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A. ÚDAJE O ZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Skládka Uhy, spol. s r.o.

A.II. IČO
62 58 66 11

A.III. Sídlo
Skládka Uhy, spol. s r.o.
273 24 Velvary

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Václav Nikl, jednatel společnosti
Skládka Uhy, spol. s r.o.
273 24 Velvary
Telefon: 315 739 000
Projektant:
.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Brno
Ing. Jaroslav Sedláček – hlavní projektant
Líšeňská 35
636 00 Brno
Telefon: 602 358 114
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
Název záměru:
Skládka Uhy – V. etapa, rozšíření skládky odpadů
Zařazení záměru:
Dle zpracovatele předkládané dokumentace lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:
 kategorie I: bod 10.2. Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou
nad 30 000 tun/rok.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
Oznamovatel využívá zákonné možnosti, dané ust. § 6 odst. 5 platného znění
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy pro záměr, odpovídající dikci
ust. § 4 odst. 1 písm. a) cit. zák. předkládat rovnou Dokumentaci.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr představuje rozšíření skládkové plochy o V.etapu a lze jej charakterizovat
následujícími kapacitními údaji:
 Celková plocha V. etapy skládky:

142 570 m2

 Celková plocha V. etapy v oplocení (k.ú. Uhy):

139 867 m2
2 703 m2

 Požární nádrž, manipulační plocha (k.ú. Nelahozeves):

126 200 m2

 Plocha dna V. etapy skládky:

2 500 000 m3

 Využitelný objem skládky V. etapy:
 Předpokládané množství ukládaných odpadů:

cca 208 000 tun/rok

 Předpokládaná životnost skládky V. etapy

cca 12 let

B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Obec:
Okres:
Kraj:

Uhy, Nelahozeves
Uhy, Nelahozeves
Kladno (Uhy), Mělník (Nelahozeves)
Středočeský

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr představuje výstavbu další zabezpečené plochy pro ukládání odpadů, která
bude pro svůj provoz využívat některé stavební objekty stávající skládky. V současné
době se odpady ukládají do tělesa III. etapy skládky, které bude zaplněno cca v roce
2013. Realizace záměru tak prodlouží životnost skládky o dalších cca 12 let.
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V bezprostřední blízkosti byla zahájena realizace záměru „Terénní úpravy - pískovna
Uhy“. Pro tento záměr zpracovala firma EKORA s.r.o. Praha oznámení podlimitního
záměru v rozsahu přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb. Pro tento záměr vydal
Krajský úřad Středočeského kraje pod č.j. 181468/2009/KUSK dne 4.1.2010 sdělení
ve kterém se uvádí, že tento záměr při zachování uvedených parametrů a činností
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska synergických vlivů je tento záměr zhodnocen v hlukové studii, která je
samostatnou Přílohou č. 6 předkládané dokumentace.
Po zahájení skládkové činnosti na tělese V. etapy skládky bude dokončena
rekultivace stávajícího tělesa skládky tj.skládka Uhy I. – III. etapa.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Kapacita stávající skládky S-OO3 Uhy I. – III. etapa bude v roce 2013 prakticky
vyčerpána a v rámci regionu by tak došlo k významnému poklesu skládkovací
kapacity. Skládka bude využívat v maximální možné míře i stávající objekty
současné skládky, přívody energií a příjezdovou a vnitroareálovou komunikaci.
Skládka je umístěna do území, ve kterém již byla ukončena těžba písku, jedná se
tudíž o zpětné zaplnění zemníku pískovny.
Záměr bude realizován na katastrálním území obcí Uhy a Nelahozeves. Vyjádření o
souladu umístění záměru s územně plánovací dokumentací jsou uvedena v Příloze
č.1 předkládané dokumentace.
Předkládaný záměr stavby není v rozporu s POH Středočeského kraje, jak vyplývá
z následujících informací:
 pro ukládání odpadů na skládky je upřednostňováno skládkování s využitím energie –
rozšíření skládky s tímto počítá, nadále bude využíván skládkový plyn
 výstavba skládek na novém území není možná, pouze rozšíření stávajících zařízení –
tuto podmínku záměr splňuje
 nepovolovat výstavbu skládek s celkovou kapacitou nižší než 250 000 tun nebo s ročním
objemem ukládaných odpadů nižším než 20 000 tun – tento aspekt předkládaný záměr
splňuje

