znečištění Prašince bylo detekováno pouze pro pH a
sírany, výskyt kovů byl minimální.
Autor v textu rozebírá možné scénáře dalšího vývoje s tím, že správně konstatuje, že pro
definitivní rozhodnutí o způsobu sanace by bylo třeba zpracovat rizikovou analýzu ve
smyslu metodického pokynu MŽP. Za nejvhodnější přesto označuje rekonstrukci skládky s
odhadem ceny cca 100 mil. Kč. Zavrhuje myšlenku pouhého přemístění odpadů na jinou
lokalitu.
Cena sanace je odhadována na 30 až 100 miliónů Kč. Na zasedání vlády dne 12. června
se vláda rozhodla uvolnit peníze na sanaci skládky. Chce skládku sanovat a uzavřít.
V srpnu skládku kupuje firma ICKM. Požadavek na výměnu těsnící fólie na skládce odmítá
pro vysoké náklady. Provádí však na své náklady likvidaci kyselých skládkových vod.
Kontaminace potoka Prašivce trvá dále, což potvrzují i následné rozbory.
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2003
Firma ICKM předkládá obci Slavičky projekt prací, který předpokládá dostavbu skládky s
kapacitou pro ukládání stabilizovaných odpadů na dalších 15 až 25 let. Obec projekt
odmítá jako neúplný s poukazem na možná rizika a špatné zkušenosti z minulosti.
V červnu 2003 podává firma JANSE s.r.o. Stavební úřad v Třebíči žádost o stavební
povolení k zakrytí skládky novou fólií. Stavební povolení bylo vydáno 18. srpna 2003 a je
platné do 30. září 2004. Realizační firma JANSE s.r.o. v termínu platného povolení zakrytí
neprovedla. Firma ICKM Real Estate s.r.o. přichází díky tomu cca. o 1 milión Kč.
2004
Skládka byla převedena na firmu Třebíč s.r.o., dceřinou společnost firmy ICKM Real Estate.
V květnu byla povolena změna stavebního povolení na zakrytí skládky. V červnu byla
schválena další změna stavebního povolení umožňující vyrovnání povrchu skládkového
tělesa materiálem CENIX S/a (pěnobetonem).
MÚ Třebíč udělil v červeni firmě ICKM Real Estate, s.r.o. pokutu ve výši půl miliónu korun,
kterou odůvodnil nedovoleným vypouštěním průsakových vod ze skládky v období od
8.7.2002 do 11.2.2004. Firma se proti rozhodnutí odvolala. Rozhodnutí nenabylo právní
moci.
V září firma předložila Ministerstvu životního prostředí oznámení o svém záměru, na
základě kterého by měl být započat proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
Ministerstvo vrací dokumentaci firmě k dopracování.
Firma jako jedinou variantu navrhuje vybudovat v Pozďátkách novou skládku. V ní chce
uložit upravené odpady z havarované sekce odpadů ZN-1 původní skládky a dále
pokračovat v provozu. Samotná sanace skládky má být provedena nejdříve v roce 2006.
Obec a občanské sdružení Pozďátky bez jedů provoz nové skládky na jednání dne
17.9.2004 odmítají. Ve čtvrtém čtvrtletí investor zahajuje práce na projektové přípravě
s novým projektantem Hydroprojekt CZ a oznámení EIA.
V této části oznámení je třeba jednoznačně označit většinu prací, popisujících průzkumy
znečištění a vyvozujících z výsledků doporučení směřovaná k nápravným opatřením, jako
neadekvátní. Část zpráv navíc patrně již není k dispozici. O příčinách nedostatečnosti
těchto elaborátů lze dnes již pouze spekulovat. V první řadě je patrné, že závažnosti
problému neodpovídal rozsah průzkumných prací a použitých metod. Jak strana
provozovatele, tak strana dohlížející, disponovaly pouze omezenými finančními prostředky,
které investovaly do průzkumů a realizace opatření postupně. To v důsledku vedlo
k nadměrné kumulaci a opakování prací, bez komplexního přístupu a v důsledku patrně
k vynaložení vyšších finančních prostředků, než kdyby se tak stalo jednorázově.
Zatímco zprávy o průzkumných pracích jsou alespoň z části k dispozici, zprávy o realizaci
technických opatření prakticky neexistují. Není ani zřejmé, zda činnosti byly
zdokumentovány. Jedná se zejména o změny ve vodohospodářském systému odvodnění
čistých a kontaminovaných vod. Z některých prací je zjevné, že dodatečně byly
vybudovány potrubí pro svod znečištěných vod z prostoru haly ZN-2 do šachty Š1
v prostoru u provozního objektu. Také tato šachta byla vybudována nově. O jejím
provedení a zabezpečení nebyly nalezeny žádné údaje.
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Z šachty Š1 byl patrně nově položeno potrubí do původní jímky průsakových vod. Do
stejné jímky nově byla položena také dvě potrubí ze sektoru ZN-1.
Dalším problémem je spekulativní hodnocení výsledků. V žádném z průzkumů nebyla
příčina znečištění mimo skládkové těleso jednoznačně určena, stejně tak jako nebyla
žádná příčina jednoznačně vyloučena. Velké množství prací vede v důsledku k častému
„opisování“, bez pokusu o reinterpretaci a syntézu všech dostupných podkladů.
Z výše uvedené historie je zjevné, že další průzkumné práce a pokusy o interpretaci rizik
nemají význam. Práce je třeba směřovat do realizace odstranění zátěže. Bez rozkrytí
skládkového tělesa, které nelze učinit bez přemístění odpadů mimo prostor, nelze žádná
rizika odpovědně stanovit. Jediným trvalým řešením s rozumným finančním rámcem se
tak jeví odtěžení a stabilizace odpadů z venkovního sektoru a úplné odstranění původních
stavebních konstrukcí.
C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Území bylo zásadním způsobem přeměněno lidskou činností v polovině devadesátých let a
z větší části zcela ztratilo svůj původní přírodní charakter. Charakter ploch k realizaci
záměru je zcela zásadně ovlivněn dřívější výstavbou a provozem skládky odpadů. Během
výstavby došlo k odstranění části kulturních vrstev půdy a porostů na některých
pozemcích, vytvoření mezideponie zemin nevhodných pro využití ke stavbě skládkového
tělesa a k vybudování dvou skládek s navazují infrastrukturou.
Havárie, spojené s úniky vysoce kyselých vod s obsahem těžkých kovů způsobily výrazné
narušení ekosystému údolí až do míst styku s potokem Prašinec. Současný stav
zájmového území je doložen ve fotodokumentaci v příloze číslo 6.
Pozemky dotčené realizací záměru jsou chráněny z části jako zemědělský půdní fond
(ZPF) 64.376 m2 , zčásti jako pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 4.005 m2
Plochy ZPF a PUPFL budou muset být pro realizaci stavby vyňaty z ochrany.
Území je floristicky chudé, převažují zde acidofilní druhy. Nejcennějším porostem
zkoumaného území byl shledán chudý kostřavový trávník na severním okraji zkoumaného
území s dominantní kostřavou walliskou a dalšími druhy. Ve zkoumaném území nebyl
zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze III vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb. Nebyly zde nalezeny ani druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené
nebo reliktní.
Ze zoologického hlediska je lokalita jen málo významná. Mezi zvláště chráněné druhy
živočichů (obratlovců) patří pouze ještěrka obecná.
V posuzovaném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Stavba se nenalézá
v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových či přírodních zdrojů.
Kvalita území v předmětné lokalitě bude realizací stavby významně změněna. S ohledem
na stávající stav přírodních zdrojů v zájmovém území a vzhledem k situování pozemků a
účelu, ke kterému jsou určeny územním plánem, se nedá předpokládat regenerace
přírodních zdrojů do přírodního nebo přírodě blízkého stavu.
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C.1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Územní systémy ekologické stability krajiny
V zájmovém území ani v dosahu přímých vlivů připravovaného záměru se nenachází žádný
registrovaný prvek územního systému ekologické stability (ÚSES).
Nadregionální biokoridor NRBK 181 je vymezen převážně v lesních porostech a probíhá po
severních svazích nad řekou Jihlavou. Jedná se o převážně smrkové monokultury,
postupně posilovaní přirozeným výskytem listnatých stromů. V ose NRBK 181 je vymezeno
regionální biocentrum RBC Dobnavka. Podél řeky Jihlavy je vymezena trasa RBK na který
navazuje od severu RBK propojující RBC v k.ú. Ptáčov s údolím Jihlavy.
Lokální biokoridory a biocentra jsou vymezena zejména podél toku Markovky a jejich
přítoků. Územní systémy ekologické stability reprezentují společenstva zamokřené až
normální hydrické řady, především doubravy a jasanové olšiny u vodních toků.
Technologické středisko a jeho okolí se přímo nedotýká stávajících funkčních ani
navržených prvků ÚSES. Okrajově může mít skládka a činnost na plochách v areálu okolí
skládky vliv na funkční lokální biokoridor K28 - 28A vlhké řady a případně i na vzdálená
biocentra (cca 1,5 km) v údolnici přilehlého potoka Prašince severně pod prostorem
skládky. Vzhledem k napřímení toku a úpravám v rámci sanací toku se zdá, že již nelze
závažnějším způsobem tento lokální, nadále funkční biokoridor (z hlediska spíše okolní a
břehové bioty) dále negativně ovlivnit.
Poznatky o struktuře ÚSES vycházejí jednak z poznání kvality místní krajiny jako takové a
ze stávající kostry ekologické stability v krajině. Zde je nutno uvést, že připravovaný
územní plán pro Slavičky a další obce s územím stávající skládky a jejího širšího areálu
nepočítá pro plochy ochrany krajiny, ale kalkuluje s ním, jako s průmyslovým areálem.
Plochy mimo areál skládky jsou evidovány jako zeleň lesní a volné plochy luk, případně
niva. Zahuštění struktury ÚSES v daném území tedy není očekáváno.

Zvláště chráněná území
V dosahu záměru a jeho možných přímých vlivů se nenachází žádné zvláště chráněné
území (národní park, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, chráněná
krajinná oblast, přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní park, přechodně chráněná
plocha) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
ani území chráněná ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace
vod) podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
Rekonstrukce a oprav skládky Pozďátky nezasahuje ani do chráněného území ve smyslu
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství v platném znění (chráněné
ložiskové území).
Nejblíže situovaným ZCHÚ je přírodní památka Hluboček (871). Jedná se o dvě lokality na
severu k.ú. Kožichovice v nivě řeky Jihlavy. Chráněny jsou mokré přirozené louky o rozloze
0,735 a 1,62 ha s výskytem ladoňky dvoulisté. Vzdálenost od areálu skládky je přes 3 km
a mimo předpokládanou trasu přepravy.
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Ve větší vzdálenosti, opět mimo přepravní trasy jsou situována další ZCHÚ. Přírodní
rezervace Hošťanka (1820) jižně od Slavic. Na rozloze 54,57 ha je chráněn plocha
smíšeného lesního porostu s převahou autochtonní jedle a výskytem bramboříku
evropského. Přírodní památka Klučovský kopec (872) představuje lokalitu s výskytem
koniklece lučního na rozloze 0,76 ha.
Přírodní park Třebíčsko je vyhlášen na rozloze 8780 ha v části Křižanovské vrchoviny a
Jevišovické pahorkatiny pro svou ekologickou a estetickou hodnotu. Také toto území je
mimo potenciální vliv záměru.
V úrovni křižovatky komunikace III/35118 s odbočkou na Okrašovice se nachází památný
strom, chráněný ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., v platném znění.
V okolí lokality, okolo navržené rekonstrukce skládky, ani v něm se nenachází žádná
navržená prioritní lokalita systému NATURA 2000 (zaznamenaná v národním seznamu),
ani prioritní biotop, ekosystém, přírodní komplex nebo ptačí území ve smyslu národního
seznamu NATURA 2000, podle Usnesení Vlády ČR ze dne 22.12.2004.

Významné krajinné prvky
Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky přímo ze zákona jsou tedy i lesy, vodní toky,
rybníky a údolní nivy. Stavba se dotýká pouze VKP definovaných zákonem (samostatně
vyhlášené VKP nejsou v okolí navržené rekonstrukce skládky vyhlášeny).
Stavba se bude na severním okraji dotýkat VKP niva a tok Prašince, který byl v minulosti
kontaminován výtokem skládkových vod a průsaky podzemních kontaminovaných vod.
Stavba se dotýká ploch nepůvodních lesních porostů, které jsou součástí stávajícího
prostoru a zároveň k němu přiléhají, zejména z východní strany.
Stavba není ve střetu s žádným dalším registrovaným VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb.,
ani s jinými prvky ochrany přírody a krajiny (území je z okolního prostředí vyčleněno
v připravované územně plánovací dokumentaci.
V zájmové lokalitě ani v dosahu přímých vlivů záměru se nachází registrovaný významný
krajinný prvek (VKP) 285 údolí Markovy a jejích přítoků.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území určené pro výstavbu komplexního střediska nakládání s odpady se nachází
v území historicky využívaném k zemědělským a lesnickým účelům. Z kontextu dokumentů
a výsledků průzkumů nelze zcela vyloučit, že již před vybudováním skládky zde byly
v období socialismu likvidovány tekuté odpady vyléváním do terénu.
V zájmovém území se nepředpokládá výskyt archeologických památek, a to jak
s ohledem na osídlení území v historických dobách, tak také na absenci nálezů při realizaci
skládky v polovině devadesátých let.
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V případě výskytu archeologických památek při provádění veškerých zemních prací by bylo
třeba zajistit archeologický výzkum, jehož náklady by hradil investor.

Území hustě zalidněná
Zájmové území určené pro realizaci záměru se nalézá se v katastrálním území Pozďátky
mimo zástavbu. Nejbližší obytné domy se nachází ve vzdálenosti cca 600 m SV od JV
hranice areálu. Osada Dobrá voda je vzdálena cca 650 m od SV hranice areálu. Areál je
částečně situován do mělkého údolí, takže je od obcí izolován přírodními bariérami.
V obci Pozďátky žije 53 obyvatel, z toho 2 žijí v osadě Dobrá Voda. V části osady Dobrá
Voda, která leží v k.ú. Kožichovice jsou přihlášeny k trvalému pobytu 3 osoby. V čísle
popisném 60 není hlášena žádná trvale žijící osoba, slouží jako rekreační objekt. V čísle
popisném 59 se nachází ubytovací zařízení asi pro 50 osob, který je v majetku "Junáka" Svazu skautů a skautek ČR, Družstevní 994/12, Třebíč.
Přepravní trasy předpokládané svozové oblasti mohou procházet obcemi Vladislav se 1218
obyvateli, Číměř s 219 obyvateli, Kožichovice se 364 obyvateli, Hlavní přepravní trasa je
vedena v blízkosti obcí Slavičky s 206 obyvateli. Ostatní dotčená města a obce se
nacházejí již ve značné vzdálenosti a záměrem budou dotčeny minimálně.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku (hluku) v zájmovém území před realizací
posuzovaného záměru byly stanoveny v rámci hlukové studie modelovým výpočtem a jsou
přehledně uvedeny v kapitole C.2.2. Hluk. Na základě provedených výpočtů je v současné
době možné hodnotit zájmové území jako území nezatížené hlukem.
Zájmové území se nalézá v dosahu vlivů automobilové dopravy na přilehlé komunikační
síti. Vliv dopravy je v kontextu osídlených oblastí ČR velmi nízký. Ve venkovním
chráněném prostoru v nejbližším okolí komunikace III/35118 nejsou překračovány
nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A stanovené nařízením
vlády č. 502/2000 Sb, v platném znění (55/45 dB pro den/noc).
Stav kvality ovzduší je v obci Pozďátky ovlivněn v největší míře emisemi z lokálních
topenišť. Situace kvality ovzduší v lokalitě Pozďátky není přesně známá, neboť se poblíž
nenachází žádná měřící stanice kvality ovzduší. Lze však předpokládat, že imisní zátěž je
nízká.
V zájmovém území pro stavbu skládky Pozďátky byly zjištěny poměrně výrazné staré
zátěže ve smyslu kontaminace půdy a podzemní vody v důsledku předcházejících činností
na lokalitě. Úniky silně kyselých výluhových vod při provozu původní skládky ZN-1
způsobily znečištění, které lokálně přesahuje hodnoty kriteria C Metodického pokynu MŽP
ČR, jehož dosažení indikuje významné znečištění.
Během primárního geologického a hydrogeologického průzkumu (Pokorný, Urban, Vít,
1992) bylo vyhloubeno 21 vrtů, z toho většina byla vystrojena jako hydrogeologické
pozorovací objekty. Přehled identifikačních údajů je uveden v následující tabulce C1.
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vrt
HI1
HI2
HI3
HI4
HV5
HV6
HP7
HP8
HP9
HP10

X
1155115.30
1155135.17
1155144.61
1155137.23
1155140.49
1155124.20
1155196.38
1155190.93
1155159.80
1155117.70

Y
646247.18
646188.40
646137.13
646132.48
646134.42
646156.14
646140.33
646111.72
646090.05
646058.28

teren
460.36
466.35
470.14
470.01
469.90
468.45
480.15
479.15
475.66
478.70

ob
vrt
461.24 HP10a
466.93 HV11
470.89 HP12
470.56 HP13
470.56 HP14
469.25 HP15
480.88 HP16
479.85 HP17
476.39 V18
479.41 HP19
HP20

X
1155112.96
1155143.28
1155216.26
1155197.50
1155162.89
1155227.37
1155241.48
1155266.96
1155269.05
1155286.32
1155304.11

Y
646091.97
646116.10
646072.00
646051.95
646019.99
645995.53
646013.93
646047.18
645977.11
645999.98
646024.56

teren
476.13
472.10
483.04
481.16
484.00
486.86
486.90
488.86
493.09
491.67
489.51

ob
476.85
472.76
484.05
481.94
484.57
487.82
487.66
489.83
492.66
490.28

Tabulka C1: Prvotní průzkumné a hydrogeologické pozorovací vrty
Z vrtů byly odebrány vzorky podzemních vod pro analytická stanovení. Podzemní voda
měla velice vysoké pH 7,8 – 11,9 a vykazovala poměrně vysokou chemickou spotřebu
kyslíku (3,2 – 11,8 mg.l-1). Celková mineralizace se pohybovala v rozmezí 446 – 508 mg.l-1
. Vysoké byly obsahy dusičnanů až 82 mg.l-1. Z hlediska dalšího vývoje na lokalitě jsou
podstatné obsahy železa, které vykázalo obsah velmi rozkolísaný od 0,29 po 19 mg.l -1
stejně jako sírany (4,7 – 159 mg.l-1). Při srovnání chemických typů vod je zjevné, že vrty
zastihly převážně nízce mineralizované vody chlorid-sulfátového typu s převahou vápníku
a nízkým obsahem hořčíku. Zajímavý je velice nízký obsah hydrogenkaronátů. Vody
vykázaly vyšší obsahy celkového chrómu, který ve dvou vzorcích překročil kritérium B
Metodického pokynu MŽP ČR, stejně jako kadmium. Zaregistrováno bylo i vyšší pozadí
nepolárních extrahovatelných látek (NEL).
Další průzkumné práce následovaly po dokončení skládek odpadů ZN-1 a ZN-2. Většinou
se jednalo o nepravidelný monitoring kvality podzemních vod. Údaje nebyly dohledány
v obejmu, který by umožnil interpretaci dlouhodobých časových řad. S velkou
pravděpodobností nebyl vůbec prováděn monitoring kvality průsakových vod a sledování
kvality vody v pozorovacích vrtech nemělo jednotnou metodiku. Průběžné zprávy o
výsledcích monitoringu vypracovávala především společnost Enviroekoanalytika s.r.o.
(např. Bouček 1995, Bachr, 1995, 1996).
Větší pozornost začala být lokalitě věnována až v souvislosti s návozem odpadu skalice
zelené. Benkovič (1997) hodnotí dřívější monitoring znečištění jako poměrně chaotický a
obtížně interpretovatelný. V zásadě lze uvést, že posudek konstatuje výraznou změnu
kvality průsakových vod v jímce výluhů v prosinci 1996. Voda ve vrtech HI1, HI2, HI3 i
HV6 je hodnocena jako výrazněji neznečištěná. Přítomnost kyselých vod byla indikována i
v obvodovém drénu, avšak nevýrazná. Vlastní realizované odběry a jejich výsledky
interpretuje jako indikaci znečištění ze skládky. Za dominantní cestu kontaminace
označuje odtok kyselých vod oběma drenážními systémy, nikoliv průsaky přes těsnící
vrstvy skládkového tělesa. Ve vzorcích, odebraných Geotestem se celková mineralizace
pohybovala okolo 600 – 2000 mg.l-1, pH okolo 5,7 – 7,6. Obsahy síranů nepřekročily
hodnotu 500 mg.l-1.
V dalším období prováděly analýzy také laboratoře Labtech s.r.o. Lipták, Mazáčová (1998)
shrnují monitoring objektů SP1, SP2, Kš2a, K35, HP12, HP14, HP16, VP1 a vodoteče
Prašinec. Přestože se materiál nazývá závěrečná zpráva, obsahuje pouze tabelární
přehledy výsledků monitoringu.
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S nepravidelnou četností a v různých laboratořích byly sledovány byly pouze pH, sírany a
Fe. Označení sledovaných objektů není vždy jednoznačné (hráz, výkop a pod). Výsledky
prokazují nižší pH v objektu SP1 (3,3 – 5), VP1 (2,8 – 5,5) a HP15 (5,1 – 5,9). Výraznější
anomálie na dalších sledovaných místech nebyly zaregistrovány. Tomu přibližně odpovídá i
distribuce zvýšených obsahů síranů (SP1 max. 1050 mg.l-1, VP1 max. 1267 mg.l-1). Vrt
HP15 však vykazoval po celou dobu obsahy poměrně nízké cca 180 mg.l -1. Ve sledovaných
ukazatelích lze pozorovat v některých případech značnou variabilitu.
Toto období je charakterizováno zejména sledováním vrtů HI1, HI2, HI3, HP16 a
skládkových drenáží, v menší míře povrchového toku Prašince. V tomto období byla na
lokalitě patrně provedena řada dalších dílčích průzkumných prací s realizací vrtů, ke
kterým však nebyla dohledána žádná dokumentace (objekty VP a SP). Celkem bylo na
lokalitě vybudováno přes 40 průzkumných objektů.
Revizi monitorovacích vrtů provedl Coufal, Uhlík, kteří také pokračují v monitoringu a jeho
hodnocení (1999, 2000).
Zpětné podrobné vyhodnocení monitoringu podzemních a povrchových vod je obtížné. Do
roku 1998 – 2002 byly sledovány různé objekty s různou četností a v různém spektru
sledovaných polutantů. Teprve po roce 2002 jsou k dispozici časové řady, které mají
unifikovaný charakter. Sledovány jsou však zcela jiné objekty než v předcházejících
etapách (VP1, HP15, Kš2a, Kš5a, Prašinec a Markovka nad a pod zaústěním).
V následující přehledné tabulce C2 je uveden obsah sledovaných polutantů v podzemní
vodě. Vrt VP1 je situován poblíž jímky průsakových vod, vrt HP14 cca 200 m pod
skládkovým tělesem ve směru proudění podzemních vod.

pH
CHSK Cr
SO4
Zn
Cd
Co
Cr. celk.
Cu
Fe
Ni
V

pH
CHSK Cr
SO4
Zn
Cd
Co
Cr. celk.
Cu
Fe
Ni
V

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l

mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l

VP1 - 2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.1
2.8
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.7
2.8
2.7
2.8
2.8
1450
2269
1150
1080
1410
1350
2430
1730
2630
2750
1234
1370
32410 28255 17600 17460 16000 15900 24800 24670 28650 22660 21330 17020
22.6
47.8
26.8
24.1
27.2
24.7
39.6
42.5
43.9
54.3
26.3
25.3
74.5
145
83.3
61.1
63.4
70.2
134
148
165
127
80
87.9
2050 3190 2080 1660 1820 1890 3060 3380 4020 4140 1720
1600
24.7
46.5
30.5
60.6
67.2
54.4
138
76.1
71.1
67.3
31.2
31.5
2.54
6.07
2.69
2.3
2.76
3.02
12.2
5.5
6.59
6.6
3.07
3.06
12500
9250
5720
6060
6580
5510
9530
9790
12400 13900
5470
5920
3980 6940 3970 3110 3470 4060 6980 7210 10300 11700 5240
4700
13800 53700 20200 15900 17800 16300 28000 43800 51100 53100 27300 38200
HP14 - 2004
1
4.4
10
1150
1.41
5.19
242
0.028
0.062
0.62
432
5

2
3.6
15
1738
3.68
8.62
524
0.52
0.194
28.9
774
637

3
3.7
22
1570
4.35
11.9
649
0.54
0.23
24.8
919
34.4

4
3.7
6
1430
2.45
7.77
414
0.19
0.15
1.58
703
5.2

5
4
18
1160
1.52
3.5
291
0.21
0.095
0.89
534
40

6
3.9
11
938
1.6
5.7
93.4
0.014
0.03
0.04
184
34.4

7
4.3
5
812
0.75
6.3
96.8
0.03
0.046
1.1
333
5

8
4.3
19
917
0.43
1.7
76.4
0.048
0.032
2.86
237
16.8

9
4.4
16
874
0.28
1.47
60.8
0.061
0.027
1.66
166
25.5

10.
4.4
5
824
0.37
1.21
70.7
0.021
0.023
0.3
255
11

11
4.2
11
1110
0.81
3.33
153
0.049
0.045
0.42
366
10.8

12.
4.2
6
1060
1.34
5.7
258
0.048
0.065
1.4
410
26.7

C

B

5
20
200
0.3
0.5

1.5
5
100
0.1
0.2

200
300

100
150

C

B

5
20
200
0.3
0.5

1.5
5
100
0.1
0.2

200
300

100
150

Tabulka C2: Znečištění podzemních vod ve vybraných monitorovacích vrtech
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Z tabulky je
znečištění u
způsobenou
Metodického

zjevné, že podzemní vody ve vrtu SP1 situovaného v místě maximálního
jímky průsakových vod, vykazují velice nízké pH a vysokou mineralizaci,
zejména přítomností sulfátů. Obsah těžkých kovů přesahuje kritérium C
pokynu až o tři řády. Kontaminace v těchto místech je velmi vysoká.

Podzemní voda ve vrtu HP14 vykazuje snížené pH a zvýšenou mineralizaci. V porovnání
s předchozím případem se však jedná o pH o dva stupně vyšší a mineralizaci o řád nižší.
Také obsahy těžkých kovů jsou podstatně nižší. Kritérium C Metodického pokynu je
překračováno pouze u kobaltu a niklu, výjimečně u vanadu. Překročení není ani řádové.
Ostatní TK dosahují občasně kritéria B nebo jsou nižší. Tato kontaminace je ve srovnání
s přirozenými obsahy značná, avšak nelze ji označit zdaleka jako katastrofální.
U povrchových vod je dokladováno dlouhodobé znečišťování vodoteče Prašinec příronem
kontaminovaných povrchových a podzemních vod. Kvalita vody Prašince pod skládkou
neodpovídá limitům NV61/2003 Sb. v řadě ukazatelů. Trvale jsou překračovány ukazatele
pH, CHSK a obsahy sulfátů, železa a těžkých kovů. Při srovnání s kritérii Metodického
pokynu MŽP ČR jsou občasně překračovány limity kritéria B a výjimečně kritéria C
některých polutantů. Kvalita vody v Markovce, kam Prašinec ústí, je dlouhodobě ovlivněna
také. Ovlivnění je zřejmé z vyšších obsahů sulfátů. Ve většině ukazatelů však již kvalita
odpovídá požadavkům NV61/2003 Sb. Podrobněji je kvalita povrchových vod popsána
v příslušné části oznámení B.III.2.3.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Nejvýznamnější pravděpodobné vlivy realizace záměru se předpokládají na kvalitu ovzduší
a hlukovou zátěž v zájmovém území a v jeho nejbližšího okolí.
C.2.1. Ovzduší a klima

C.2.1.1. Klima
Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) náleží Pozďátky ke klimatické oblasti MT11
tj. mírně teplé, s mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky
a dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodná období jsou krátká a mírně teplá. Podnebí
na tomto území je teplé a suché. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 9
stupni Celsia. Roční úhrny srážek kolísají kolem 560 mm. V posledních letech se vyskytují
srážkově anomální měsíce (rok 1997,2002). Dlouhodobé průměrné teploty vzduchu a
srážkové úhrny uvádí tabulka C3.
Měsíc
Teplota
srážky

I
-3
35

II
-2
32

III
2
30

IV
7
45

V
12
60

VI
15
70

VII
17
80

VIII
16
70

IX
12
45

X
7
45

XI
2
40

XII
-2
40

ROK
8-9
556

Tabulka C3: Srážkové úhrny v mm, teplota ve st. C – padesátiletý průměr stanice Třebíč

C.2.1.2. Klimatické faktory a rozptylové podmínky
Klimatologické charakteristiky a rozptylové podmínky v zájmovém území jsou zásadním
způsobem ovlivňovány celkovou konfigurací terénu. Zájmové území se nachází ve volném
terénu v místní nevýrazné terénní depresi, přičemž nadmořská výška území je přibližně
458 – 496 metrů nad mořem.

Proudění vzduchu
Ze všech klimatických faktorů je tvarem reliéfu krajiny nejvíce ovlivněn směr a rychlost
proudění. Rychlost proudění je výrazně proměnlivým prvkem. Území, která při jednom
nabíhajícím proudění leží v závětří a vykazují minimální hodnoty rychlosti větru, se mohou
při proudění z jiného směru nalézat v topograficky zesíleném proudění v údolí a rychlosti
proudění mohou dosahovat velmi vysokých hodnot. Pokud je nabíhající proudění
rovnoběžné s osou údolí, potom je tímto terénním útvarem zesilováno, pokud je kolmé
k ose údolí, potom je zeslabováno.
Pro charakteristiku proudění vzduchu v daném území lze využít větrné růžice. Větrnou
růžici dělenou po třídách stability ovzduší pro lokalitu Náměšť vypracoval Český
hydrometeorologický ústav. Údaje jsou uvedeny v následující tabulce C4.
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směr

O
45
90
135
180
225
270
315

C-I-1

0,27
0,21
0,51
0,69
0,30
0,39
1,18
0,73

C-II-1

C-II-2

0,86
0,67
1,50
1,77
0,59
0,65
1,71
2,18

0,04
0,04
0,14
0,14
0,05
0,09
0,39
0,25

C-III-1

C-III-2

C-III-3

C-IV-1

C-IV-2

C-IV-3

0,89
0,80
1,94
2,11
0,63
0,85
2,14
2,76

0,97
1,13
3,16
2,64
0,49
0,95
3,23
4,79

0,02
0,01
0,03
0,05
0,01
0,03
0,27
0,25

0,32
0,22
0,69
1,14
0,47
0,62
1,61
0,72

1,09
1,03
2,39
3,48
0,80
1,41
6,82
6,00

0,28
0,09
0,67
0,75
0,09
0,27
2,73
2,45

C-V-1

C-V-2

0,25
0,19
0,66
1,50
0,60
0,59
1,26
0,61

0,20
0,10
0,42
0,65
0,26
0,46
1,75
0,86

Tabulka C4: Větrná růžice Náměšť nad Oslavou
Růžice popisuje proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových podmínek.

Teplotní inverze a lokální termické cirkulace
Rozptyl znečišťujících látek je výrazně ovlivňován vertikální teplotní strukturou
nejspodnějších vrstev atmosféry. Pokud teplota s výškou klesá, podmínky pro rozptyl
znečištění jsou zpravidla dostatečně dobré. Pokud se však teplotní zvrstvení stabilizuje,
případně vznikají teplotní inverze (teplota vzduchu ve vyšších hladinách je vyšší než
teplota v hladinách spodních) rozptylovací schopnost atmosféry značně klesá a znečišťující
látky se „hromadí“ prakticky v místě svého vzniku. Podle příslušné větrné růžice lze
v hodnoceném území očekávat výskyt inverzních situací přibližně v 20 % roční doby.

C.2.1.3. Kvalita ovzduší
Současná kvalita ovzduší v zájmové oblasti není v potřebném detailu k dispozici. Na území
kraje Vysočina je celkem 9 monitorovacích stanic, z toho provozovaných ČHMÚ (4
stanice), hygienickou službou (3 stanice) a 2 firmou Ekotoxa (pro hodnocení dopadů
kvality ovzduší na produkci v zemědělství). Všechny stanice jsou mimo zájmovou oblast a
výsledky jejich měření nelze na lokalitu Pozďátky vztáhnout. Jistým hrubým vodítkem
může být krajská koncepce programu snižování emisí znečišťujících látek.
Z tohoto materiálu vyplývá, že území Pozďátek a jeho okolí je z hlediska imisní zátěže
hluboce pod platnými hygienickými limity. Vliv zdrojů emisí je vztažen zejména k velkým a
středním zdrojům stacionárním a mobilním. Území Pozďátek je tak ovlivněno zejména v
důsledku provozu těchto zdrojů ve městě Třebíči.
C.2.2. Hluk
Stávající hluková situace v zájmovém území určeném pro výstavbu skládky Pozďátky
nebyla v rámci jeho přípravy ani tohoto oznámení systematicky měřena. Hodnoty hluku v
zájmovém území před realizací posuzovaného záměru byly stanoveny v rámci hlukové
studie matematickým modelováním (výpočtem).
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C.2.2.2. Modelové výpočty hluku
Pro celé zájmové území byl vytvořen, pomocí výpočtového programu HLUK+, rovinný
matematický model a ve vybraných kontrolních bodech byly vypočteny ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A.
Varianta bez činnosti prezentuje současný stav akustické situace v zájmové lokalitě.
Hlavním zdrojem hluku v řešeném území je komunikace III/35118, procházející obcí
Pozďátky. Ze sčítání automobilové dopravy je zřejmé, že provoz na silnici III/35118 je
minimální, v průběhu cca 8 hodin běžného pracovního dne nepřekročí objem dopravy 80
vozidel. Tranzit byl zaznamenán pouze u osobních automobilů (cca 1/3). U nákladní
dopravy, reprezentované převážně traktory a vozy typu AVIA, nebyl tranzit zaznamenán,
veškerá doprava byla cílová.
Z hlediska posuzování hlukové zátěže není automobilová doprava při dané intenzitě na
komunikaci III/35118 relevantním zdrojem hluku. Dle metodických pokynů pro výpočet
hluku ze silniční dopravy je za zdroj hluku ve venkovním prostředí považována doprava po
pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních
automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava na těchto komunikacích, jejíž hlukové
imise jsou vyšší než hlukové imise vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za
hodinu. Po komunikaci III/35118 projede v prostoru obce Pozďátky za hodinu průměrně 8
osobních a 2 nákladní vozidla.
Z důvodu nutnosti porovnání současného stavu akustické situace s výhledovým stavem po
uvedení technologického střediska do provozu byly i přes uvedené skutečnosti výpočetním
postupem stanoveny hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy na
komunikaci III/35118. Výsledky jsou prezentovány v tabulce č. C5. Grafický průběh izofon
je znázorněn na obrázku C1.
Výpoč. bod Výška (m)
1
2
3

3
3
3

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
[dB(A)] – rok 2005
Den
Noc
46,2
36,4
51,8
42,0
38,1
28,3

Tabulka C5: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T [dB(A)] z
dopravy
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Obrázek C1: Zobrazená pásma ekvivalentních hladin hluku A ve výšce 3m nad terénem –
denní doba
V současné době je zájmové území možno hodnotit jako území nezatížené hlukem. Ve
venkovních chráněném prostoru v nejbližším okolí komunikace III/35118 nejsou
překračovány nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A
stanovené nařízením vlády č. 502/2000 Sb, v platném znění (55/45 dB pro den/noc).
Nejvyšší hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou dosahovány ve
výpočtovém bodě 2 (cca 52 dB(A)).

C.2.3. Půda
Pozemky určené pro realizaci záměru jsou zčásti vedeny jako zemědělský půdní fond
(ZPF) z části jako pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL), z části byly již v minulosti
vyňaty z půdního fondu.
Pozemky v části zájmového území byly již v minulosti dlouhodobě zastavěny skládkami
ZN-1 a ZN-2 a navazujícími komunikacemi a zděnou budovou provozního objektu. Původní
půdní pokryv byl v části území v minulosti odstraněn v důsledku stavebních činností a
v zájmovém území takřka zcela chybí. Část území je navíc zasažena znečištěním, které má
původ v kyselých průsakových vodách ze skládky ZN-1, které půdu degradovalo. Původní
charakter půd tak byl ve větší části území nevratně pozměněn. Pouze JZ část území má
víceméně zachován původní charakter louky a kulturního lesa.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Dle geomorfologického členění České republiky (Czudek 1972) se zájmové území nachází
na rozhraní celku Jevišovské pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny. Širší zájmové území,
které lze ztotožnit se svozovou oblastí zasahuje do ještě do oblasti Třebíčské vrchoviny a
Třebíčské kotliny.
Vlastní areál střediska pro komplexní nakládání s odpady se nachází v nejvyšší části mělké
a ploché přírodní terénní deprese, která má v dolní části hrdlovitě zúžený vstup do potoka
Prašinec. Potok Prašinec asi po 1 000 m toku ústí do potoka Markovka, která je
pravostranným přítokem Jihlavy nad Dalešickou přehradou. V depresi pod čelní hrázi
existující skládky se vytvářejí a postupně zahušťují erozní spáry, v době přívalových srážek
a tání sněhu fungující jako vodoteče. V jejich výmolových "kapsách" se pak vytvářejí
dočasné vývěry přípovrchové zvodně.
Povrch terénu v místě stavby je poměrně svažitý. Nadmořská výška se pohybuje okolo
458 - 496 m n.m.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska patří hodnocené území k třebíčskému masívu. Jeho
základní litologickou facii představuje středně zrnitý, porfyrický durbachit (syenit). V rámci
Českého masívu se jedná o specifickou vyvřelinu s vysokou intenzitou přirozené
radioaktivity.
V zájmovém území tvoří durbachit rostlé ploché výchozy na severní straně deprese pod
skládkou. V tělesech durbachitů jsou patrné polohy pegmatitických hornin s kostkovým
rozpadem bílých živců. Výchozy sloupkovitě vyvětrávají do hrubého písku, který se v
erozních zářezech dále rozmělňuje až na velmi jemný rmut. Skalní masiv je překryt
písčitými svahovými hlínami, na temeni plošiny potenciálně též kvartérní spraší a
durbachitovým eluviem. V údolní nivě Prašince je dokumentován relikt miocénní terasy.
V zájmové oblasti je intenzita seismické aktivity nižší jak 5 stupňů M.S.C.

Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologického je širší zájmové území součástí rajónu č. 655 Krystalinikum
v povodí řeky Jihlavy. Území je poměrně chudé na podzemní vodu a vodohospodářsky je
neperspektivní pro soustředěné vyšší odběry podzemních vod. Jímání je možné pouze
v místech poruchových zón s vyšší puklinovou propustností a živějším oběhem
podzemních vod. Odběry podzemních vod pro vodárenské účely se tak soustřeďují spíše
do říčních náplavů kvartérních uloženin v říčních nivách významnějších toků.
Lokalita se nachází na území budovaném durbachity třebíčského masívu, které tvoří
krystalinický fundament s většinou málo vyvinutou zónou zvětrávání. Obecně lze v těchto
poměrech vyčlenit dvě základní zvodně. Svrchní zvodeň je vázana na kvartérní pokryv,
zónu zvětrávání a zčásti i zónu podpovrchového rozpojení hornin. Podzemní voda je
mělkého oběhu, dotovaná přímo ze srážek. Hladina podzemní vody je většinou silně
rozkolísaná v závislosti na hodnotě infiltrujících srážek.
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Hladina podzemní vody je většinou volná, konformní s terénem. V případě, že se
podzemní voda dostává z písčitých horizontů a zvětralého podloží po spádu do podloží
jílovitých uloženin, stává se vodou mírně tlakovou s napjatou hladinou.
Sodní zvodeň je vázána na propustné tektonické zóny v hlubších částech krystalinického
podloží.
Podle prvotního geologického průzkumu ((Pokorný, Urban, Vít, 1992) lze lokalitu rozdělit
do tří částí, které se mírně odlišují svými hydrogeologickými poměry.
Jihovýchodní část ve vyšších polohách území je charakterizována malou mocností
zvětralinového pokryvu (0,7 – 1,0 m) a 1,5 – 2,0 m mocnou zónou rozloženého a
zvětralého durbachitu, který přechází ve skalní podloží, většinou jen slabě rozpukané.
Naražená podzemní voda byla v této části zjištěna v rozmezí 1,9 až 3,1 m pod terénem.
Oběh podzemních vod je vázán na puklinovo-průlinově propustné svrchní partie
navětralých durbachitů. Z výsledků krátkodobých čerpacích zkoušek byl zjištěn koeficient
filtrace v rozmezí n.10-5 až n.10-6 m.s-1. Tyto propustnosti jsou ve smyslu klasifikace Jetela
(1976) nízké. Dotace zásob podzemní vody je způsobena jednak přítokem podzemní vody
z výše položené části povodí lokality, jednak přímou infiltrací srážek.
Severozápadní (spodní) část území je charakterizována větší mocností zvětralinového
pokryvu, přítomností pelitických sedimentů, mocnější zónou zvětrávání a větší puklinatostí
podložních durbachitů. Propustnost je ve vyšších partiích profilu průlinová, ve spodnějších
horizontech v kombinaci s puklinovou propustností. Hladina podzemní vody byla zjištěna
1,4 až 1,9 m pod terénem. Z výsledků stoupacích zkoušek byl zjištěn koeficient filtrace
2,6.10-7 až 5,8.10-7 m.s-1. Laboratorně byla zjištěna propustnost o řád nižší (koef. filtrace
3,1.10-8 m.s-1). Tyto propustnosti lze označit jako velmi nízké. V místě terénní deprese byl
lokálně zjištěn poněkud vyšší koeficient filtrace - 5,5.10-6 m.s-1. Stále se však jedná o
propustnosti střední až nízké.
Hladina podzemní vody je v této části lokality více napjatá než v horní části. Dotace zásob
podzemní vody probíhá obdobným způsobem jako v horní části území. Výrazně však
převažuje gravitační přítok podzemní vody z výše položených zvodněných struktur nad
přímou infiltraci atmosférických srážek. Vzhledem k hlinitojílovitému pokryvu lze
předpokládat, že infiltrace srážek je zde již pouze minimální a voda odtéká povrchově.
Západní část lokality je charakterizována největší mocností pokryvu, který tvoří z velké
části jílovité hlíny a jíly. Podložní horniny jsou zde nejvíce do hloubky zvětrány s velkou
četností puklin. V tomto území jsou rozlišitelné dvě komunikující zvodně – mělkou ve
zvětralinovém pokryvu a hlubší v puklinově propustných durbachitech. Hladina podzemní
vody byla zjištěna v hloubkách 0,8 až 2,2 m.
Z hlediska propustnosti je nejméně propustné prostředí jílovitých hlín a jílů (koeficient
filtrace je autory bez dokladování experimentálního ověření udáván v rozmezí n.10-10 až
n.10-11 m.s-1). Hlinité písky a písčité hlíny mají propustnost řádově nižší n.10-9 m.s-1. Ani
tyto údaje nejsou experimentálně doloženy. Zjištěné hodnoty koeficientu filtrace puklinově
propustného prostředí hlubšího oběhu podzemní vody se podle výsledků
hydrodynamických testů pohybovaly od 1,0 do 2,8.10-7 m.s-1. Zásoby podzemní vody jsou
dotovány především podzemním přítokem z výše položených zvodněných poloh. Přímá
infiltrace atmosférických srážek je omezená v důsledku existence souvislého krytu
jílovitých hlín a jílů.
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Ve své podstatě se však jedná z hydrogeologického hlediska o poměrně homogenní
území, kde výše popsané rozdělení spíše dokladuje nárůst mocnosti pokryvných útvarů
směrem k povrchovému toku Prašince, a vyšší četnost puklinových systémů doprovázenou
mocnější zónou zvětrávání ve stejném směru. Generelní směr proudění podzemních vod je
konformní s morfologií terénu. V principu se jedná o proudění směru V-Z. V místě deprese
se směry lokálně mění na VJV-ZSZ resp. SSV-JJZ na svazích údolí. Směry proudění
garantují, že nemůže docházet k migraci znečištění směrem k individuálním zdrojům
zásobování vodou – k domovním studnám v Pozďátkách.
Zájmová oblast není perspektivní z hlediska výskytu minerálních vod. Přestože (Kačura,
Květ, 1976) uvádějí lokalitu v seznamu výskytu minerálních vod, z publikovaného rozboru
je zjevné, že se jednalo o prostou studenou vodu se zvýšeným obsahem sulfánu. Také
výsledky hydrogeologického průzkumu (Kučera, 1997) potvrdily, že studna neobsahuje
minerální vodu.
Struktury krystalinických hornin třebíčského masivu nepředstavují perspektivní
hydrogeologický rajón pro výskyt minerálních vod. Výskyt sulfánu v mělkých záchytech
prostých studených vod bývá spíše připisován na vrub bakteriálnímu původu. Často po
odborném záchytu zdroje, při kterém dojde k oddělení mělké zvodně od freatických vod,
dochází k úplnému vymizení této složky z odebírané vody.