Výstavba regionální skládky Uhy – I. etapa byla zahájena na základě stavebního
povolení, které nabylo právní moci dne 26.5.1994. Kolaudační rozhodnutí nabylo
právní moci dne 22.12.1994.
Výstavba skládky Uhy – II. etapa byla zahájena na základě stavebního povolení,
které nabylo právní moci dne 27.7.2001. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci
dne 5.12.2001.
Výstavba regionální skládky Uhy – III. etapa byla zahájena na základě stavebního
povolení, které nabylo právní moci dne 1.4.2009. Kolaudační rozhodnutí nabylo
právní moci dne 11.9.2009.
Záměr výstavby III. etapy skládky byl podroben procesu EIA. Zpracovatelem
oznámení byl MUDr. Lubomír Hadaš. Oznámení bylo předloženo na MŽP dne
20.3.2007 a bylo uznáno za dokumentaci. Zpracovatelem posudku byl jmenován
RNDr. Jan Horák. Posudek byl na MŽP předložen 3.10.2007 a dne 8.2.2008 vydalo
MŽP souhlasné stanovisko k realizaci záměru a stanovilo podmínky pro fázi přípravy,
realizace a provozu záměru.
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V květnu 2010 předložil oznamovatel na MŽP dokumentaci EIA záměru „Skládka Uhy
- IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna. Zpracovatelem posudku byl
ing. Pavel Varga. Dne 14.12.2010 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k tomuto
záměru. Vzhledem k prokázanému zvýšení akustické zátěže z dopravní obslužnosti,
spojené s provozem kompostárny, a nesouladu s ÚPD obce Nelahozeves,
oznamovatel od realizace tohoto záměru ustoupil a zajištění potřebné kapacity
skládkování řeší předkládanou dokumentací V. etapy. Výstavba kompostárny není
do tohoto záměru zahrnuta a v areálu skládky Uhy nebude realizována. V tomto
smyslu je formulováno odpovídající doporučení pro další přípravu záměru.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stávající stav

Stávající areál skládky Uhy se nachází na katastrálním území obce Uhy, ve
vytěženém prostoru stěrkopískovny Kámen Zbraslav s.r.o. Leží jižně od silnice I/16
Uhy – Podhořany, cca 500 m JV od obce Uhy a cca 4 km východně od města
Velvary.
Stávající skládka je situována na následujících pozemcích v katastrálním území obce
Uhy: 245/23 (I. etapa), 245/25 a,b, 245/26, 245/27, 245/28, 245/29 (II. etapa) a
245/23 (III. etapa).
Údaje o projektované kapacitě a rozloze stávající skládky jsou uvedeny v tabulce:
Etapa skládky
I. etapa
II. etapa
III. etapa
Celkem

Projektovaná
kapacita (m3)
420 000
359 000
400 000
1 179 000

Rozloha zabezpečené
plochy skládky (m2)
37 800
23 300
26 000
87 100

K 31.12.2009 bylo skládkování na tělesech I. a II. etapy téměř ukončeno. V současné
době se odpady ukládají v omezeném množství do tělesa III. etapy skládky.
Rekultivace těles I. a II. etapy skládky byla již realizována. Dle sdělení oznamovatele
je v současné době provedena rekultivace 52 364 m2 plochy skládky I-III etapy.
Dokončení rekultivace tělesa I.–III. etapy skládky bude provedeno po vyčerpání
skládkovací kapacity III. etapy a zahájení provozu V. etapy.
Pro provoz skládky vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 7.12.2004
integrované povolení pod č.j. 16970/151863/2004/OŹP. Na základě žádosti
provozovatele vydal Krajský úřad Středočeského kraje následující změny:


Změna I – č.j. 1812/46083/2006/OŽP/Tr-4 ze dne 26.1.2007



Změna II – č.j. 157591/2008/KUSK OŽP/Ži ze dne 22.1.2009

Z hlediska odpadového hospodářství je skládka zařazena jako skládka odpadů
skupiny S OO podskupiny S OO3 se sektorem S OO1. Pro provoz skládky byly
vypracovány a následovně Krajským úřadem Středočeského kraje schváleny:
 Provozní řád skládky, zpracovaný v říjnu 2008, v souladu s vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb. v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. Součástí
provozního řádu je i seznam odpadů, které lze na skládku ukládat a seznam
odpadů, které lze používat pro technické zabezpečení skládky.
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 Provozní řád skládky, zpracovaný v říjnu 2008, v souladu s tehdy platnou
vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. (ochrana ovzduší).
 Plán opatření pro případ havárie, zpracovaný v říjnu 2008, v souladu se zákonem
o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.
V rámci stávající skládky odpadů I. – III. etapa byly vybudovány následující stavební
objekty:
Složiště