C.2.5. Voda
Zájmové území se hydrologicky nachází v povodí řeky Jihlavy. Skládka se nachází
v přírodní depresi, která má v dolní části hrdlovitě zúžený vstup do potoka Prašince.
Plocha povodí lokality střediska pro nakládání s odpady představuje cca 0,04171 km2.
Podle Pokorného, Víta, Urbana (1992) průměrný přítok k tělesu skládky z jejího povodí činí
cca 0,14 l.s-1, z čehož podzemní přítok představuje cca 0,04 až 0,08 l.s-1. Průměrný odtok
ze prostoru předpokládaného tělesa skládky, které je rozlohou projektované stavbě
odpovídající, byl vypočten cca 0,26 l.s-1.km-2, z čehož podzemní odtok představuje cca
0,08 až 0,16 l.s-1.km-2 .
Území je odvodňováno potokem Prašinec, který protéká cca 150 m VSV od areálu skládky
Pozďátky. Prašinec je pravostranným přítokem potoka Markovky (číslo hydrologického
pořadí 4-16-01-096), do kterého se vlévá cca po cca 1000 m. Povodí deprese zabírá
rozlohu 8,85 ha.
V mapách a některých textových podkladech uváděný rybník užívaný k rekreačním
účelům, který by měl být situován asi 200 m po jeho toku od vyústění deprese se
skládkou do jeho údolí, dle terénního šetření neexistuje.
Prašinec je vodotečí silně závislou na srážkových poměrech, minimální garantovaný průtok
je velice nízký. Kvalita povrchových vod je ovlivněna v důsledku havárie staré skládky ZN1 v druhé polovině devadesátých let. Podrobnější údaje o kvantitativních a kvalitativních
parametrech povrchových toků jsou uvedeny v příslušné části oznámení - v kapitole
B.3.2.3. Charakter recipientu.
Areál střediska pro nakládání s odpady Pozďátky je situován ve smyslu §66 zákona
254/2001 Sb. o vodách mimo záplavové území.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

98

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani
v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod. Z vodohospodářského
hlediska jde o lokalitu bez perspektivy vodohospodářského využití. Toto konstatování se
týká stejně tak potenciálu území pro zřízení přírodních léčebných lázní. Podle výsledků
průzkumů se v Dobré Vodě nevyskytuje zdroj léčivé minerální vody a nelze očekávat ani
nález takovéhoto zdroje, který by rozvoj lázeňství v území umožnil. S takovýmto rozvojem
lokality nepočítá ani koncepční dokument Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství.
C.2.6. Flóra a fauna

Bioregiony
Sledované území bylo dříve zařazeno do sosiekoregionu Jevišovická pahorkatina (II.23) a
dnes je začleněno a popsáno v rámci severní části bioregionu 1.23 Jevišovického.
Bioregion celkově je hodnocen z hlediska bioty jako mezofytikum s pestrou flórou a
ochuzenou faunou. Krajina je velmi zkulturnělá, což se projevuje silně i okolo sledovaného
území Pozďátek – krajina polí a nepůvodních svahových lesů v okolí údolí vodních toků.
Výškové rozrůznění bioregionu je značné (60 – 520 m rozdíly), průměrná nadmořská
výška je cca 420 – 480 m n.m.

Biota
O povaze bioty v mikroregionu vypovídají nejlépe průzkumy z terénních pozorování. Jde o
hercynské mezofytikum v chladném území s pestrou geologickou stavbou. Potenciální
vegetací jsou zde acidofilní bučiny, dubohabrové háje, méně častěji pak květnaté a bikové
bučiny a v extrémních polohách xerotermní trávníky a reliktní bory. Z potenciální vegetace
dnes zůstaly pouze fragmenty a některé části jsou sekundárně změněny na zemědělské
plochy nebo hospodářský smrkový - borový les.
Obecně je flora relativně pestrá (hercynská květena a s alpinskými prvky), s mezními
prvky termofytů (jako endemit je uváděn hvozdík moravský). Fauna je v území hercynská,
mírně ochuzená s východními prvky a i s mediteránními druhy v údolích řek (užovka
stromová, ještěrka zelená, sklípkánek, aj.).
Během dubna roku 2005 byl proveden účelově zaměřený průzkum flóry a fauny lokality a
jejího nejbližšího okolí.

Botanika
Zkoumané území se nachází v poli 6861b floristického síťového mapování. Z hlediska
fytogeografického členění ČR spadá do květenné oblasti mezofytika do fytogeografického
okresu 68. Moravské podhůří Vysočiny.
Vlastní skládka a přilehlé náspy (lokalita 1) jsou porostlé mezofilními až suchomilnými
trávníky, v nichž dominuje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) s přimíšeným pýrem
plazivým (Elytrigia repens) a na nejsušších místech s kostřavou žlábkovitou (Festuca
rupicola), v keřovém patře a ojediněle se tu vyskytují růže šípková (Rosa canina) a
borovice lesní (Pinus sylvestris).
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Území pod skládkou (lokalita 2) ležící na mírném svahu zhruba severozápadní orientace je
částečně porostlé už stromovými porosty s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a vtroušeně s
modřínem opadavým (Larix decidua) a břízou bělokorou (Betula pendula) a s chudým
bylinným patrem. V travinných porostech opět dominuje třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos), na mělčí půdě se pak objevují nenáročné acidofilní xerotermní druhy, např.
šťovík menší (Acetosella multifida) a jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella). Mokřad
pod skládkou je prakticky bez vegetace.
Nejcennějším porostem zkoumaného území je druhově chudý kostřavový trávník vedle
hromady pneumatik na severním okraji zkoumaného území s dominantní kostřavou
walliskou (Festuca valesiaca), kde bylo zaznamenáno i několik dalších stepních druhů.
V území bylo nalezeno celkem 47 taxonů cévnatých rostlin, které jsou v následujícím
tabelárním přehledu C6 uspořádány podle abecedního pořadí latinských jmen. Názvosloví
je sjednoceno podle Kubáta et al. (2002). Vzhledem k rané roční době nebylo možno
několik druhů s jistotou určit – u těchto druhů je použita zkratka „cf.“ (confer; nejisté
určení) nebo „sp.“ (species; blíže neurčený druh uvedeného rodu).
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Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Latinské jméno
Achillea millefolium agg.
Anthriscus sylvestris
Artemisia vulgaris
Betula pendula
Calamagrostis epigejos
Centaurea stoebe
Cerastium sp.
Cirsium vulgare
Dactylis glomerata
Echium vulgare
Elytrigia repens
Epilobium sp.
Erophila verna
Eryngium campestre
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Filago sp.
Galium verum
Geranium pratense
Geranium pusillum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Larix decidua
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Poa compressa
Poa pratensis
Populus tremula
Potentilla argentea
Robinia pseudacacia
Rosa canina
Rumex acetosella
Salix caprea
Sambucus nigra
Silene latifolia subsp. alba
Symphoricarpos albus
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Trifolium arvense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Urtica dioica
Verbascum cf. densiflorum
Verbascum lychnitis
Veronica cf. dillenii
Vicia cf. lathyroides

České jméno
řebříček obecný
kerblík lesní
pelyněk černobýl
bříza bělokorá
třtina křovištní
chrpa porýnská
rožec
pcháč oset
srha laločnatá
hadinec obecný
pýr plazivý
vrbovka
osívka jarní
máčka ladní
kostřava žlábkovitá
kostřava walliská
bělolist
svízel syřišťový
kakost luční
kakost maličký
jestřábník chlupáček
třezalka tečkovaná
prasetník kořenatý
modřín opadavý
borovice lesní
jitrocel kopinatý
lipnice smáčknutá
lipnice luční
topol osika
mochna stříbřitá
trnovník akát
růže šípková
šťovík menší
vrba jíva
bez černý
silenka širolistá bílá
pámelník bílý
vratič obecný
smetánka lékařská
jetel rolní
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
kopřiva dvoudomá
divizna velkokvětá
divizna knotovkovitá
rozrazil ladní
vikev hrachorovitá

Lokalita
1
1
1
1, 2
1, 2
1
2
1
2
1
1
1
1, 2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1, 2
2
1
2
2
1, 2
2
1, 2
1, 2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2

Tabulka C6: Dokladovaný výskyt cévnatých rostlin v prostoru střediska Pozďátky
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Na počátku vegetační sezóny byla ve zkoumaném území při botanickém průzkumu
zaznamenána větší část rostlinných druhů, které se zde vyskytují.
Území je floristicky chudé, převažují zde acidofilní druhy. Nejcennějším porostem
zkoumaného území byl shledán chudý kostřavový trávník vedle hromady pneumatik na
severním okraji zkoumaného území s dominantní kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a
dalšími druhy. Tento plošně omezený biotop je relativně cenný z hlediska výskytu
suchomilných a teplomilných (stepních) druhů. Ve zkoumaném území nebyl zjištěn žádný
zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Nebyly zde nalezeny ani druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní.

Zoologie
Zjednodušený zoologický průzkum v prostoru skládky probíhal v měsíci dubnu a to
standardními metodami, jako jsou odlov živých exemplářů, v tomto případě plazů a
brouků, a vizuálním pozorováním pomocí dalekohledu s rozlišením 10x50. Přehled druhů
není úplný, především díky tomu, že v tomto přehledu nejsou započítáni všichni stěhovaví
ptáci.
Zoologický průzkum se uskutečnil na celém pozemku skládky, to značí v celém oploceném
areálu, který byl rozdělen na dvě části. První část (lokalita 1) – samostatná skládka
venkovního sektoru ZN-1 (přikryta PE fólií) a sousedící hala vnitřního sektoru ZN-2 a blízké
okolí. Druhá část ( lokalita 2) – navážky, lesík a potok pod samotnou skládkou.
Při orientačním průzkumu bezobratlých byly použity běžné metody individuálního odchytu,
sbírání v detritu a pod kameny. Přitom v souladu s botanickým průzkumem byl rozlišeny
plochy na vlastní skládku s přilehlými náspy (lokalita 1) a částečně zalesněné území pod
skládkou (lokalita 2).
V dubnu 2005 byly při průzkumu zjištěny významnější druhy, uvedené v následující
přehledné tabulce C7.
Latinské
jméno
Cicindela
campestris

České
jméno
svižník
rolní

Systematická
skupina
Hmyz: brouci

Formica sp. mravenec Hmyz:
blanokřídlí
Chondrula trojzubka Měkkýši: plži
tridens
stepní

Lokalita

Charakteristika

Zákonná ochrana

2

žije na místech
s obnaženým půdním
povrchem
luční druh, hnízdo pod
kamenem
žije v detritu na
povrchu půdy;
indikátor stepních
trávníků na hlubší
půdě

vyhl.395/1992 Sb.:
ohrožený

1
2

vyhl.395/1992 Sb.:
ohrožený
není chráněný

Tabulka C7: Výskyt významnějších druhů bezobratlých
Obojživelníci – nezjištěn žádný druh. Výskyt obojživelníků se zde nepředpokládá, i když na
lokalitě se nacházejí dostatečné zdroje stojaté vody. Tato voda je však značně chemicky
znečištěna a pro vše živé (kromě vodoměrek) je významně škodlivá.
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Plazi – na lokalitě 2 bylo zjištěno velké množství ještěrky obecné (Lacerta agilis), která
patří dle vyhlášky 395/1992 Sb. mezi silně ohrožené druhy. Tomuto druhu živočicha
nejvíce vyhovují okraje navážek, nebo zpevněných cest s množstvím kamenů, nebo
v tomto případě starých pneumatik, kde hledá především úkryt. Tato lokalita je významná
především v tom, že úkrytové možnosti se zde vyskytují ve velkém množství a střídají se,
nebo navazují na sušší teplá stanoviště, kde se uvedený druh rád vyhřívá.
Ptáci – na lokalitě 1 se vyskytuje pouze několik málo druhů ptáků. Pozorováni zde byli
holubi domácí (Columba livia domestica), kteří s největší pravděpodobností v počtu 3-5
párů hnízdí v kryté hale u skládky. Dále konipasové bílí (Mottacilla alba), kteří v počtu
nanejvýš 3 párů, budou hnízdit v okolí, nebo na samotné skládce. Dle vývržků sem
občasně zalétá puštík obecný (Strix aluco).
Lokalita 2 je na tom o poznání lépe a vyskytuje se tu více druhů ptáků – jedná se
především o běžné lesní ptáky obývající přilehlý lesík, jako jsou brhlík lesní ( Sitta
europaea), strakapoud velký (Dendrocopos major), červenka obecná (Erithacus rubecula)
a mnoho dalších. Otevřené plochy obývá především strnad obecný (Emberiza citrinella),
rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a bažant (Phasianus colchicus).
Savci – na lokalitě 1 byly nalezeny pouze stopy (trus) od lišky obecné (Vulpes vulpes) a
kuny skalní (Martes foina). Na lokalitě 2 byla nalezena nora lišky a pozorováni hraboši
polní. Podle stop je lokalita využívána i zajícem polním (Lepus europaeus) a srncem
obecným (Capreolus capreolus).
Celkově lze konstatovat, že ze zoologického hlediska je lokalita jen málo významná. Mezi
zvláště chráněné druhy živočichů (obratlovců) patří pouze ještěrka obecná (Lacerta agilis),
která zde nachází optimální biotopové podmínky.
C.2.7. Krajina
Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (relief), vegetační a antropogenní
textury. Zájmové území se vyznačuje středně členitým reliéfem, terén je zde zvlněný, a
část území je uzavřena v poměrně úzkém údolí, které krátkým obloukem ústí do
sevřeného, značně strmého údolí potoka Prašince.
Krajina v širším okolí skládky je zemědělsky a lesnicky produkčně využitá (převažuje orná
půda a kulturní smrčiny), ale krajina je bohatá, členěná i včetně luk a rybníků. Území je
členité, charakteru plošin, oddělených zaříznutými údolími vodních toků. Na plošinách,
kromě rozlehlých zemědělských ploch se projevují lesy v pozměněnou strukturou, odlišnou
od původní. Ojediněle se zde objevují zbytky původních bukových porostů, pak acidofilní
doubravy nebo dubohabřiny. Místy jsou v kulturách alpské migranty závislé na
studenějším podnebí, pestrá a střídající se geologická skladba umožňuje udržení reliktních
společenstev v terénu.
Krajinný typ podle koeficientu ekologické stability je B, tedy krajina středně pozměněná
s relativním souladem přírodních a technických prvků v zemědělské krajině. Krajinářská,
estetická hodnota území je zaznamenána jako zvýšená (+), tedy jde o území se
zachovalou návazností přírodních prvků krajiny a s kompletní kostrou ekologické stability
na základní – lokální úrovni. Intenzita zemědělské výroby je různorodá, odpovídající
pahorkatinám s průměrnou intenzitou výroby obilnářsko – bramborářská.
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Území areálu skládky je formováno lidskou činností a jeho původní krajinný ráz byl již
v minulosti do značné míry změněn. V současnosti je zájmové území určené pro realizaci
záměru tvořeno v jihovýchodní části zastavěnými plochami a plochami zpevněnými
betony. Směrem západním až severozápadním je terén částečně deformován navážkami
odtěžených zemin, vybudováním výpustí drenážních systémů a tzv. vápencové bariéry.
Terén je pokrytý místy sedimenty vysrážených oxidů a hydroxidů železa, které mají původ
v únicích kyselých kontaminovaných skládkových vod ze sektoru ZN-1. Kyselé roztoky
narušily s vysokou pravděpodobností také půdní poměry, v důsledku čehož došlo k úhynu
části náletu zejména jehličnatých stromků v místech zasažených kyselými roztoky.
Výrazné antropogenní textury v území tvoří zejména hala zakryté ho sektoru pro ukládání
odpadů ZN-2, které tvoří pohledovou dominantu v krajině, zatímco nižší těleso venkovního
sektoru ZN-1 již z běžných pohledů není příliš výrazné.
V pracích Míchala (1997) je uvedena základní typologie krajin použitelná při hodnocení
krajinného rázu. Byly definovány tři účelové krajinné typy :
Typ A

: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně antropogenizovaná)
dominantní až výlučný výskyt sídelních a industriálních nebo
agroidustriálních prvků. Zaujímá cca 30 % území České republiky.
Typ B : krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (harmonická),
masový výskyt přírodních a agrárních prvků, plošně omezený výskyt
industriálních prvků. Zaujímá cca 60 % rozlohy České republiky.
Typ C : krajina s nevýraznými civilizačními zásahy ( relativně přírodní ),
dominantní výskyt přírodních prvků. Zaujímá cca 10 % rozlohy ČR.
Každá
+
0
-

z těchto kategorií je dále dělena na tři podkategorie :
zvýšená hodnota
základní hodnota
snížená hodnota

Kombinací potom vzniká celkem 9 typů. Ve smyslu uvedeného členění lze zájmové území
areálu skládky zařadit rámcově do typu A – tj. krajina silně pozměněná civilizačními zásahy
(plně antropogenizovaná) s dominantním až výlučným výskytem industriálních prvků se
sníženou hodnotou.
Současný stav zájmového území je doložen ve fotodokumentaci v příloze číslo 8.
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C.2.8. Doplňující údaje

Radioaktivní záření
Významným hlediskem pro posouzení zájmového území z hlediska vlivů na životní
prostředí a zdraví obyvatel je riziko pronikání radonu z podloží. Podle §94 a §95 vyhlášky
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, kterou se
provádí §6 zákona č. 18/1997 Sb., je při umisťování nových staveb s pobytovým
prostorem nutno zhodnotit riziko pronikání radonu z podloží.
V zájmovém území dosud nebylo provedeno měření objemové aktivity radonu ve vzorcích
půdního vzduchu, podle kterého by bylo možno zařadit stavební pozemek do kategorie
rizika pronikání radonu z podloží. Podle mapy radonového rizika leží zájmové území
v oblasti s vysokým radonovým rizikem (Mikšová, 1997). Jak je patrné z následujícího
obrázku C2, nejbližší měření vykázala shodně vysoký stupeň radonového rizika.

Obrázek č. C2: mapa radonového rizika širší zájmové oblasti
Vzhledem k požadavkům vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002
Sb., o radiační ochraně, bude nutné provést v zájmovém území příslušná měření a ověřit
výše uvedené informace. Výsledek detailního průzkumu koncentrací půdního radonu v
zájmovém území by měl být, spolu s návrhem případných ochranných opatření, předložen
k řízení ke stavebnímu povolení.
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ČÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Vlivy na obyvatele a životní prostředí byly hodnoceny pro běžný stav výstavby a provozu a
pro vytipované stavy havarijní. Významné vlivy byly hodnoceny také pro srovnávací
varianty nulovou bez realizace záměru a sanační s odtěžením a nakládáním s odpady
mimo lokalitu.
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hlavními identifikovanými vlivy běžného provozu technologického střediska pro nakládání
s odpady Pozďátky na obyvatele jsou vlivy provozu technologie na kvalitu ovzduší a vlivy
záměru na akustické charakteristiky prostředí.
Působení záměru na kvalitu ovzduší ve venkovním prostoru je podrobně vyhodnoceno v
rozptylové studii, která je přílohou číslo 3 tohoto oznámení. Působení na akustické
charakteristiky prostředí je podrobně hodnoceno v hlukové studii, která je přílohou číslo 4
oznámení. Zdravotní rizika jsou podrobně rozpracována v příloze 5.

D.1.1.1. Zdravotní rizika
Vliv stavby a provozu skládky na zdraví obyvatelstva byl vyhodnocen jako akceptovatelný.
Hodnocení vychází z výsledků provedených specializovaných studií a ze skutečnosti, že
příspěvky ke stávající imisní a hlukové zátěži budou velmi nízké. Přestože imisní pozadí
není přesně známé, nepředpokládá se významnější zátěž žádnou znečišťující látkou.
Důsledek zátěže ovzduší způsobené výstavbou i provozem střediska pro lidské zdraví
nebude představovat zvýšená zdravotní rizika.
Hluk vyvolaný výstavbou skládky bude po určitou dobu představovat nevýraznou zátěž
obyvatelstva. V modelovém výpočtu, hodnotícím maximálně možnou nepříznivou situaci,
kdy by po celou dobu byly nasazeny všechny pracovní stroje, nebylo prokázáno
překračování hygienického limitu. Model prokázal dodržení předepsaných hygienických
limitů u obytné zástavby.
Nárůst hluku z provozu technologických jednotek a pracovních mechanismů a ze silniční
dopravy v období provozu střediska bude představovat zanedbatelný příspěvek. Hluková
studie prokázala, že v denní době se bude hluk u nejbližší obytné zástavby pohybovat
okolo 45 - 50 dB(A), tedy s dostatečnou rezervou pod hygienickým limitem. Situace
nebude mít negativní vliv na lidské zdraví ani nebude působit rušivě.
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D.1.1.2. Sociální a ekonomické důsledky
Realizace záměru bude mít pozitivní vlivy na pracovní příležitosti a sociální situaci. Po
stránce sociální je pozitivním přínosem provozování střediska pro nakládání s odpady
vznik desítek pracovních příležitosti v době výstavby a přinejmenším 12ti nových
pracovních míst v době provozu.

D.1.1.3. Ovlivnění faktoru psychické pohody
Ovlivnění faktoru psychické pohody se týmu zpracovatele oznámení jeví být
nejzávažnějším momentem celého hodnocení vlivů technologického střediska Pozďátky.
Popis a srovnání variant se v tomto bodě poněkud liší od dosud použité konvence. Nulová
varianta je v tomto případě představována stavem, kdy neprobíhá ani realizace záměru
investora tj. vybudování a provoz střediska pro nakládání s odpady, ani varianta sanační
tj. s odvozem a stabilizací a uložením odpadu mimo Pozďátky – v území však probíhají
aktivity stávajícího majitele areálu, kterými jsou především odvoz průsakových
znečištěných vod ze skládky ZN-1 a monitoring lokality.
Do určité míry již tento stav je pro větší část místních obyvatel z hlediska psychické
pohody rušivý, neboť pro ně představuje jednoznačně „hrozbu“ obnovení provozu zařízení
pro nakládání s odpady. Takovýto výhledový stav je pro ně však zdrojem nelibosti a to
zejména v důsledku velmi negativní zkušenosti z předchozím provozováním skládky ZN-1.
Pozitiva působení majitele areálu jsou vnímána pouze jako ústupky, vynucené úředními
postupy. S ohledem na velmi komplikovaný právní stav, ve kterém není v řadě případů
definitivně rozhodnuto, je tento přístup sice pochopitelný, nicméně z objektivního hlediska
není správný.
Celkově je však zřejmé, že také existence skládek a zejména sektoru ZN-1, je vnímána
jako významná zátěž životního prostředí s důsledky na kvalitu života obyvatel nejen
Pozďátek, ale i okolních obcí. Dlouhodobá informační kampaň, která probíhá prakticky
kontinuálně veřejnými sdělovacími prostředky, definuje skládku odpadů Pozďátky jako
jedno z nejzávažnějších znečištění v kraji Vysočina a jako velmi závažné znečištění v rámci
celé ČR. Zde je však nutno objektivně rozlišit existenci úložišť v areálu skládky a jejich
reálné vlivy na prostředí. Z tohoto pohledu je pak třeba konstatovat, že v ČR se vyskytuje
značné množství lokalit, které představují nepoměrně vyšší riziko, a to jak s ohledem na
ohrožení přírodních zdrojů, tak obyvatel.
Ideálním stavem pro zajištění psychické pohody by tak byla úplná sanace lokality
s odvezením odpadů a jejich přepracováním a uložením v dostatečné vzdálenosti a její
navrácení do původního stavu (varianta popsaná jako srovnávací). Nepřijatelné se jeví
být jakékoliv další aktivity, které by představovaly ekologickou zátěž území. Ideálem se
zdá být využití území k rekreačním účelům a jiným volnočasovým aktivitám. Toto přání
však naráží na řadu reálných i teoretických problémů.
Již samotné odtěžování odpadů představuje manipulaci s odpady a jejich transport po
dobu minimálně tří až pěti let. Zabezpečení, která by lokalitu po tuto dobu ochránila by
byla jednoúčelová a tudíž poměrně nákladná a po ukončení sanace by musela být ještě
určitou dobu provozována.
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Diskutabilní by byla potřeba výstavby stanice pro záchyt a čištěná kyselých znečištěných
vod nebo jejich dlouhodobé čerpání nebo variantně odvoz kyselých roztoků k externí
neutralizaci.
Ponechání lokality bez činnosti je jednoznačně nepřijatelné z hlediska důsledků
negativních vlivů na životní prostředí. Sanace in situ představuje pak dílčí variantu, která
je z hlediska vlivů na prostředí a obyvatele shodná s prvním krokem varianty projektové.
Na negativním postoji obyvatel se podepsala řada skutečností, avšak zásadní je
nedostatečná objektivní informovanost o reálném stavu a jeho vývoji na lokalitě, stejně
jako nedostatečná informovanost o připravovaných záměrech. Na této skutečnosti se
podílí řada faktorů, z nichž nejvýznamnější jsou právní nejasnosti správních a soudních
řízení, nedostatek financí na zajištění kvalitních průzkumů a jejich objektivního
vyhodnocení a tlak na velmi detailní a mnohdy předčasné informace o připravovaných
záměrech.
Veřejnost se nemůže orientovat ve velmi odborných materiálech, kterých je značné
množství a které jsou zpracovávány a představovány různými subjekty. Většina variant
řešení nevyhovujícího stavu, tak jak byla dosud předložena, představuje spíše řešení
teoretická, bez rozpracování do potřebné technické podoby. Řada takto dříve
diskutovaných postupů sanace a rekultivace není z technického hlediska reálná. Za reálná
řešení, která jsou z dlouhodobého pohledu bezpečná, lze v podstatě považovat pouze
varianty popisované v tomto oznámení tj. odtěžení a stabilizaci na místě samém, nebo
odtěžení, odvoz, stabilizaci a uložení mimo Pozďátky.
Varianta aktivní projektová, představuje výstavbu nového sektoru zabezpečeného tělesa
skládky a navazující technologie, která umožní stabilizaci odpadu ze sektoru ZN-1, čištění
kyselých průsakových vod, vyzrávání stabilizátu a jeho bezpečné uložení do nového tělesa
skládky. Rušení faktoru pohody obyvatel může působit principiální nesouhlas s takovýmto
řešením, pokud je vázáno na pokračování komerčního využití území po rekonstrukci
sektoru ZN-1, nebo dokonce nesouhlas s takovouto činností bez pokračování v komerční
podobě. Jedná se o negativní vjemy subjektivní, které nejsou spojeny s působením
žádného měřitelného vlivu. V dalším textu jsou hodnoceny vlivy, které naopak postižitelné
jsou a budou přibližně shodné i pro variantu sanace mimo lokalitu.
Jako poměrně výrazný moment v celé kauze lze sledovat nedůvěru ke komerčním
subjektům, spojenou s tlakem na řešení nápravných opatření, která by převzal a zajistil
stát. I zde je však třeba poukázat na skutečnost, že ani takovéto řešení nemůže
poskytnout stoprocentní garanci kvalitně provedených prací. Také je třeba připomenout,
že odpad byl na skládku uložen v rámci státem řízeného procesu – nápravy starých
ekologických škod v procesu privatizace.

Období výstavby
Rušivé ovlivnění pohody lze očekávat v průběhu výstavby skládky u obyvatel okolních
obcí. Rušivými faktory by mohly být především provoz stavebních mechanismů a stavební
automobilová doprava (doprava stavebních materiálů na stavbu). Dopravní provoz a
provoz stavebních mechanismů některými svými aspekty zhoršují duševní pohodu v okolí
a navozují, zejména u citlivých lidí, stavy rozmrzelosti duševních tenzí a stresů.
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Vzhledem k předpokládanému počtu těžkých nákladních vozidel lze účinky považovat za
nízké a akceptovatelné. Většina dopravy navíc bude s největší pravděpodobností vedena
mimo Pozďátky.
Snížení faktoru pohody v době výstavby by mohly představovat také prašnost a přenos
bláta na komunikace v okolí staveniště. Zvýšená prašnost se může projevovat především v
době provádění výkopových prací, a to zejména v dlouhodobě suchém a větrném období.
Naproti tomu v deštivých obdobích může docházet k přenosu bláta mimo staveniště.
Negativní vlivy stavby na obyvatelstvo nelze zcela eliminovat, ale lze je významně omezit.
V průběhu výstavby střediska budou na stavbě a v jejím okolí přijata taková technická a
organizační opatření, aby rušivé vlivy stavby na obyvatelstvo okolní obytné zástavby byly
minimalizovány.
Návrh příslušných technických a organizačních opatření na zmírnění negativních účinků
stavby, která doporučujeme zahrnout do plánu organizace výstavby, je uveden v kapitole
D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.

Období provozu
Období provozu, kdy bude probíhat rekonstrukce stávajícího sektoru ZN-1 by mělo být
vnímáno subjektivně pozitivně. Proces bude představovat eliminaci rizik existence
havarované skládky. Za příznivý vliv realizace záměru na psychickou pohodu obyvatel lze
považovat přeměnu stávajícího areálu, který představuje bez sanačního zásahu časově
dlouhodobý zdroj znečišťování horninového prostředí, podzemních a povrchových vod.
Stejně tak by měla být vnímána přeměna v moderní provoz, provázený opatřeními
k eliminaci rizik provozu střediska stavu. S ohledem na negativní zkušenost je však
pravděpodobné, že v důsledku principiální nedůvěry bude představa dalšího provozu
vyvolávat nelibé pocity.
Objektivně je možno předpokládat, že za běžného provozu by záměr neměl přispívat k
rušení pohody a k nelibosti. Automobilový provoz na komunikacích v okolí střediska
vyvolaný jeho provozem nebude velký, doprava bude vedena převážně mimo obec.

D.1.1.4. Vliv na pracovní prostředí
V důsledku výstavby střediska pro nakládání s odpady Pozďátky se předpokládají pouze
pozitivní vlivy záměru na pracovní prostředí. Žádný významný negativní vliv záměru na
pracovní prostředí nebyl zjištěn. V důsledku realizace záměru bude havarované úložiště
odpadů původního skládky zlikvidováno včetně uložených odpadů a nahrazeno moderním
technologickcým střediskem s pracovním prostředím odpovídajícím současnému
standardu.
Při těžbě a dopravě odpadů s převahou zelené skalice budou muset být dodržována
bezpečnostní opatření pro manipulaci s kyselými roztoky.
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D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima

D.1.2.1. Vlivy na ovzduší v období výstavby
Vliv na ovzduší v období výstavby byl hodnocen v jediné – projektové variantě. Důvodem
je skutečnost, že varianta nulová je srovnávacím výchozím stavem bez činnosti v území a
varianta plné sanace mimo lokalitu sice představuje poněkud vyšší dopravní zátěž avšak
liší pouze v jednotkách procent.
V průběhu zemních prací a vlastní stavební činnosti při stavbě hodnoceného záměru dojde
na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanizmů. Na staveništi a
přilehlých komunikacích, zejména komunikacích sloužících k dovozu minerálního těsnění a
stavebních a konstrukčních prvků, pak dojde k dočasnému nárůstu provozu těžkých
nákladních automobilů přepravujících některé stroje a stavební materiály.
Hlavní dopad na kvalitu ovzduší v průběhu stavby je očekáván v důsledku provozu těžkých
nákladních vozidel (dále TNA). Počty vozidel a průjezdů uvádí přehledně tabulka B12
v příslušné pasáži oznámení číslo B.II.4. Nároky na dopravní infrastrukturu.
Pro obslužnou dopravu bylo uvažováno 16 TNA denně jako maximální počet (od 7.00 do
21.00), a to s ohledem na předpoklad navážených stavebních a konstrukčních materiálů.
Celkem se předpokládá 32 jízd denně. U osobních automobilů byl počet kvalifikovaně
odhadnut na 15 aut denně tj. 30 jízd.
Uvažovaná stavba může mít určitý dopad na imisní zátěž suspendovaným aerosolem.
S ohledem na působení více odlišných faktorů a časovou proměnlivost dočasných zdrojů
znečišťování (primární emise, sekundární emise z vozovek a z otevřených ploch, různá
intenzita stavebních prací) není možné krátkodobou imisní zátěž prachem ze stavby
odhadovat ani modelově vyhodnotit, lze však s jistotou předpokládat, že dočasné zdroje
znečišťování neovlivní kvalitu ovzduší v hodnoceném území nad míru stanovenou imisními
limity pro znečišťující látky.
Detailní vyhodnocení vlivů dopravy související s prováděním stavby bude možné až po
upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a strojového vybavení.

D.1.2.2. Vlivy na ovzduší v období provozu
Jako zdroj znečišťování ovzduší je hodnocen především provoz vlastního střediska pro
nakládání s odpady včetně vnitroareálové vyvolané dopravy. V rozptylové studii byla
zpracována a hodnocena jediná varianta – projektová. Pro hodnocení stávajícího stavu
imisní zátěže území není k dispozici odpovídající soubor vstupních podkladů. Hodnocení
srovnávací varianty sanace ex situ nebylo provedeno, neboť fáze odtěžování a odvozu
znečištěných matricí by bylo přibližně stejné s fází provozu střediska.
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D.1.2.2.1. Metodika modelového výpočtu imisní situace
Vlivy na ovzduší po realizaci stavby byly hodnoceny na základě modelových výpočtů. Pro
výpočet byl použit model SYMOS. Model SYMOS je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
uveden jako referenční metoda pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
Tato 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. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají
z následující tabulky D1.
Třída
Stability
I
II
III
IV
V

Rozptylové podmínky
silné inverze, velmi špatný rozptyl
inverze, špatný rozptyl
slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírně zhoršené rozptylové podmínky
normální stav atmosféry, dobrý rozptyl
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

Výskyt tříd
rychlosti větru (m.s-1)
1,7
1,7
5
1,7

5

11

1,7
1,7

5
5

11

Tabulka D1: Charakteristiky tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru
Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí.
Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a
tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu
znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky
popsány pomocí tříd stability I a II.
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního
záření mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou. V letní polovině roku, kdy je příkon
slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před
východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede
k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty
s výškou a tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do
rychlosti větru 2 m.s-1, běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m.s-1. Běžně se
vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď
k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV.
třídě stability.
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V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí
teplý vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná
odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní
vrstva ovzduší. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují
při rychlosti větru nad 5 m.s-1.
Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti se
vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným
evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika
výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné
praxi. Tyto změny zahrnují např.:
•
•

•

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací nebo 8-hodinových průměrných hodnot (dříve
1/2-hodinové hodnoty)
stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx).

Změna průměrovací doby se promítla do změny rozptylových parametrů σy a σz tak,
aby popisovaly rozptyl znečišťujících látek v delším časovém intervalu. Pro NO2, NOx,
prach (PM10) a SO2 jsou jako krátkodobé koncentrace počítány 1-hodinové průměrné
hodnoty, pro CO jsou počítány 8-hodinové průměrné hodnoty.
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se dříve hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku označené
NOx. Pro tuto sumu byl stanoven imisní limit a zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou)
udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy.
Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa
ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavedla imisní limit
pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem
toxičtější než NO.
Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými
spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu
oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách
v atmosféře. Protože vstupem do výpočtu zůstaly emise NOx, bylo nutné upravit výpočet
tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze
NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 %
NO. Rychlost konverze NO na NO2 popisuje parametr kp, jehož hodnota závisí na třídě
stability atmosféry. Zároveň platí, že i po dostatečně dlouhé době zbývá 10 % oxidů
dusíku ve formě NO. Vztah pro výpočet krátkodobých koncentrací NO2 z původních hodnot
koncentrací NOx pak má tvar




xL   




c = c0 . 0,1 + 0,8.1 − exp  − k p .

uh1   
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kde c je krátkodobá koncentrace NO2
c0 je původní krátkodobá koncentrace NOx
xL je vzdálenost od zdroje
uh1 je rychlost větru v efektivní výšce zdroje

Vysvětlení vybraných pojmů
Koncentrace znečišťující látky v ovzduší - hmotnost znečišťující příměsi, obsažená
v jednotce objemu vzduchu při standardní teplotě a tlaku. Vyjadřuje se v mg.m-3.
Maximální koncentrace - největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za
dané rychlosti větru.
Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty - jako limitní koncentrace se
často používají krátkodobé imisní limity. Tak dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané
lokalitě překročeny.
Maximální imisní krátkodobé koncentrace - udávají maximální hodnotu vypočtenou
v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru
při kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech
na m3 (µg.m-3).
Průměrná roční koncentrace - udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny
v mikrogramech na m3 (µg.m-3).
Intervaly imisních půlhodinových koncentrací - udávají četnost výskytu koncentrací nad
zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrogramů.m3
). Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový fond činní 8760
hodin).
Imisní situace je podrobně hodnocena pomocí maximálních imisních hodinových
koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limit pro NO2 je stanoven na
úrovních, jenž jsou uvedeny v následujícím přehledu imisních limitů.

Imisní limity
Prahové a imisní limity jsou dány Nařízením Vlády ČR číslo 350/2002 Sb., které byly
zpracovány na základě níže uvedených direktiv EU.
Přístup pro hodnocení zátěže venkovního ovzduší plyne z procesu našeho přistoupení
k EU. Nové imisní limity a jejich přizpůsobování stavu evropské legislativy v čase je uve
deno v následující tabulce. Požadavky na dodržování imisních koncentrací škodlivin plynou
z postupného naplňování směrnic EU 96/62/EC, 1999/30/EC, 92/72/EC a 2000/69/EC
s přihlédnutím k platným residuím směrnic 80/79/EEC, 89/427/EEC, 85/203/EEC a
82/884/EEC.
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Název limitu
Jednohodinový limitní
průměr pro ochranu
lidského zdraví
Denní limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví
Limitní hodnota pro
ochranu ekosystému
Varovný imisní limit
Jednohodinový limitní
průměr pro ochranu
lidského zdraví
roční limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví
Roční limitní hodnota pro
ochranu ekosystému
Varovný imisní limit
24 hodinový limitní průměr
pro ochranu lidského zdraví
24hodinový limitní průměr
pro ochranu lidského zdraví
roční limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví
roční limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví

Škodlivina

Měřené
období

LH
(µg.m-3)

Mez
tolerance

1 hod

350

24 hod
Kal.rok a
zima
(1.10-31.3)

125
20

150
(43%)
žádná
Žádná

3 hod

500

1 hod

200

24 hod

40

NO2 a NOx

Kal.rok

30

NO2

3 hod
24 hod

400
50
max.35 krát
překročení v
roce
50
max.7 krát
překročení v
roce
40

SO2

PM10
24 hod

Kal
Rok
Kal.
rok
rok

Roční limitní hodnota pro
ochranu lidského zdraví
Rok (z 24hod.hodnot)

TSP

Rok

CO

20
80

rok

250

8 hod

10
(µg.m-3)

100
(50%)
20
(50%)
žádná

Cílové
datum/
poznámka
1.1.2005 nula
MT
1.1.2005
2 roku po
vstupu sm.
1999/30 v
platnost
100 km2
1.1.2010 nula
MT
1.1.2010 nula
MT
2 roku po
vstupu sm.
1999/30 v
platnost

25
(50%)

100 km2
1.1.2005 nula
MT

25
(50%)

1.1.2010 nula
MT

8
1.1.2005 nula
(20%)
MT
10
1.1.2010 nula
(20%)
MT
Aritm.průměr denních
středních hodnot
95%precentil z denních
středních hodnot z roku
15
Roční
(50%)
maximum
splnění
8hodinového
r.2005
klouzavého
průměru

Pozn: Všechny koncentrace musí být měřeny standardními metodami a výpočty korigovány na standardní podmínky

Tabulka D2: Imisní limity (vybrané)
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě
s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní
prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován
jinak, než je stanoveno. Je to pevná hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která
nesmí být překračována o více než je mez tolerance (MT), vyjádřenou jako podíl imisního
limitu v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném zákonem o ovzduší
(po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy překročen.
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MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za
podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími. Meze tolerance jsou
každoročně snižovány tak, aby v období uvedeném v posledním sloupci tabulky D2 byla
mez tolerance nulová.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených
v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a
pro klasifikaci zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na
území České republiky v roce 1997“ kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha.
Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka D3.

třída

Význam

Klasifikace
čisté-téměř čisté ovzduší

I.

imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny
polovině imisních limitů IHx

II.

imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný mírně znečištěné
ovzduší
limit není překročen

III.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních znečištěné ovzduší
sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině emisních
limitů IHx

IV.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty silně znečištěné ovzduší
některých dalších látek >IHx, ale <IHx

V.

imisní limit více než jedné látky je překročen

velmi silně znečištěné
ovzduší

Tabulka D3: Klasifikace tříd znečištění ovzduší

D.1.2.2.2. Výpočtová síť a výpočtové body
Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny charakteristiky
znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod této sítě je
charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí uzlových bodů v
počtu 441 s krokem 50 m (základní síť RB).
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena
nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané zájmové
území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla
v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.
Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie
s ohledem na předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru
jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních
bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být
v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodlivin
může být síť hustší).
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Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a
ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob zvolení
počátku i systém dalšího číslování referenčních bodů závisí na úsudku zpracovatele
rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle je jako počátek
volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby při odečítání souřadnic
nebylo nutno používat záporných hodnot.
Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům přiřazovány
souřadnice x,y,z podle následujícího systému:
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech
z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy).
Souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů vstupních dat
nutných pro konstrukcí rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body jsou počítány
příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí
např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu zvolené
sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem hodnoceného zájmového
území. Stejným způsobem jak je uvedeno se konstruují souřadnice emisních zdrojů
v rámci zvolené sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně. Následující obrázek
D1 prezentuje rozložení výpočtových bodů v hodnoceném území.
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Obrázek D1: Rozložení referenčních bodů v modelovém hodnocení kvality ovzduší v
lokalitě střediska pro nakládání s odpady Pozďátky

D.1.2.2.3. Vyhodnocení imisní zátěže vlivem provozu nových zdrojů
Hodnocení imisní zátěže je provedeno pro příspěvek vlivem provozu střediska Pozďátky.
Pozadí není do výpočtů zahrnuto (viz. popis metodiky výpočtu).
Z hlediska „klasických“ škodlivin lze říci, že nejvyšší vypočtené osmihodinové klouzavé
průměry CO se budou pohybovat na úrovni do 0,6 µg.m-3, což naprosto zanedbatelná
hodnota oproti limitu 10 000 µg.m-3. Jak je zřejmé z následujícího obrázku D2 , na území
obce Pozďátky již příspěvek nebude možné identifikovat.
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Obrázek D2 : Nejvyšší osmihodinové klouzavé průměry CO v µg.m-3
Pro škodlivinu NO2 platí obdobné konstatování. Nejvyšší vypočtené maximální hodinové
koncentrace se budou pohybovat na úrovni do 0,5 µg.m-3, a spíše než spalováním
odpadních plynů z ČOV na fléře budou způsobeny provozem automobilů a pracovních
strojů. Také tyto koncentrace jsou ve srovnání s imisním limitem, který je 200 µg.m -3.
zanedbatelné, jak je patrné z následujícího obrázku D3 .
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Obrázek D3: Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 v µg.m-3

Příspěvek nového zdroje k průměrným ročním koncentracím NO2 se bude pohybovat na
úrovni do 0,05 µg.m-3. Tato hodnota představuje opět naprosto zanedbatelný vliv ve
vztahu k limitu 40 µg.m-3. Jak je zřejmé z grafického znázornění, na území obce Pozďátky
příspěvky oxidu dusičitého již nebude možné identifikovat.
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Obrázek D4: Průměrné roční koncentrace NO2 v µg.m-3
Poněkud závažnější vliv byl vypočítán pro příspěvek nejvyšších průměrných denních
koncentrací polétavého prachu PM10. Nejvyšší vypočtené koncentrace se pohybují na
úrovni 70 µg.m-3, což je o 20 % vyšší hodnota než je povolený limit. Nicméně Nařízení
vlády 350/2002 Sb. povoluje dobu překročení limitu na úrovni 35 krát za rok. Zdroj tuto
hodnotu překračuje v cca 0,5 hodinách za rok, tedy podlimitně. Je třeba připomenout, že
uvedený limit platí pro ochranu veřejného zdraví, tedy zejména v místech obydlených
nebo využívaných k rekreaci. Z grafického zpracování distribuce prachu v území je zjevné,
že na území obcí hodnota 30 µg.m-3 vůbec nenastane (viz. následující obrázek D5).
Zařízení pro využití stavebních sutí navíc bude v provozu pouze nárazově, vždy jen několik
dní v roce.
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Obrázek D5 : Nejvyšší denní koncentrace PM10 v µg.m-3
S ohledem na výsledky modelování však bude z hlediska ovzduší důležité, aby v průběhu
drcení stavební suti byl materiál vždy vlhký a průběžně skrápěný a maximálně se tak
omezil vzniku prachu. Problematice zátěže obyvatelstva prachem je věnována zvyšující se
pozornost. Přestože poblíž zájmového území se nenachází pozaďová měřící stanice kvality
ovzduší, lze předpokládat, že území s rozsáhlými poli může být prašností již primárně
ovlivněno.
Z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 nepředstavuje pak zdroj vůbec žádný
problém. Nejvyšší vypočtené koncentrace dosahují hodnot na úrovni 3 µg.m-3, což je
v zhledem k imisnímu limitu 40 µg.m-3 malý příspěvek. Cca 100 metrů od zdroje jsou již
imise na úrovni cca 1 µg.m-3.
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Obrázek D6: Průměrné roční koncentrace PM10 v µg.m-3
Nejvyšší průměrné denní koncentrace NH3 byly vypočteny na úrovni 0,006 µg.m-3, což
představuje také velice nízký příspěvek. Kompostárny, jako původce emisí NH3, pokud jsou
provozovány v souladu s legislativou a jsou vybaveny biofiltry, nepředstavují pro okolí
problém. Distribuce imisní zátěže je zřejmá z následujícího obrázku D7.
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Obrázek D7: Nejvyšší průměrné denní koncentrace NH3 v µg.m-3
Z hlediska pachových jednotek lze konstatovat, že na hranici pozemku budou dodržovány
imisní limity 20 pachových jednotek. Nejvyšší vypočtené hodnoty jsou cca 6 µg.m-3, přímo
v areálu technologického střediska u ČOV, která je největším přispěvatelem. Na hranici
areálu lze očekávat imisní zátěž na úrovni 2 pachových jednotek, tedy na 1/10 platného
limitu.
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Obrázek D8: Imisní situace - pachové jednotky
Příspěvek k imisnímu zatížení území z nového zdroje znečišťování ovzduší, kterým bude
provoz technologií a dopravy střediska pro komplexní nakládání s odpady v Pozďátkách,
bude velmi nízký. Vlivem těchto zdrojů nemůže dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže
v lokalitě. Platné imisní limity by měly být při dodržování technologické kázně dodržovány
s dostatečnou rezervou. Toto konstatování platí pro všechny hodnocené škodliviny.
Dále pak lze konstatovat, že maximální vypočtené koncentrace nejsou na takové úrovni,
aby mohly ohrožovat nejbližší obytnou zástavbu oxidy dusíku, amoniakem, prachem,
oxidem uhelnatým nebo pachovými látkami. Také lze konstatovat, že vypočtené
koncentrace prakticky neovlivní okolní flóru a faunu.
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D.1.3. Vlivy na vodu

D.1.3.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti
Realizací záměru nedojde k žádné významné změně charakteru odvodnění oblasti. Čisté
podzemní vody budou částečně drénovány do obvodových příkopů pro odvod čistých
srážkových vod a odváděn do vodoteče. Stav odvodnění se tak oproti stávajícímu
nezmění. Podzemní vody kontaminované budou zachyceny v SZ části areálu příčným
drénem za účelem snížení kontaminace příronem podzemních vod do povrchových. Po
vyčištění budou vypouštěny do recipientu. Výsledný stav se tak opět měnit nebude.
Srážkové vody, které dosud volně zasakovaly do vod podzemních nebo odtékaly jako vody
povrchové z nezastavěných částí areálu, budou po výstavbě střediska zachytávány jednak
v tělese skládky S-OO respektive na zabezpečené ploše pro nakládání s odpady případně
v jímce průsakových vod. Tato voda bude částečně využívána v technologiích a ke
skrápění skládky. Lze očekávat, že bilance bude mírně negativní. Deficit bude vyrovnáván
vypouštěním vyčištěných odpadních vod technologických, sanačních a splaškových.
Vzhledem k blízkosti povrchového toku, který zájmovou oblast odvodňuje, nebude snížená
infiltrace srážek do podzemních vod znamenat významné žádné ovlivnění, protože srážky,
které se nevsáknou potečou do vodoteče po povrchu. Recipientem bude jako dosud potok
Prašinec.

D.1.3.2. Změny hydrologických charakteristik
Realizací záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění hydrologických charakteristik v
zájmovém území. Objem odváděných vyčištěných a srážkových vod se oproti stávajícímu
stavu mírně zvýší cca o 1 l.s-1 bez sledovatelného vlivu na průtoky v Prašinci.

D.1.3.3. Vliv na jakost vody
Vliv na jakost vody během výstavby při běžném provozu střediska pro nakládaní s odpady
by měl být minimální. Určitým rizikem je existence staré ekologické zátěže, představované
znečištěním horninového prostředí a podzemních vod výluhy odpadů ze staré havarované
skládky.
Při otevření stavební jámy u stávající jímky průsakových vod sektoru ZN-1 by mohlo dojít
k migraci podzemních vod po spádnici směrem k SZ. Způsob zajištění staveniště je popsán
v kapitole D4.
Během provozu se ovlivnění kvality podzemních vod při běžném provozu střediska
nepředpokládá, veškeré objekty pro manipulaci s látkami škodlivými vodám budou
zabezpečeny proti úniku. Uvažované havarijní stavy jsou popsány v příslušné pasáži
oznámení.
Během běžného provozu se znečištění povrchových vod nepředpokládá, protože
komunikace skládky budou odvodněny do tělesa skládky. Veškeré plochy a objekty pro
nakládání s odpady jsou zabezpečeny minimálně v souladu s legislativními požadavky.
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Veškeré znečištěné odpadní vody budou vedeny přes čistírnu ČOV a do vodoteče budou
vypouštěny pouze vody splňující limity dané příl. III NV/61/2003 Sb.
Negativní ovlivnění kvality podzemních vod se nepředpokládá, naopak rekonstrukce
stávajícího sektoru ZN-1 havarované skládky ukončí dotaci polutantů do podzemí a
záchytný sběrný drén bude fungovat jako pasivní sanační prvek po dobu nutnou ke
snižování obsahu polutantů drénovaných do povrchových vod. Postupně tak dojde
v dlouhodobém časovém horizontu k samovolnému snížení znečištění podzemních vod.
Na tomto místě je třeba provést vzájemné srovnání vlivu záměru na jakost vody s dalšími
uvažovanými variantami.
Varianta nulová bez jakýchkoliv aktivit, představuje opuštění lokality investorem se všemi
důsledky. To by mimo jiné znamenalo ukončení odčerpávání a likvidace kyselých roztoků
při ponechání zdroje kontaminace na místě. Během poměrně krátké doby by mohlo dojít
k transportu těchto vod vodami podzemními i povrchovými do cílového recipientu
Prašince.
Odhad objemu a složení těchto vod není snadný. Na základě analogie s dosud zjištěnými
skutečnosti lze mít za to, že by se mohlo jednat o průměrný příron mezi 1 – 5 l.s-1 za
běžných stavů hladin, v období jarního tání či přívalových dešťů by objem mohl být
řádově vyšší. Kvalita vod by se mohla po čase „ustálit“ na hodnotách, které by se
pohybovaly okolo 25 – 50 % hodnot roztoků ve skládce v důsledku ředění výluhů
podzemními a srážkovými vodami. Kvalita by byla velmi rozkolísaná s tím, že úměra mezi
objemem a koncentrací kontaminovaných vod by byla nepřímá: v období sucha by
odtékaly menší objemy více koncentrovaných vod a v období vodných vyšší objemy méně
koncentrovaných vod. Vliv na kvalitu vody ve vodoteči by tak byl nejhorší v období
průměrných a minimálních průtoků, které v oblasti převažují.

průtok recip. průtok příron
Qr (l/s)
Qp (l/s)

min
prům
max

0.25
5
1000
průtok recip. průtok příron
Qr (l/s)
Qp (l/s)

min
prům
max

0.25
5
1000
průtok recip. průtok příron
Qr (l/s)
Qp (l/s)

min
prům
max

0.25
5
1000

konc. recip. konc. příron výsledná konc.rec.
Cr (mg/l) SO4 Cp (mg/l) SO4
Cv (mg/l) S04

0.1
5
20
konc. recip.
Cr (mg/l) Cr

0.1
5
20
konc. recip.
Cr (mg/l) Fe

0.1
5
20

80
80
80

30000
25000
5000

konc. příron
Cp (mg/l) Cr

0
0
0

0
0
0

výsledná konc.rec.
Cv (mg/l) Cr

40
35
7

konc. příron
Cp (mg/l) Fe

8629
12540
176

Krit C

300
NV

Krit C

11
18 0.05
0.1

výsledná konc.rec
Cv (mg/l) Fe

10000
8000
1600

NV

2857
4000
31.4

NV

0.3
Krit C

2

Tabulka D10: Předpokládané možné koncentrace SO4, Cr-celk a Fe při různých průtocích
v Prašinci - stav bez činnosti
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Z výše uvedené tabulky D10 je zjevné, že varianta bez činnosti by znamenala kontinuální a
dlouhodobou zátěž potoka Prašince kontaminací sulfáty, železem a těžkými kovy,
provázenou sníženým pH. Výsledné koncentrace by převyšovaly nejen přípustné limity pro
povrchové toky, ale také kritérium C Metodického pokynu MŽP ČR. I když migrace kovů na
větší vzdálenosti nenastává v důsledku přirozeného vypadávání na geochemických
bariérách, došlo by k výraznému zásahu do ekosystému údolí vodoteče s negativnímu
důsledky pro faunu a flóru. Tato varianta je nepřijatelná a vynucuje si realizaci alespoň těch
opatření, která jsou na skládce po uzavření provozu trvale prováděna.
Varianta srovnávací s odtěžením odpadů a přepracováním a uložením ex situ není
rozpracována a popsána v rozsahu, který by umožnil podrobnější srovnání s variantou
projektovou. Pro hodnocení vlivu na vody se předpokládá, že by se jednalo o stav, kdy by
během odtěžby odpadů byly kyselé vody z prostoru skládky odčerpávány a převáženy na
likvidaci na externí zařízení. Při běžných stavech by tak vliv na kvalitu podzemních a
povrchových vod odpovídal přibližně stávajícímu stavu (nebo by byl mírně pozitivnější).
Tímto způsobem by však nebyl ošetřen příron kontaminovaných vod, které se již v minulosti
do podzemí v prostoru pod tělesem skládky ZN1 dostaly a vod, které by vznikaly
zasakováním srážek přes přípovrchové vrstvy kontaminovaných zemin. Z tohoto pohledu je
projektová varianta pro životní prostředí šetrnější. Výraznější rozdíl by nastal v případě
havarijního úniku kyselých vod při odtěžbě odpadů nebo při jejím transportu mimo lokalitu.
Zatímco varianta projektová tuto situaci umožňuje řešit, varianta srovnávací nikoliv.
Podrobnosti jsou popsány v příslušné části oznámení, která o haváriích pojednává (B.III.6).

D.1.4. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické
charakteristiky

D.I.4.1. Vlivy na hlukovou situaci
Akustická situace v území (zjištěná na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se
ve vztahu k hygienickým požadavkům posuzuje od 1. ledna 2001 podle Nařízení vlády č.
502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 1.4.2004 nabylo
účinnosti Nařízení vlády 88/2004 Sb., kterým se výše uvedený předpis novelizuje. Na
základě uvedeného nařízení vlády jsou stanovovány limity nejvýše přípustných hodnot
(NPH) hluku ve venkovním prostředí.

Hlukové limity
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době
se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době
pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk
z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní
hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny
hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6
k tomuto nařízení následující:
DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

127

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

- korekce na den (od 0600 do 2200 hodin)

+0 dB,

- korekce na noc (od 2200 do 0600 hodin)

-10 dB,

Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce – 12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné
tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako například elektroakusticky
zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.
Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin
přípustná korekce + 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A
stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro
dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dle nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
jsou uvedeny v následující tabulce D11.
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb
lázní
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory

1)

Korekce [dB]
2)
3)

4)

-5

0

+5

+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce –
5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a
z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro
hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava
v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující a v ochranném pásmu drah (Jedná se dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a
II.třídy).
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti
v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou
komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při
zachování směrového nebo výškového vedení.

Tabulka D11: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

Další možné korekce jsou následující:
- korekce na stavby a území pro bydlení*
- korekce na stavby a území pro výrobu*

+5 dB,
+20 dB,

* Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven a z jiných stacionárních zdrojů.
** Stanovená korekce platí pouze v době od 7 do 21 hodin.
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V nařízení vlády 502/2000 Sb. v platném znění jsou dále uvedeny korekce, které platí ve
venkovním prostoru zejména pro hluk z dopravy. V okolí hlavních komunikací, kde je hluk
z dopravy na těchto komunikacích převažující, se použije další korekce +5 dB. Jedná se
dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.
Dále je zde definována stará hluková zátěž z pozemní dopravy (korekce +12 dB), kdy se
jedná o stávající stav imisí hluku ve venkovním prostoru vzniklý do dne účinnosti nařízení
(01.01.2001). Rozhodnutí o použití jednotlivých korekcí pro místní podmínky přísluší
hygienické službě.
Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech
prostředků jejich ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet nejvyšší přípustné
hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru, je možné
potřebnou ochranu před hlukem zajistit izolací chráněného objektu tak, aby bylo vyhověno
podmínkám podle § 11 nařízení vlády 502/2000 Sb. Přitom musí být zachována možnost
potřebného větrání.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:

L

Aeq,s

= L Aeq,T + 10 . log [(126 + t1) / t1 ],

kde
t1 - je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod,
LAeq,T - je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle §12
odst.2
Důsledky výše uvedených hlukových limitů a korekcí pro řešení studie jsou následující:
V chráněném venkovním prostoru, nacházejícím se v blízkosti veřejných komunikací
III/35118 a III/35119, jsou uvažovány tyto nejvýše přípustné limitní hodnoty hluku:
základní hodnota hluku ........…………………….... LAeq,T = 50 dB(A)
korekce pro hluk z pozemní dopravy………………. k = +5 dB(A)
na veřejných komunikacích
korekce na noc (22:00 – 6:00 hod)..……..…............. k = -10 dB(A)
Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
pro denní dobu LAeq,T = 55 dB(A),
pro noční dobu LAeq,T = 45 dB(A)
V chráněném venkovním prostoru, který je ovlivňován provozem stacionárních zdrojů
hluku a automobilovou dopravou po neveřejných (vnitroareálových) komunikacích, jsou
uvažovány tyto nejvýše přípustné limitní hodnoty hluku:
základní hodnota hluku .......……………………..
LAeq,T = 50 dB(A)
korekce na noc (22:00 – 6:00 hod)…………….....
k = -10 dB(A)
Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:
pro denní dobu LAeq,T = 50 dB(A),
pro noční dobu LAeq,T = 40 dB(A)
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Pro hluk ze stavební činnosti platí pro zájmové území následující hygienický limit:
v době od 7:00 do 21:00 hod
LAeq,T = 60 dB(A)

Metodika výpočtu
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku ze silniční dopravy vychází u výpočtového
programu HLUK+, pro výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí
ze standardní metodiky. Přesnost výsledků modelových výpočtů je v toleranci ± 2 dB.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq se v posuzovaném bodě určí podle rovnice:
LAeq = 10.log (F1F2F3.n)-10,1-U+(DS+DU+DNZ+DB+DZ+DP+DL),
kde
F1
je faktor vyjadřující vliv rychlosti dopravního proudu a procentního podílu
nákladních automobilů (-)
F2
faktor zohledňující vliv podélného sklonu nivelity komunikace (-)
F3
faktor zohledňující vliv povrchu vozovky (-)
n
průměrná denní (noční) hodinová intenzita vozidel (-)
U
Útlum dopravního hluku vlivem vzdálenosti pro daný terén (dB)
DS
korekce na šířku komunikace (dB)
DU
korekce na délku úseku komunikace (dB)
DNZ
vložný útlum hluku nízkou zástavbou (dB)
DB
vložný útlum hluku překážkou nebo konfigurací terénu (dB)
DZ
korekce na přilehlou souvislou zástavbu (dB)
DP
korekce na narušování plynulosti dopravního proudu (dB)
DL
korekce na vliv zeleně (dB)
Pokud jde o přesnost výpočtu hodnot LAeq ze silniční dopravy diference mezi měřenými a
vypočítanými hodnotami pro tutéž posuzovanou situaci jsou obecně menší než ± 1 dB.
Největší pozornost při těchto výpočtech by měla být věnována co nejpřesnějšímu určení
parametru, jímž se udává počet nákladních vozidel a autobusů v dopravním proudu.
Chyba v určení hodinové intenzity vozidel na komunikaci v úrovni 100% může vést
k maximální teoreticky zdůvodněné změně výsledné LAeq o ±3 dB, zatímco při nepřesném
určení podílu nákladních vozidel a autobusů v dopravním proudu o 20% se dostáváme
k chybě až 5 dB.
U průmyslových zdrojů hluku je jako základní vztah pro výpočet hodnot akustického tlaku
LAR v místě imise, způsobené jednotlivým bodovým zdrojem hluku ve vzdálenosti r od
zdroje používán vztah :

LAR = LW + 10lg (Q.So/4πr2),
kde

LW
Q
4πr2
r
So

DHV CR, spol. s r.o.
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Po úpravách a respektování dodatečného útlumu na cestě mezi zdrojem hluku a místem
příjmu (místem imise) nabývá předchozí vztah tvaru:
LAR = LW + G - δLr - δLz,
kde

G
je index směrovosti zdroje zvuku, pro nějž platí G = 10 lg(Q)
δLr
pokles hladiny zvuku se vzdáleností r od zdroje δLr = 10 lg (4πr2/So)
δLz
je snížení hladiny zvuku v dB vlivem odstínění překážkou, popřípadě dalšími
útlumy

Umístění referenčních výpočtových bodů
Ve výpočetním programu HLUK+ byl vytvořen pro zájmové území rovinný matematický
model. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z automobilové dopravy byly vypočteny ve
3 referenčních výpočtových bodech ve vzdálenosti 2 m od fasád vybraných objektů v obci
Pozďátky. Referenční výpočtové body byly umístěny u obytné zástavby tak, aby co nejlépe
postihly akustickou situaci v okolí komunikace III/35118. Ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A z provozu stacionárních a mobilních zdrojů hluku v areálu technologického
střediska byly graficky znázorněny ve formě izofon.

D.I.4.1.1. Hluk v období výstavby
Hluk šířící se ze staveniště bude proměnlivý a bude záviset na druhu, množství a místě
provádění prací, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné
pracovní směně, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny
tyto parametry nezůstávají v průběhu stavby konstantní, ale mohou se i zásadním
způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Z uvedeného vyplývá, že
predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí je velmi obtížná, protože stavba
bude probíhat po etapách a emitovaná hlučnost se bude v čase i místě významně měnit.
Pro stanovení úrovní akustické zátěže ze stavební činnosti vyvolané výstavbou byly
vybrány výpočtové body jak na hranici střediska pro nakládání s odpady, tak u chráněné
zástavby situované nejblíže staveniště. Umístění výpočtových bodů, které jsou uvedeny
v tabulkách v dalším textu, a zdrojů hluku v uvažovaných fázích stavby je patrné ze
schematických modelových situací na obrázcích v dalším textu. Výška výpočtových bodů
byla zvolena pro obytné domy v okolí areálu v úrovni +3 m nad terénem, tedy přibližně v
úrovni nejnižšího podlaží. Obrázky s umístěním výpočtových bodů a zdrojů hluku jsou
převzaty z akustické studie, která je přílohou tohoto oznámení.
Rozdělení stavebních prací do jednotlivých fází a odpovídající nasazení strojního vybavení
je uvedeno v kapitole B.III.4.1. Hluk v období výstavby. K výpočtům hluku ze stavební
činnosti byl použit výpočetní vztah uvedený v Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. resp. jeho
novelizaci 88/2004 Sb.
Pro období výstavby střediska pro nakládání s odpady Pozďátky byla sestavena základní
modelové situace, simulující fázi výstavby při maximálním nasazení pracovních strojů a
mechanismů. Zdroje hluku byly rozmístěny na plochu staveniště do středů jejich
pracovních ploch. Stroje, jejichž poloha se mění s postupem výstavby, byly umístěny tak,
aby byly co nejblíže výpočtovým bodům.
DHV CR, spol. s r.o.
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Současně byly do výpočtů zahrnuty emise hluku z vyvolané dopravy. Přestože se
předpokládá, že doprava nákladními automobily nebude vedena přes obec Pozďátky, do
simulace byl tento stav zahrnut. Vypočtené hodnoty proto odpovídají nejhoršímu stavu,
který při výstavbě prakticky nemůže nastat (princip předběžné opatrnosti).
Výsledky modelových výpočtů hluku ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující
tabulce D12, za kterou následuje vyhodnocení hlukové situace během jednotlivých fází
stavby.
Výpoč. bod

Výška (m)

1
2
3

3
3
3

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq [dB(A)]
Den
Noc
48,8
54,5
40,7
-

Tabulka D12: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T [dB(A)]
z dopravy v průběhu rekonstrukce a dostavby skládky
Grafické znázornění ekvivalentních hladin akustického tlaku A z provozu stavebních strojů
s limitní izofonou 60 dB je prezentován na následujícím obrázku D9.

Obrázek D9: Zobrazená pásma ekvivalentních hladin hluku A z provozu stavebních strojů
ve výšce 5 m nad terénem
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Z výpočtů vyplývá, že v období rekonstrukce skládky a dostavby technologického střediska
pro nakládání s odpady v Pozďátkách nebude v nejbližších chráněném venkovním
prostoru ani podél odvozové trasy docházet k překračování nejvyšších přípustných hladin
hluku ze stavební činnosti 60 dB(A). Z grafického zobrazení pásem izofon je zřejmé, že
limitní izofona 60 dB(A) dosahuje maximálně několik desítek metrů za hranici areálu.
V modelových výpočtech je uvažován souběh všech stavebních mechanizmů. V reálných
podmínkách při běžném postupu stavebních prací budou hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku A ze stavební činnosti velmi pravděpodobně dosahovat nižších hodnot
než je uvedeno.

D.I.4.1.2. Hluk za provozu
Za provozu technologického střediska bude akustická situace v zájmovém území
ovlivňována především pohybem dopravních prostředků po veřejných komunikacích a
jednotlivými linkami v areálu skládky. Automobilová doprava se zvýší o průjezd 20
nákladních automobilů a 14 osobních automobilů denně.
Technologické středisko bude v provozu pouze v denní době mimo sobot a nedělí, proto
byl výpočet hlukové zátěže pro variantu P – provoz proveden pouze pro denní dobu.
V následující tabulce D13 jsou prezentovány vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku A v referenčních výpočtových bodech po zadání výhledových intenzit
dopravy zahrnující vyvolanou obslužnou dopravu technologického střediska. V tabulce je
dále uveden rozdíl mezi výhledovým a současným stavem.

Výpoč.
bod

Výška (m)

1
2
3

3
3
3

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T [dB(A)] – rok 2012
DEN
NOC
48,0
53,6
39,9
-

D LAeq,T [dB(A)]
2012 – 2005
denní doba
+ 1,8
+ 1,8
+ 1,8

Tabulka D13: Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T [dB(A)]
z dopravy v průběhu rekonstrukce a dostavby skládky
Modelový výpočet hlukové zátěže z provozu stacionárních a mobilních zdrojů hluku
v areálu technologického střediska byl proveden pro nejnepříznivější variantu, to
znamená, že všechny uvedené zdroje hluku jsou souběžně v provozu po celou pracovní
směnu. Výsledná hluková zátěž je prezentována ve formě izofon na obrázku D10.
Softwarový produkt HLUK+ nezohledňuje ve svých výpočtech konfiguraci terénu.
K výsledkům je třeba ještě uvést, že grafické rozložení izofon prezentuje šíření hluku
z provozu střediska v rovinném poli.
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Obrázek D10: Zobrazená pásma ekvivalentních hladin hluku A z provozu stacionárních a
mobilních zdrojů v areálu skládky ve výšce 5 m nad terénem (denní doba)
Z výpočtů je zřejmé, že při průjezdu všech vozidel obslužné dopravy technologického
střediska obcí Pozďátky by došlo k nárůstu hlukové zátěže v okolí komunikace III/35118
v řádu 2 dB(A). I po tomto ovlivnění stavu akustické situace nebude v nejbližším okolí
komunikace III/35118 docházet k překračování nejvyšších přípustných úrovní hluku 55/45
dB(A) v denní době. V noční době by nedošlo k žádné změně. Modelový výpočet byl
proveden pro variantu, že veškerá doprava související s provozem technologického
střediska bude projíždět obcí Pozďátky. Ve skutečnosti se předpokládá, že podstatná část
nákladních vozidel bude přijíždět a odjíždět ve směru ke komunikaci II/351 a hlukovou
situaci v obci Pozďátky vůbec neovlivní.
Vlastní provoz technologického střediska bude významně ovlivňovat akustickou situaci
v nejbližším okolí areálu. V chráněném venkovním prostoru obce Pozďátky nebude
docházet k překračování nejvyšších přípustných úrovní hluku z provozu stacionárních
zdrojů 50 dB(A) v denní době. V noční době nebude technologické středisko v provozu. V
modelových výpočtech je uvažován souběžný provoz všech stacionárních a mobilních
zdrojů v areálu technologického střediska. Je proto možné konstatovat, že při běžném
provozu budou reálné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A nižší, než
prezentuje obrázek D. Navíc terén vlastního areálu a jeho okolí není rovinný, ale je členěn
terénními nerovnostmi. Konfigurace terénu tak zamezuje přímému šíření zvukových vln ve
směru obce Pozďátky. Reálně tak lze očekávat vliv hluku nižší, než je uváděno. Rozdíl
oproti stávajícímu stavu hlukové situace proto bude minimální.
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Celkově je možné konstatovat, že v současné době nedochází v zájmovém území
k překračování nejvyšších přípustných hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A
stanovených nařízením vlády č. 502/2000 Sb., v platném znění.
Výstavba a provoz technologického střediska komplexního nakládání s odpady bude
představovat významnou hlukovou zátěž pouze pro nejbližší okolí vlastního areálu, kde
není situována žádná obytná zástavba ani jiné chráněné prostory. Výsledky modelových
výpočtů prokázaly, že v obci Pozďátky budou i po realizaci záměru splněny hygienické
limitní hodnoty pro hluk z automobilové dopravy a z provozu stacionárních zdrojů hluku
technologického střediska.

D.I.4.2. Vliv záření
Žádné vlivy záření v důsledku realizace záměru se nepředpokládají. V zájmovém území
nebude provozován žádný trvalý zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Výstavbou ani provozem technologického střediska pro nakládaní s odpady v Pozďátkách
nebude emitováno radioaktivní nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly
mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo vně areálu.
V areálu střediska pro nakládání s odpady Pozďátky nebudou používány žádné materiály,
které jsou zdrojem radioaktivního záření. Použité materiály budou splňovat mezní hodnoty
aktivity ve smyslu §6 zákona č. 18/1997 Sb. a budou opatřeny certifikátem, že tyto
hodnoty splňují.
V zájmovém území dosud nebylo provedeno měření objemové aktivity radonu ve vzorcích
půdního vzduchu, podle kterého by bylo možno zařadit stavební pozemek do kategorie
rizika pronikání radonu z podloží. Podle mapy radonového rizika leží zájmové území
v oblasti s vysokým radonovým rizikem.
Vzhledem k požadavkům na zajištění radiační ochrany bude nutné provést měření na
místě a verifikovat výše uvedenou informaci. Výsledek detailního průzkumu koncentrací
půdního radonu v zájmovém území by měl být předložen k řízení ke stavebnímu povolení.
Na skládce ani ve středisku nebudou provozovány otevřené generátory vysokých a velmi
vysokých frekvencí. Komplex nebude situován do oblasti vystavené působení externích
zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí.

D.I.4.3. Biologické vlivy
V souvislosti s výstavbou střediska pro nakládaní s odpady Pozďátky se kromě vlivů
popsaných v tomto oznámení na jiných místech neočekávají žádné další biologické vlivy
na životní prostředí.
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D.I.4.4. Vliv produkce odpadů
V této kapitole není podán jen vliv produkce odpadů v době výstavby a provozu, ale
zejména vliv nakládání s odpady v lokalitě již deponovanými v sektoru ZN-1.
Původce odpadů bude, v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, nakládat s vlastními odpady podle jejich skutečných vlastností, bude je
shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií a zabezpečí je zejména před nežádoucím
únikem ohrožujícím životní prostředí. Odstranění všech odpadů, které nebude možno
odstranit v rámci střediska, bude zajištěno subdodavatelsky za úplatu, na základě
smluvního vztahu mezi původcem a externími specializovanými firmami.
Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, platí pro některé výrobky povinnost
zpětného odběru. Jedná se například o odpadní oleje, výbojky a zářivky nebo elektrické
akumulátory. Povinností výrobce nebo dovozce těchto výrobků je jejich zpětný odběr.
Původce odpadu bude této povinnosti výrobců a dovozců při odstraňování svých odpadů
využívat.
Při odpovědném nakládání s odpady z nedojde k žádným významným negativním vlivům
na životní prostředí ani k ohrožení zdraví obyvatel.

Odpady vzniklé při stavbě
Největší objem odpadů, se kterými bude nakládáno v druhé etapě výstavby budou
představovat odpady deponované v současnosti v sektoru ZN-1 původní staré skládky. Jak
již bylo popsáno na odpovídajícím místě tohoto oznámení, předpokládá se, že během tří
let budou tyto odpady přepracovány v technologii stabilizace a jako ostatní odpad uloženy
do nově vybudovaného tělesa skládky.
Také další odpady vzniklé při výstavbě budou spadat převážně do skupiny odpadů
ostatních. Největší množství ostatního odpadu budou tvořit odtěžené nekontaminované
zeminy. Další ostatní odpady, jejichž produkce se předpokládá v průběhu stavby jsou
odpady dřeva (bednění), cihly, beton, keramické výrobky nebo směsi těchto stavebních
materiálů a další. Odpad tohoto typu bude vytříděn a přednostně bude recyklován nebo
energeticky využit. V případě že recyklace ani energetické využití nebude možné, bude
odpad uložen na vlastní skládku.
Nebezpečné odpady ze stavby budou vznikat v omezeném množství. Bude se jednat
především o odpady obsahující asfalt a dehet, o odpadní oleje, zbytky barev, zbytky
organických rozpouštědel a ředidel, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, čistící
tkaniny, zbytky izolačních a stavebních materiálů obsahujících nebezpečné látky, atd.
Rovněž pro nebezpečné odpady je požadováno přednostní využití (např. recyklace
odpadních olejů, případně jejich energetické využití ve spalovně nebezpečných odpadů)
před spalováním bez energetického využití a skládkováním na skládce nebezpečných
odpadů. Nebezpečné odpady nesmí být ukládány do stejných sběrných nádob jako
komunální odpad, a proto budou shromažďovány a skladovány odděleně na zvláště
určeném místě, kde budou nebezpečné odpady zajištěny proti úniku do okolního životního
prostředí a také proti neoprávněné manipulaci.
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Odvoz a odstranění nebezpečných odpadů, které nebudou představovat vstupy do
technologii pro nakládání s odpady ve středisku, bude zajišťovat specializovaná odborná
firma, která bude mít příslušný souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu nebezpečných odpadů.
Na základě výsledků provedeného předběžného průzkumu kontaminace je zřejmá
existence kontaminované zeminy. Způsob nakládání s odpadem musí vycházet z rozborů
kvantitativních a kvalitativních parametrů znečištění. Ve fázi záměru se předpokládá
stabilizace těchto odpadů a následné uložení na skládce S-OO.
Způsob nakládání s odpady, které jsou v území již deponovány determinuje základní
posuzované varianty. Protože právě tato otázka je v podstatě stěžejní pro další vývoj
areálu, je jí v dalším textu věnována odpovídající pozornost.
Varianta bez činnosti představuje ponechání stávajících skládek bez jakýchkoliv dalších
aktivit. Uložené odpady tak budou trvalým primárním zdrojem zatěžování životního
prostředí ve svém okolí. Jako nejvýznamnější vliv byl hodnocen únik kyselých toxických
vod do vod podzemních a povrchových se všemi důsledky. Ostatní vlivy jsou daleko nižší a
bez podstatného významu.
Varianta projektová představuje ekologickou sanaci sektoru ZN-1 spojenou s odtěžováním
a stabilizací dříve deponovaných nebezpečných odpadů a bezpečným uložením stabilizátu,
kategorizovaného jako ostatní odpad in situ. Kyselé vody z prostoru deponie i kyselé vody
podzemní zachycené příčným drénem budou neutralizovány na nově vybudované čistírně
odpadních vod a se vzniklými odpady bude opět ekologicky nakládáno v prostoru
střediska.
Zakrytý sektor ZN-2 bude od okolního prostředí oddělen (enkapsulován). Nakládání
s odpady cizích původců v „komerčním“ provozu umožní komplexní přepracovávání řady
nejrůznějších odpadů ekologickým způsobem a vychází tak vstříc požadavkům národního i
krajského plánu odpadového hospodářství. Projektová varianta představuje reálný
předpoklad, že dlouhodobá ekologická zátěž v Pozďátkách bude eliminována pro životní
prostředí šetrným způsobem na náklady soukromého investora.
Varianta srovnávací, která představuje úplnou odtěžbu všech odpadů a znečištěných
konstrukcí a stabilizaci odpadů a likvidaci kyselých odpadních vod mimo zájmové území.
Tato varianta není popsána způsobem, který by podrobnější srovnání umožnil. Přesto lze
konstatovat, že z hlediska místního je tato varianta optimální. Odstranění všech odpadů a
uvedení území do původního stavu, nebo stavu, který by se původnímu blížil, je pro místní
složky životního prostředí nejvýhodnější.
Sanace ex situ ovšem nepředstavuje v širším kontextu ČR řešení, které by se od
projektové varianty příliš lišilo. Průběh odtěžování odpadů ze sektoru ZN-1 by byl prakticky
shodný s projektovou variantou. Navíc by proběhla i odtěžba sektoru ZN-2. Odpady by
bylo třeba naložit na zabezpečené přepravní prostředky (ADR) a převézt do zařízení, které
je schopné odpady stabilizovat a bezpečně uložit. V konečné fázi by bylo přepracována a
také uloženo větší množství odpadů, než ve variantě projektové. Jediným podstatným
rozdílem v oblasti nakládání s odpady by tak bylo místo stabilizace a uložení. U srovnávací
varianty je předpokládáno odčerpávání kyselých vod a jejich likvidace ex situ, která též
může být zdroje odpadů. Varianta však není natolik propracována, aby bylo možné o
druzích, objemu a nakládání s těmito odpady spekulovat.
DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

137

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

Srovnávací varianta trpí značnou nejistotou především pokud jde o cílového příjemce
odpadů a kyselých vod k jejich dalšímu zpracování. Výrazné disproporce pak představují
také finanční náklady. V první řadě varianta sanace ex situ jednoznačně směřuje k potřebě
financování celé akce z veřejných prostředků. Z tohoto pohledu bude jakákoliv cena vždy
vyšší, než financování sanace in situ soukromým investorem.
Z rámcových výpočtů ceny sanace ex situ vyplývá, že náklady by se mohly pohybovat
okolo 100 mil. Kč. Cena je dána náklady na odtěžování, dopravu, stabilizaci a deponování
odpadů v odpovídajícím zařízení a náklady na odčerpávání a likvidaci kyselých vod. U
likvidace kyselých vod je však odhad nákladů velmi problematický s ohledem na
skutečnost, že není prokázána (vyloučena) komunikace skládkového tělesa s okolními
podzemními vodami. Potřeba čerpání vody z tělesa skládky při osušování odtěžovaných
odpadů by v případě, že těleso komunikuje, mohla být trvalá a cena by se prudce zvýšila.
Tento problém je v případě projektové varianty ošetřen výstavbou ČOV.

Odpady vzniklé za provozu
Odpady, které budou produkovány za běžného provozu samotným střediskem budou
tvořeny převážně komunálním odpadem. Vytříděný odpadní papír, nevratné skleněné
obaly a nevratné plastové obaly budou ukládány do kontejnerů na tříděný odpad.
Nebezpečné odpady budou vznikat především v technickém zázemí centra a při jeho
údržbě (použité oleje, čistící tkaniny znečištěné ropnými látkami, nefunkční zářivky,
použité baterie a akumulátory, zbytky barev, atd.).
Tyto odpady budou shromažďovány a skladovány odděleně a jejich odvoz a odstranění
bude zajišťovat specializovaná firma, která bude mít souhlas k provozování zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu příslušných nebezpečných odpadů.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

138

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

D.I.4.5. Jiné ekologické vlivy
V místě výstavby střediska pro nakládání s odpady nejsou na základě dostupných
poznatků o způsobu provádění stavby, způsobu provozování střediska pro nakládání s
odpady a povaze prostředí očekávány žádné jiné negativní nebo pozitivní ekologické vlivy
než vlivy popsané v tomto oznámení.

D.I.4.6. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) i
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Ke změně využití bude třeba vynětí
z ochrany ve smyslu platné legislativy. Větší část zemědělské půdy již za stávajícího stavu
není bez složitého zásahu k běžným účelům využitelná.

Znečištění půdy
V důsledku realizace záměru se v zájmovém území nepředpokládá žádné významné
znečištění půdy. Při provádění stavby by mohlo dojít v důsledku technické závady nebo
nehody k úniku paliva nebo mazacích olejů ze stavebních strojů anebo nákladních
automobilů. Pokud by k takovému úniku paliva došlo, byla by tato situace řešena jako
havárie a znečištění by bylo neprodleně odstraněno. Havarijní stavy a jejich řešení jsou
popsány v příslušné části tohoto oznámení.
Za běžného provozu střediska pro komplexní nakládání s odpady může docházet ke
znečištění povrchů vozovek, manipulačních ploch a parkovacích stání na parkovištích
úkapy ropných látek z automobilů. Kontaminace půdy v zájmovém území se však
nepředpokládá, protože komunikace i parkoviště budou mít nepropustný povrch
odvodněný do skládky odpadů.
Během výstavby naopak dojde k sanaci staré ekologické zátěže odtěžením zemin,
kontaminovaných v minulosti kyselými průsakovými vodami s obsahem těžkých kovů a tím
k celkovému snížení zátěže území.

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půd
Stavba nezpůsobí žádné výrazné změny místní topografie území ani nedojde vlivem
předmětné stavby k významnému ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude
ohrožena sesuvy ani poddolováním. Stavba nebude mít vliv na erozi půdy.
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D.I.4.7. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje
Realizace záměru nebude mít žádné negativní vlivy na horninové prostředí v zájmovém
území ani na využívání hornin a nerostných zdrojů.

D.I.4.8. Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru a faunu
V důsledku realizace záměru dojde v zájmovém území k ovlivnění fauny a flóry. Tyto vlivy
budou jak negativní (stavbou dojde k záboru ploch zeleně a likvidaci stávajících stromů a
keřů), tak pozitivní (bude provedena nová výsadba dřevin a také sanace znečištění, ktreé
poškozuje přírodní prostředí). Vzhledem ke stávajícímu stavu zeleně v území se v
důsledku realizace záměru předpokládá spíše pozitivní vliv výstavby v dotčeném území,
kdy nová výsadba nahradí stávající ne zcela vyhovující zelené plochy.
Vliv na faunu bude představovat především plašení ptactva v bezprostředním okolí
střediska jak v období výstavby tak i v období provozu. V území se nevyskytují s výjimkou
ještěrky žádné zvláště chráněné druhy. V rámci opatření je doporučen odchyt a transfer
tohoto druhu před zahájením výstavby.
Cílem sadových úprav je vytvořit v návaznosti na jednotlivé stavební objekty příjemné
venkovní prostředí a využít pozitivní izolační vliv zeleně směrem k silnici III třídy a k
Pozďátkám.
Navrhovaná nová výsadba dřevin bude plnit následující základní podmínky:
• Nově vysázené dřeviny budou svými stanovištními nároky odpovídat místním
klimatickým podmínkám
• Použité dřeviny budou snášet městské prostředí, budou odolné proti prachu a
výfukovým plynům.
• Použité dřeviny budou hluboce kořenící a stabilní.
• Použité dřeviny budou respektovat prostorové možnosti areálu.
• Výsadby budou respektovat provozní vztahy areálu a vedení inženýrských sítí.
• Půdní poměry budou přizpůsobeny požadavkům rostlin
• Bude zajištěna řádná péče o zeleň

D.I.4.9. Vlivy na ekosystémy
Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené, ani přírodě blízké. Jde o území,
které je takřka v celé ploše ovlivněné buď přímo výstavbou nebo sekundárně provozem a
havárií skládky v polovině devadesátých let.
Z hlediska širších územních vazeb je lokalita situována v poměrně harmonickém
venkovském prostoru. Území částečně zasahuje do lesního porostu, který představuje
lokální ekosystém, a je významným krajinným prvkem ze zákona.
Realizací záměru dojde k určitému zásahu do lesního ekosystému. Vlivy na ekosystémy v
důsledku výstavby a provozu střediska pro nakládání s odpady budou kompenzovány
výsadbou ochranné a doprovodné zeleně.
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Odstranění nebezpečných odpadů bude v důsledku znamenat výrazné snížení dotace
podzemních a povrchových vod kyselými vodami s obsahem těžkých kovů, které
v minulosti negativně ovlivnily ekosystémy v prostoru pod skládkou ZN-1 a ekosystém
potoka Prašince. Vlivy na ekosystémy lze z výše uvedených důvodů považovat za
přijatelné.
D.1.5. Vlivy na krajinu

Velkoplošné vlivy v krajině
Lokalita je situována ve venkovském prostředí významně ovlivněném působením člověka,
v dostatečné vzdálenosti od obytné, bez přímého vlivu na krajinné systémy. Posuzovaná
stavba změní stávající charakter území nevýrazně. S ohledem na rozsah a charakter
stavby se nejedná o záměr, který by mohl mít velkoplošný negativní vliv na stávající
krajinu a její sídelní a komerční funkci. Z hlediska velkoplošných vlivů v krajině jde o
přijatelné řešení využití území.

Vliv na estetické kvality území
V současnosti je zájmové území určené pro realizaci záměru tvořeno plochou zastavěnou
dříve realizovanými skládkami ZN-1 a ZN-2.
Realizací záměru dojde k rekonstrukci stávajícího havarovaného tělesa skládky ZN-1 a
náhradě moderně zabezpečeným úložištěm.
Výstavbou moderního komplexu střediska pro nakládání s odpady Pozďátky dojde
k významné změně estetické hodnoty zájmového území. Stávající chátrající objekty a
venkovní plochy, které nejsou v současnosti využívány budou nahrazeny moderním
povozem. Celkový estetický dojem bude také výsledkem provedených venkovních úprav
včetně ozeleněním části ploch.
Z hlediska estetické kvality území jde o přijatelné řešení, které respektuje jeho plánované
využití. Realizací záměru nedojde k významnějšímu ovlivnění dálkových pohledů, protože
zájmové území stavby je svažité a výšky objektů střediska jsou navrženy tak, aby jejich
střechy byly maximálně v úrovni střechy již existující haly sektoru ZN-2.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr bude realizován takovým způsobem, aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění
hmotného majetku nebo kulturních památek.
Stávající stav staré skládky ZN-1 je nevyhovující. Z tohoto pohledu mají pozemky ve své
podstatě zápornou ekonomickou hodnotu. Odtěžením a stabilizací odpadů a rekonstrukcí
skládky dojde k ekonomickému zhodnocení území.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Možné vlivy stavby a provozu technologického střediska pro komplexní nakládání s odpady
v Pozďátkách se projeví v oblasti hluku a emisí do ovzduší. Budou se týkat, vzhledem
k jejich velikosti a charakteru, především vlastního areálu střediska. Ovlivnění obyvatel
obytných domů v okolních obcích bude zanedbatelné. Tyto vlivy lze považovat za
přijatelné, jak dokládají příslušné kapitoly oznámení.
Pozitivní vliv bude představovat náprava staré ekologické zátěže, kdy v důsledku
odstranění odpadů z nevyhovující staré skládky ZN-1 dojde k eliminaci znečišťování
podzemích a povrchových vod a výraznému snížení zátěže území kyselými vodami
s vysokým obsahem těžkých kovů.
D.3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Výstavba ani provoz uvažovaného záměru nebudou mít žádné vlivy přesahujících státní
hranice.
D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých
vlivů

Opatření pro fázi přípravy záměru:
•

Navrhnout technické řešení a zabezpečení střediska pro komplexní nakládání
s odpady v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany životního
prostředí a v souladu s příslušnými technickými normami.

•

Projednat záměr s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí.

•

Vypracovat osvědčeným hydrogeologem projekt úprav stávajícího systému
monitorovacích vrtů podzemních vod pro zjišťování potenciálních úniků závadných
látek a rozsahu tohoto monitoringu (včetně doplnění monitorovací sítě).

•

Zažádat o vynětí dotčených pozemků z PUPFL a ZPF příslušný orgán veřejné správy.

•

Navrhnout technicko-organizační opatření minimalizující negativní vlivy stavby na
životní prostředí.

•

Vypracovat pro období stavby systém nakládání s odpady zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění.

•

Navrhnout způsob odborného dohledu při odtěžování zemin a stavební suti a způsob
třídění pro případ jejich prokázané kontaminace.

•

Vypracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám.

Záměr spadá do působnosti zákona 76/2002 Sb. Stavební povolení pro takovéto zařízení
nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení od příslušného správního úřadu –
Krajského úřadu Vysočina.
V rámci řízení o vydání integrovaného povolení pro středisko komplexního nakládání
odpady v Pozďátkách budou technologie a postupy uvedené v tomto oznámení popsány
podrobněji a budou srovnány s nejlepšími dostupnými technikami.
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Součástí procesu bude schválení provozních řádů pro jednotlivá zařízení, zpracovaných v
souladu s platnou legislativou. Tyto provozní řády budou řešit problematiku druhu
zpracovávaných odpadů, dokladování kvality, způsob sledování a řízení procesů a účinnosti
technologie. Dále zde budou uvedeny zásady a podmínky provozu zařízení, které zaručí
ochranu zdraví obyvatel a jednotlivých složek životního prostředí.

Opatření fázi realizace záměru:
•

Provést odchyt a transfer zvláště chráněného druhu – ještěrky obecné.

•

Provést osvědčenou osobou radonový průzkum.

•

Kácet a mýtit zeleň v mimovgetativním období.

•

Dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby řešit tak, aby nedocházelo
k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi.

•

Omezit rychlost jízdy vozidel v areálu stavby.

•

Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů a minimalizovat jejich
hlučnost.

•

Využívat v maximální možné míře stavební mechanismy se sníženou hlučností.

•

Provádět stavební práce při výstavbě objektů střediska pro komplexní nakládání s
odpady Pozďátky pouze ve dennní době od 7.00 do 21.00 hodin.

•

Směrovat obslužnou dopravu nákladních automobilů stavby na silnici II/351.

•

Vypínat po dobu, kdy nejsou v provozu (údržba, odstávky, přestávky, atd.), motory
nákladních vozidel a stavebních mechanismů.

•

Omezit skladování a deponování prašných materiálů na nezbytné technologické
minimum. Zabezpečit deponie proti úletům.

•

Minimalizovat znečištění vozovek a následnou prašnost důsledným čištěním
nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště.

•

Provádět pravidelnou kontrolu zpevněných příjezdových komunikací v nejbližším
okolí stavby. V případě potřeby zajistit ruční čištění nebo mytí kropícím vozem.

•

Omezovat prašnost při dlouhodobě suchém počasí zkrápěním těžených a
deponovaných zemin a prašných míst v areálu stavby.

•

Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů a minimalizovat případné
úkapy olejů a pohonných hmot.

•

Odtěžit kontaminovanou zeminu a zajistit její odpovídající odstranění při eventuálním
úniku ropných látek ze stavebních mechanismů nebo automobilů neprodleně (dtto
pro kyselé průsakové vody).

•

Minimalizovat na staveništi skladování látek škodlivých vodám (např. pohonných
hmot pro stavební stroje).

•

Skladovat nezbytná zásobní paliva odpovídajícím způsobem (například barely se
záchytnou vanou).

•

Provádět plnění vozidel a strojů PHM v areálu stavby pouze v nezbytných případech,
kdy by
plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky
nerealizovatelné.

•

Neprovádět údržbu mechanismů na staveništi (výměny mazacích náplní atd.) s
výjimkou běžné denní údržby.
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•

Třídit stavební odpady a zajistit jejich odpovídající zneškodnění s upřednostněním
recyklace.

•

Tříděný odpad ukládat do vhodných mezidponií, kontejnerů nebo nádob v závoslosti
na skladě a dalším způsobu nakládání.

•

Vytříděný nebezpečný odpad (hadry z běžného čištění mechanismů nasycené olejem
nebo mazadly, odpadní barvy a ředidla, atd.) shromažďovat do zvláště označených
speciálních nádob.

•

Jednotlivé druhy tříděného odpadu nabízet k recyklaci nebo využití firmám
specializovaným na nakládání s odpady.

•

Zajistit odborný dohled při odtěžování zemin. V případě zjištění kontaminace zajistit
třídění těžených materiálů a jejich odstranění odpovídajícím způsobem v závislosti na
obsahu znečišťujících látek.

Opatření pro fázi provozu záměru:
•

Zabezpečit areál proti pohybu nepovolaných osob.

•

Kontrolovat pravidelně technický stav mechanismů používaných v areálu pro
komplexní nakládání s odpady.

•

Zabezpečit stroje a strojní zařízení proti zneužití cizí osobou při odstavení.

•

Zpracovat, pravidelně aktualizovat a dodržovat provozní řády technologického
střediska pro komplexní nakládání s odpady Pozďátky.

•

Zpracovat plány havarijních opatření. Provádět pravidelná školení a nácviky zvládání
havarijních situací.

•

Provádět a vyhodnocovat pravidelný monitoring.

•

Udržovat v provozuschopném stavu systémy odvodnění zajištěných i nezajištěných
ploch

•

Věnovat pozornost organizaci dopravy. Při dovozu odpadů a surovin vyloučit nebo na
technické minimum (na dobu provozu motorem poháněných zařízení) omezit běh
motorů naprázdno.

•

Látky závadné vodám skladovat v areálu střediska pouze v nezbytném množství, a to
způsobem odpovídajícím platným předpisům a technickým normám.

•

Vybudovat a dodržovat systém nakládání s odpady (interní směrnice, smlouvy
s odběrateli odpadů, stálá místa pro sběrné nádoby, dostatek nádob na odpad, atd.).

•

Klást důraz na separovaný sběr odpadů.

•

Zajistit odpovídající odstraňování odpadů s upřednostněním jejich využití a recyklace.

•

Realizovat opatření ke snížení prašnosti (recirkulace a rozliv průsakové vody na povrch
tělesa skládky, čištění komunikací v areálu, zkrápění sypkých odpadů, očista vozidel,
skladovací prostředky, jejichž konstrukční provedení neumožňuje druhotné znečištění
ovzduší prachem, dodržování schválených pracovních postupů v jednotlivých
technologiích a pod.)

•

Neprodleně opakovat kontrolní odběr vzorků v rámci monitoringu v případě anomální
odchylky od pozaďových hodnot.

•

Opravit těsnění HDPE, nebo enkapsulovat část těsnění v případě prokázání netěsnosti
HDPE fólie u zabezpečených ploch i dna skládky S-OO.
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Opatření pro fázi ukončení záměru:
•

Upravit těleso skládky a zabezpečit v souladu s legislativou platnou v době ukončení
záměru.

•

Demontovat a odvézt všechny technologie pro nakládání s odpady.

•

Provést finální úpravy povrchu terénu včetně zatravnění a ozelenění.

•

Pokračovat v dlouhodobém monitoringu potenciálního vlivu skládky na prostředí
v souladu s legislativou platnou v době ukončení záměru.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytovaly při specifikaci vlivů
Při zpracování oznámení bylo nutno akceptovat následující nedostatky ve znalostech a
neurčitosti:
•

Materiály, popisující historii výstavby a průzkumu v oblasti skládek jsou neúplné,
často si protiřečí.

•

Monitoring kvality podzemních a povrchových vod se v čase a prostoru výrazně
měnil, časové řady jsou k dispozici v potřebné podobě až od roku 2002.

•

Projektová příprava stavby je ve fázi dokumentace pro umístění stavby, a proto
některé detailní informace o stavbě nejsou dosud k dispozici.

•

Varianty nápravných opatření, zpracované mezi roky 1997 – 2000 nejsou v řadě
případů technicky realizovatelné.

•

Analýzy rizika zpracované mezi roky 1997 – 2000 nejsou zpracovány standardním
způsobem podle metodických pokynů.

•

Není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, a proto není
možné přesně kvantifikovat vlivy výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení
vlivů výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace
výstavby a strojového vybavení.

•

Podklady pro řešení problematiky nakládání s odpady nebyly zcela podrobné pokud
jde o specifikaci odpadních vzdušnin, které pro většinu technologií nelze exaktně
přesně určit. Tam, kde to bylo možné, byla skladba vzdušniny kvalifikovaně
odhadnuta. V jiných případech byly použity výsledky měření z obdobných zařízení již
provozovaných na území ČR.

•

Jistá míra neurčitosti při stanovení imisní situace plynou z absence údajů o stávající
zátěži v území.

•

Technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry jsou odhadovány na
základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České
republice.

•

Výsledky hlukové a rozptylové studie odpovídají stupni rozpracovanosti projektu a
podrobnosti poskytnutých vstupních údajů.

•

Přesnost modelových výpočtů hluku je v toleranci ±2 dB.
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Vzhledem k rozsahu a typu záměru je možno konstatovat, že se při zpracování tohoto
oznámení nevyskytly zásadní nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by mohly
negativně ovlivnit rozsah a obsah posouzení realizovaného v rámci oznámení nebo které
by znemožňovaly jeho zpracování.
Celkově lze podkladové materiály o záměru stavby technologického střediska pro
komplexní nakládání s odpady, informace poskytnuté investorem a projektantem,
specializované studie, dostupné podklady (viz přehled literatury) a další materiály použité
ke zpracování oznámení hodnotit jako dostačující.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
Posuzovaný záměr výstavby střediska pro komplexní nakládání s odpady v Pozďátkách je
vázán k předmětné lokalitě, a proto byl při projektové přípravě řešen jen v jedné variantě
umístění stavby. Posouzení vlivu na životní prostředí bylo v relevantních případech
provedeno v příslušných částech oznámení pro varianty bez činnosti a srovnávací, které
však nejsou v žádné studii specifikovány a nemohly být podrobně popsány v rozsahu,
který by odpovídal projektové dokumentaci k územnímu řízení, pořízené předkladatelem
záměru. Definování podoby srovnávacích variant je tak zpracováno kvalifikovaným
odhadem předkladatele oznámení, konzultované na jedné straně s investorem a na druhé
straně se zástupci obcí a sdružením Arnika.
Předkládaný záměr je porovnáván jednak s nulovým stavem, tedy se stavem, jaký by
nastal v území, pokud by záměr nebyl realizován a se stavem sanace území odtěžbou
skládek a odstranění odpadů mimo širší zájmové území v zařízení k tomu určeném.
Popis a vyhodnocení stávajícího stavu a předkládané varianty je předmětem předchozích
kapitol.

Nulový stav (nulová varianta)
Nulová varianta předpokládá, že se záměr nebude realizovat. V takovém případě by bylo
zájmové území ponecháno ve stávajícím stavu a do doby realizace jiného záměru by bylo
ponecháno bez využití. Tato varianta představuje ukončení odčerpávání kontaminovaných
kyselých roztoků a jejich zneškodňování.
Při nulové variantě by nedošlo k lokálnímu nárůstu emisí znečišťujících látek a hluku
z dopravy související s provozem střediska pro nakládání s odpady Pozďátky. Na druhou
stranu by se při nulové variantě projevily negativní dopady ukončení odčerpávání
kontaminovaných kyselých roztoků a jejich zneškodňování a neprojevily by se očekávané
pozitivní vlivy záměru.

Realizace záměru (aktivní projektová varianta)
Aktivní projektovou variantou je chápána výstavba a provoz střediska pro komplexní
nakládání s odpady Pozďátky tak, jak je navržena investorem záměru. Tato varianta
vychází ze zhodnocení potřeb investora, z ekonomické rozvahy záměru, z posouzení území
z hlediska jeho vhodnosti pro uvažovanou výstavbu a z předběžného projednání záměru
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Projektová varianta představuje enkapsulaci stávajícího úložiště odpadů ZN-2
v zastřešeném sektoru a rekonstrukci venkovního sektoru ZN-1. Po výstavbě nového
zabezpečeného úložiště a instalaci technologií pro nakládání s odpady dojde k odtěžení
odpadů ze sektoru ZN-1, stabilizaci těchto odpadů a jejich uložení v novém zabezpečeném
úložišti. Kyselé kontaminované skládkové vody budou zpracovávány na nově vybudované
čistírně odpadních vod. Po ukončení odtěžby odpadů budou konstrukční materiály ze
sektoru ZN-1 odstraněny a v prostru vybudována další sekce zabezpečeného úložiště.
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Aktivní projektová varianta v sobě zahrnuje vybudování sanačního drénu podzemních vod,
který bude plnit funkci snižování zátěže podzemních a povrchových vod a funkci
havarijního záchytného zařízení po dobu životnosti střediska. Tuto etapu lze označit jako
„nekomerční“.
Po instalaci technologií pro komplexní nakládání s odpady, tj. linky pro úpravu vápennocementovou stabilizací, technologie aerobní fermentace, kompostování, biodegradce,
přepracování elektrotechnického a stavebního odpadu a čistírny odpadních vod bude
provoz střediska pokračovat v „komerčním“ režimu.
Tato varianta představuje na jedné straně mírnou zátěž ovzduší emisemi z provozu
technologií a dopravy a zábor pozemků určených k plnění funkce lesa a zemědělského
půdního fondu. Tyto vlivy byly vyhodnoceny jako akceptovatelné. Na druhé straně umožní
při využití nákladů soukromého investora odstranit starou ekologickou zátěž při vysoké
míře zabezpečení procesu.
Zásadním pozitivem této varianty je zabezpečení finančních prostředků soukromým
investorem.

Realizace sanace mimo lokalitu (aktivní srovnávací varianta)
Pro srovnání byla použita i teoretická varianta, která představuje odtěžbu odpadů ze
sektorů ZN-1 a ZN-2, odvoz odpadů mimo Pozďátky a stabilizaci a uložení přepracovaných
odpadů v jiném zařízení. Tato varianta zároveň představuje nutnost odčerpávání
znečištěných kyselých skládkových vod s obsahem těžkých kovů a jejich zneškodnění
v zařízení mimo lokalitu. Po provedení sanace by území bylo uvedeno do původního stavu
bez dalšího pokračování aktivit v oblasti nakládání s odpady.
Tato varianta je v zásadních rysech a důsledcích prakticky shodná s první fází varianty
projektové. Vyvolanou dopravu lze pouze odhadnout, avšak velmi pravděpodobně by
odvoz většího množství odpadů a kyselých vod byl přibližně odpovídající vyšším nárokům
na dopravu stavebních materiálů v případě varianty projektové.
Vzhledem k tomu, že v této variantě odpadá etapa dalšího provozu nových technologií a
skládky odpadů S-OO, nedocházelo by po ukončení sanace v území již k žádným dalším
vlivům s výjimkou doznívání vlivů kontaminace podzemních a povrchových vod
způsobených v minulosti.
Ze vzájemného srovnání tří variant je zřejmé, že nejméně příznivá je varianta nulová.
V důsledku ukončení činností a opuštění území investorem by došlo k trvalému odtoku
kyselých průsakových vod do vod podzemních a povrchových s negativními důsledky na
ekosystémy. Negativní vliv lze s jistotou předpokládat v údolí Prašince, vyloučit však nelze
ani vliv ve větším rozsahu tj. až do údolí Markovky. Postižen by byl jak vodní ekosystém
vodotečí, tak lesní ekosystém v nivě potoků.
Porovnání varianty projektové s variantou sanace spojenou s likvidací zátěže mimo území
Pozďátek je složitější. Pro srovnávací variantu neexistuje navržený ani rámcový postup
prací. Není známé, ve kterých zařízeních a jakým způsobem by k nakládání
s nebezpečnými odpady kyselými skládkovými vodami bylo nakládáno. Není znám také
případný investor těchto prací.
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Vliv na životní prostředí v etapě, kdy bude docházet k odtěžování a stabilizaci odpadů lze
označit jako vyšší, nežli vlivy v etapě provozu střediska. Důvodem je zejména možnost
vzniku havarijních stavů.
Vlivy na prostředí by byly v období stavebních (sanačních) prací zhruba stejné. Příprava
sanace ex situ by si vyžádala řadu stavebních úprav v areálu. Projektová varianta se jeví
být lepší z pohledu zabezpečení povrchových a podzemních vod, neboť záchytný drén a
navazující ČOV poskytují dostatečnou jistotu, že kyselé vody budou zachyceny a vyčištěny
v rozsahu optimálnějším, než v případě varianty sanace ex situ.
Z hlediska nakládání s odpady a vodami se subjektivně zdá být lepší varianta srovnávací,
avšak z obecného hlediska ochrany životního prostředí není podstatné, v které lokalitě by
k stabilizaci a uložení došlo. Vlivy na prostředí by byly přibližně stejné (zde se
předpokládá, že externí zařízení k nakládání s odpady již existuje a vlivy jeho provozu by
byly přijatelné).
Území Pozďátek nepředstavuje území se zvýšenou hodnotou stavu životního prostředí a
obytná sídla jsou od záměru značně vzdálená. Vlivy stabilizace a uložení odpadů tak pro
obě varianty představují prakticky shodné dopady do prostředí. Určitou nevýhodou
varianty sanace ex situ je potřeba přepravy odpadů a kyselých vod patrně na velké
vzdálenosti, což zvyšuje v porovnání s variantou projektovou riziko havárií. V konečném
důsledku přeprava kontaminovaných materiálů do zařízení pro nakládání s těmito
materiály představuje i vyšší emise z dopravy, byť vlivy na imisní zátěž by byly minimální.
Rozdíl vlivů na prostředí představuje etapa dalšího komerčního provozování střediska pro
komplexní nakládání s odpady v Pozďátkách v etapě po ukončení rekonstrukce staré
skládky ZN-1. Zatímco ve srovnávací variantě sanace ex situ by byla jakákoliv činnost
(snad s výjimkou postsanačního monitoringu) ukončena a vlivy by mohly být
představovány pouze vyplavováním zbytkového znečištění do povrchových vod, projektová
aktivní varianta by působila do ukončení provozu střediska dále. Vlivy však byly
hodnoceny jako minimální.
Na základě zhodnocení obou dílčích podvariant aktivní varianty a jejich porovnání
s nulovou variantou je možno konstatovat, že realizací aktivních variant nebude docházet
k významnému negativnímu vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Preferování varianty ex situ nemá opodstatnění z hlediska vlivů na životní prostředí. Vlivy
by byly u obou variant zhruba stejné. Jednalo by se v podstatě pouze o eliminaci vlivu na
psychiku obyvatel.
Jako podstatné kritérium by mělo být vzato v úvahu i ekonomické hodnocení náročnosti
jednotlivých variant. Sanace ex situ představuje jednoznačně postup, který by si vynutil
změnu vlastnických poměrů a závazek veřejného sektoru tuto variantu uhradit. V důsledku
by to znamenalo převzít fyzicky i finančně nakládání s kyselými vodami do doby zahájení
regulérní sanace firmou, vzešlou z výběrového řízení. Lze předpokládat, že tato povinnost
by přešla na Krajský úřad Vysočina.
Další postup nelze stanovit, přesto lze odhadnout, že by bylo třeba vyhlásit výběrové
řízení na zpracování analýzy rizika, která by rozsahem a obsahem odpovídala
Metodickému pokynu MŽP ČR. Teprve následně by mohl být, opět na základě výběrového
řízení, zpracován projekt sanace. Na dodavatele nápravných opatření by opět muselo být
vypsáno výběrové řízení.
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Dobu od převzetí lokality do doby zahájení sanace lze na základě analogie odhadnout na 2
– 3 roky. Po tuto dobu by muselo být zabezpečeno havarijní sanační čerpání s náklady
okolo 5 mil. Kč. Jakékoliv prodlužování doby zahájení regulérní sanace by práce
prodražovalo, neboť by bylo třeba trvale hradit nakládání s kyselými vodami. Otázkou
zůstává i možný požadavek stávajícího majitele na úhrada nákladů již provedených
zabezpečení, resp. náklady na jejich znovuzabezpečení.
Přitom nelze spekulovat o tom, zda by výstupem analýzy rizika a projektu sanace, byl
návrh sanace ex situ, která je popsána jako srovnávací varianta. Zpracovatel oznámení se
kloní spíše k názoru, že jako bezpečnější a finančně výhodnější by byla varianta sanace
v Pozďátkách, která by byla takřka totožná se záměrem projektové varianty. Tomu
nasvědčují i dříve zpracované studie. To by v důsledku znamenalo nový proces posuzování
vlivů na životní prostředí i proces integrovaného povolení IPPC.
Z pohledu financování i rychlosti zahájení odstranění staré zátěže je tak projektová
varianta jednoznačně lepší, nehledě na skutečnost, že prostředky projektové varianty
zajišťuje soukromý investor.
Po zhodnocení všech parametrů stavby a jejích možných pozitivních i negativních vlivů na
životní prostředí (viz tabulka E1) byla aktivní varianta zhodnocena jako realizovatelná.

Kritérium
Vstupy
Zábor půdy
Odběr vody
Suroviny a energie
Nároky na dopravu
Výstupy
Emise
Hluk
Odpady
Odpadní vody
Vlivy
Zdraví
Fauna a flóra
ÚSES a krajina
Pracovní příležitosti
Rekreace
Územní plán
Rentabilita
Celkem
Hodnocení
Pořadí

Váha

Nulová
vliv

Nulová

Aktivní
Aktivní
projektová projektová

Aktivní
srovnávací

Aktivní
srovnávací

1
1
1
1

5
5
5
5

5
5
5
5

4
5
4
4

4
5
4
4

5
5
4
4

5
5
4
4

2
1
3
3

5
5
1
1

10
5
3
3

4
4
3
3

8
4
9
9

4
4
4
3

8
4
12
9

3
1
2
1
1
1
2

1
1
2
3
3
5
1
48
3

3
1
4
3
3
5
2
62
62
3

5
4
4
4
3
5
5
61
4

15
4
8
4
3
5
10
96
96
1

5
4
4
2
4
5
2
59
4

15
4
8
2
4
5
4
93
93
2

Tabulka E1: Výsledky numerického hodnocení srovnání variant záměru

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

150

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Základním materiálem pro hodnocení stavby byly projektové podklady a informace
předané zpracovatelům oznámení objednatelem a projektantem stavby, specializované
studie, podklady a konzultace, literární a mapové podklady a terénní šetření.
Hlavní relevantní materiály, které byly použity pro zpracování tohoto oznámení, jsou
uvedeny v jeho kapitole 4 „Seznam použitých podkladů“.

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Veškeré podstatné informace oznamovatele o předmětném záměru, které byly známy
v době zpracování oznámení, jsou v předkládaném oznámení uvedeny.
Existují-li další informace, které by mohly mít na zpracování oznámení zásadní vliv, nebyly
zpracovateli oznámení k dispozici.
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Hodnocená stavba zahrnuje jednu variantu umístění stavby a technologického řešení.
Technické a technologické řešení stavby vychází z investičního záměru investora a
respektuje jak předpokládané funkční využití zájmového území dané územním plánem, tak
stávající situaci v tomto území. Výstavba proběhne ve třech etapách.
Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2007. V první etapě budou od okolního
prostředí izolovány odpady v hale (ZN-2), vystavěna nová skládka a zázemí střediska a
instalovány technologie pro nakládání s odpady. Bude také vybudován systém vodního
hospodářství včetně čistírny odpadních vod, komunikace a inženýrské sítě. Ve druhé etapě
během let 2008 – 2011 se předpokládá zprovoznění střediska a provedení odtěžby odpadů
deponovaných v nevyhovujícím sektoru ZN-1, jejich stabilizace a uložení v novém tělese
skládky S-OO. Ve třetí etapě po přepracování odpadů ze sektoru ZN-1 a odstranění
porušených a znečištěných konstrukčních prvků původního tělesa skládky bude tento
prostor využitý pro stavbu nového skládkového tělesa. Termín ukončení výstavby a
uvedení do plného provozu je rok 2012. Čtvrtou etapou bude uzavření skládky a
rekultivace území po předpokládaných 30ti letech provozu.
Záměr bude realizován v území určeném k průmyslové činnosti a v minulosti již k činnosti
pro nakládání s odpady využitém. Zájmové území pro realizaci záměru je velmi dobře
dostupné silniční dopravou.
Středisko pro komplexní nakládání s odpady Pozďátky bude ze stávajících inženýrských sítí
v zájmovém území napojeno na rozvod elektrické energie, a na telekomunikační a datové
sítě. Využívat bude vlastní přípojku užitkové vody z vlastní studny.
Záměrem investora je využít území v minulosti zatížené uložením nebezpečných odpadů
k obnovení zařízení pro nakládání s odpady. V první fázi se předpokládá výstavba nového
tělesa skládky a čistírny odpadních vod a technologií pro nakládání s odpady, které umožní
bezpečné a ekologické přepracování nebezpečných odpadů ze sektoru ZN-1.
Dojde k postupnému odtěžení odpadů ze staré skládky a jejich stabilizaci. Vzniklé
stabilizáty budou ukládány do zabezpečeného tělesa nové skládky. Po úplném odstranění
odpadů z venkovního sektoru skládky bude těleso včetně stavebních konstrukcí
odstraněno a nahrazeno novým zabezpečeným sektorem.
Ve středisku pro komplexní nakládání s odpady budou využívány technologie vápennocementové stabilizace, biodegradace, aerobní fermentace, kompostování, úpravy
stavebních sutí, elektrotechnického odpadu a tekutých odpadů v režimu čistírny odpadních
vod. Spektrum odpadů, přivážených za účelem dalšího nakládání bude velmi široké. Pro
úpravu budou používány pouze předem ověřené receptury. Na skládce nebudou ukládány
nebezpečné odpady, ale pouze odpady kategorie ostatní.
Veškeré plochy pro nakládání s odpady budou vodohospodářsky zabezpečené. Vodní
hospodářství bude dimenzováno s dostatečnou rezervou. Celý systém bude zabezpečen
sledováním těsnosti skládky a sledováním kvality podzemních a povrchových vod a
sledováním kvality vypouštěných vod.
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Hlavními identifikovanými vlivy výstavby provozu a provozu střediska na obyvatele jsou
vlivy subjektivní nelibosti. S ohledem na velmi špatnou zkušenost s provozem skládky
odpadů v minulosti existuje obava, aby obnovení provozu neznamenalo zvýšení zátěže
životního prostředí.
Během výstavby se nebudou vlivy ze stavební činnosti a vyvolané dopravy překračovat
přípustné hygienické limity. Stejně tak tomu bude v případě znečištění ovzduší. Navýšení
hluku a zátěže ovzduší oproti stávajícímu stavu nebude na území okolních obcí prakticky
pozorovatelné.
Za velmi pozitivní vliv záměru je třeba považovat odstranění staré ekologické zátěže
z venkovní deponie nebezpečných odpadů ZN-1, která je posledních deset let zdrojem
znečišťování podzemních a povrchových vod.
Běžný provoz střediska pro komplexní nakládání s odpady Pozďátky nezpůsobí podle
provedených výpočtů ve svém okolí znečištění ovzduší v obcích nad přípustné hygienické
limity. Z vyhodnocení vyplynulo, že pouze polétavý prach z technologie zpracování
stavebních sutí bude významněji přispívat k imisní zátěži v území. V obcích však bude
hygienický limit plněn bez problémů.
Objem emisí ostatních škodlivin je nevýznamný a nemůže zásadním způsobem ovlivnit
koncentrace v hodnoceném území. V důsledku provozu záměru nedojde ke vzniku rizika
překročení imisního limitu pro oxidy dusíku, amoniaku, oxidu uhelnatého a pachových
jednotek. Imisní koncentrace se budou pohybovat hluboko pod platnými limity.
S ohledem na nedostupné informace o stávající úrovni imisní zátěže v hodnoceném území,
není možné jednoznačně stanovit, zda-li by mohlo v důsledku příspěvku zdroje k emisím
PM10 dojít k překročení imisního limitu. Emise ze zdroje však byly pro účel rozptylové
studie vypočteny na horní hranici očekávaných emisí a lze předpokládat, že přijetím
odpovídajících kroků a využitím technologických možností zařízení bude možné výrazně
snížit emise polutantu ze zdroje a tím i omezit jeho dopad na kvalitu ovzduší.
V průběhu zemních prací a vlastní stavební činnosti při stavbě hodnoceného komplexu
dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanizmů. Na staveništi a
přilehlých komunikacích pak dojde k dočasnému nárůstu provozu těžkých nákladních
automobilů přepravujících zeminu a stavební materiály. Tím dojde ke zvýšení hluku v okolí
stavby.
Při dodržení pracovního nasazení strojního vybavení a jeho hlukových parametrů,
použitých v hlukové studii, nepřesáhnou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u
chráněné zástavby limitní hodnotu.
Vzhledem k hodnotám zjištěných imisních hladin akustického tlaku (hluku) z provozu
stacionárních zdrojů hluku v areálu střediska pro komplexní nakládání s odpady Pozďátky,
nebudou stacionární zdroje ovlivňovat akustickou situaci u chráněných objektů.
Rozhodující vliv na akustickou situaci v zájmovém území proto bude mít doprava po
veřejných komunikacích.
Samotná realizace střediska Pozďátky ani jeho provoz nezpůsobí v blízkém okolí výrazné
změny akustické situace. Hygienický limit nebude dosahován. Nárůst hluku bude
minimální a subjektivně nepozorovatelný.
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Realizací záměru dojde k z části k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní
fond i pozemků určených k plnění funkce lesa. Tyto budou muset být v příslušném
procesu z fondů vyňaty. Ostatní pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní
plochy a zastavěné plochy.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá znečištění půdy v zájmovém území,
naopak dojde ke snížení zátěže horninového prostředí a podzemních vod,
kontaminovaných v minulosti kyselými skládkovými vodami s vysokým obsahem těžkých
kovů.
V zájmovém území ani v dosahu přímých vlivů připravovaného záměru se nenachází žádný
registrovaný prvek územního systému ekologické stability (ÚSES). V dosahu záměru a
jeho možných přímých vlivů se nenachází žádné zvláště chráněné území. V zájmovém
území ani v dosahu přímých vlivů záměru se nenachází žádný registrovaný významný
krajinný prvek. Realizací záměru nedojde k významnému zásahu do ekosystémů, protože
v plochách určených k výstavbě se žádné kvalitní původní ekosystémy nenalézají. Vlivy na
ekosystémy v důsledku výstavby a provozu střediska pro komplexní nakládání s odpady
Pozďátky budou významné z hlediska snížení zátěže ekosystému nivy potoka Prašince
v důsledku ukončení dotace podzemních a povrchových vody kyselými skládkovými
vodami.
Stavba střediska nezpůsobí žádné výrazné změny lokální topografie území ani nedojde
k významnému ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani
poddolováním. Stavba nebude mít vliv na erozi půdy.
Odpadní vody ze všech objektů a ploch v technologickém středisku budou mít charakter
technologických (skládkových), splaškových nebo dešťových vod. Zasolené technologické
odpadní vody budou čištěny na vlastním zařízení, pracujícím na principu neutralizace.
Zbytkové roztoky budou přidávány do technologické vody, využívané v procesu stabilizace.
Realizací záměru nedojde k žádné významné změně charakteru odvodnění oblasti.
Nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality povrchových ani podzemních vod, naopak
realizace záměru ukončí dotaci vod kyselými roztoky ze skládky ZN-1.
Nakládání s odpady bude realizováno v souladu s platnou legislativou. Při odpovědném
nakládání s odpady v komplexním středisku nedojde k žádným významným negativním
vlivům na životního prostředí ani k ohrožení zdraví obyvatel.
Za běžného provozu se v areálu nepředpokládají žádné významnější zdroje vibrací ani
zdroje ionizujícího záření. Výstavbou ani provozem víceúčelového komplexu nebude
emitováno radioaktivní nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít
zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo vně areálu.
Plochy určené k výstavbě jsou bez významnější přítomnosti zeleně a společenstev zvířeny.
Vykácení vzrostlých stromů musí být kompenzováno výsadbou izolační zeleně.
V posuzovaném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Zjištěný zvláště chráněný
druh ještěrky by měl být před zahájením stavby odborně odchycen a přemístěn do mimo
území. Stavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných
surovinových či přírodních zdrojů.
Celkově byl vliv výstavby a provozu technologického střediska pro komplexní nakládání s
odpady v Pozďátkách hodnocen v zájmovém území jako přijatelný.

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

154

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

ČÁST H - PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru – soulad s ÚPD

Příloha č. 2

Mapové podklady

Příloha č. 3

Rozptylová studie

Příloha č. 4

Akustická studie

Příloha č. 5

Hodnocení vlivu na zdraví

Příloha č. 6

Fotodokumentace

Příloha č. 7

Přehled odpadů přijímaných do střediska Pozďátky

Příloha č. 8

Doklady odborné způsobilosti

DHV CR, spol. s r.o.
Číslo úkolu: B-04-1a-49

155

Oznámení záměru
REKONSTRUKCE A OPRAVA SKLÁDKY POZĎÁTKY

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ OZNÁMENÍ
Tato oznámení záměru stavby bylo zpracováno v souladu s § 6 zákona ČNR č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění, kolektivem autorů pod vedením RNDr. Ivo Staňka, který je odborně
způsobilou osobou oprávněnou zpracovávat dokumentace a posudky podle téhož zákona.
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