Složiště je zabezpečená plocha pro ukládání odpadů. Způsob založení všech tří etap
skládky byl prakticky shodný.
Nejvyšší hladina podzemní vody byla naměřena ve výši 218,16 m n.m., nejnižší
místo základové plochy složiště je 220,75 m n.m.
Skládka je těsněna dle ČSN 83 80 32, pro skupinu S III (S-OO) třemi zemními
vrstvami 20 cm silnými a folií z vysokohustotního polyetylénu 2 mm silného.
Alternativním řešením pro minerální těsnění bylo použito bentonitové rohože. Zemní
těsnění složiště vykazuje nižší součinitel filtrace jak k = 1.10-9 m.s-1. Zemní a těsnící
vrstva I. a II. etapy skládky byly propojeny, stejně tak i fóliové těsnění. Podél
jihovýchodní strany skládky Uhy III jsou těsnící vrstvy propojeny s plochou dna
Regionální skládky Uhy I a Uhy II.
Skládka je vybavena kompletním drenážním systémem (plošný drén tvořený vrstvou
kačírku frakce 16 – 32 mm, 30 cm mocnou). V této vrstvě jsou uloženy sběrné drény,
které odvádějí vody ze složiště do svodového drénu. Svodný drén ústí do šachty I.
etapy a odtud do jímky průsakových vod, též z I. etapy skládky. Do této jímky jsou
odváděny veškeré průsakové vody ze skládky Uhy II a z počátku i dešťové vody
z nezaplněné části skládky. Skládka Uhy III má vlastní svodný drén D 315, který je
zakončen v čerpací šachtě, odkud je průsaková voda přečerpávána v automatickém
provozu do šachty Š7 na svodném drénu předchozích etap. Část svodného drénu
Regionální skládky Uhy je využívána společně se skládkou Uhy III.
Obvodové hrázky s vnějším sklonem 1:1,5 a vnitřním 1:3 jsou vybudovány
z výkopových zemin složiště a byly jako násypy hutněny po vrstvách. Koruna násypu
hrázek je na kótě 225,00 m n.m. s výjimkou napojovacích úseků na I. etapu a na
skládku pneumatik. Na těchto hrázkách jsou provozní komunikace o tloušťce 50 cm,
takže výsledná kóta obvodové hrázky je 225,50 m n.m. Šířka komunikace je 4 m
s rozšířením v obloucích o 1 m. Část vozovky používaná pro navážení odpadů je
zpevněna silničními panely.
Celé úložiště Skládky Uhy je opatřeno svislými sběrnými studnami plynu, které
umožňují odsávání skládkových plynů i po uzavření skládky.
Příjezdová komunikace

Účelová komunikace společná pro provoz skládky a pískovny.
Komunikace areálu skládky

Slouží k pohybu vozidel a přístupu k jednotlivým objektům areálu skládky, včetně
složiště.
Autováhy

Skládka je vybavena dvěma autováhami. Každá autováha má železobetonový vážící
most zapuštěný do úrovně komunikace. Získané údaje jsou snímány v místnosti
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obsluhy ve vážní buňce. Systém vážení a registr vozidel a odpadu je řízen počítačem
ve vážním programu Schenck. Váživost do 60 tun.
Oklepová plošina

Slouží pro očistu kol vozidel odjíždějících ze skládky s ohledem na povětrnostní
podmínky. Oklepová plošina se skládá z ocelového roštu z I profilů , řazených napříč.
Podpůrné pilířky, nájezd a výjezd jsou ze železobetonu. Je umístěna před nájezdem
na mycí rampu.
Mycí rampa

Je vybudována ze štětovnic na betonových základech s nepropustnou vanou
odkanalizovanou do nepropustné jímky. Slouží pro očistu kol vozidel, odjíždějících
z areálu skládky s ohledem na povětrnostní podmínky. Mycí rampa je vybavena
cirkulační čistírnou odpadních vod,
která se skládá ze sběrných žlabů,
sedimentačních jímek, gravitačního odlučovače olejů, gravitačně sorpčního filtru a
akumulační jímky na čistou vodu. Vyčištěná voda je recirkulovaná zpět na mytí
vozidel.
Přístřešek pro stroje

Lehký stavební objekt o půdorysné ploše cca 30 m2. Slouží pro parkování stavebních
mechanizmů.
Provozní budova

Dvoupodlažní zděný objekt se sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek.
V objektu jsou kanceláře, vážní místnosti, šatny a sociální místnosti pro obsluhu.
Odkanalizování je do nepropustné jímky, která se pravidelně vyváží.
Jímka průsakových vod

Bezodtoková, obdélníková jímka železobetonové konstrukce, určená pro akumulaci
srážkových vod z tělesa skládky. Dle sdělení oznamovatele je provozní objem této
jímky 679 m3. Při naplnění jímky na tento objem je hladina vody v jímce ve výši cca
1,6 m a z hlediska nátoku průsakových vod do jímky je hladina v úrovni odtoku
z kontrolní šachty. Krátkodobě lze využít celý objem jímky ve výši 1383 m3. V tomto
případě je hladina vody v jímce ve výši 3,5 m a z hlediska nátoku průsakových vod
do jímky by došlo k zatopení zabezpečeného dna skládky do úrovně dělící stěny.
Potrubí a drén průsakových vod

Zajišťuje odvod průsakových vod z tělesa skládky do jímky průsakových vod.
Projektovaný maximální průtok 78 l/s.
Čerpací stanice průsakových vod

Zajišťuje vracení průsakových vod z jímky průsakových vod na těleso skládky.
Projektovaný výkon čerpací stanice je 20 l/s.
Jímka povrchové vody (požární nádrž)

Jímka byla vystavěna v I. etapě výstavby jako nádrž povrchových vod. Je zemní
konstrukce o stejném složení izolačních vrstev jako u tělesa skládky o stálém objemu
150 m3 (max. objem 200 m3). Do jímky byly zaústěny dešťové vody stékající po r
ekultivovaných svazích skládky a povrchu štěrkové obslužné komunikace v areálu
skládky. Tyto vody byly po vizuální kontrole využívány k vlhčení odpadu v tělese
skládky nebo přečerpávány do zasakovací rýhy. V případě přívalového deště
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odtékaly vody do rýhy přes bezpečnostní přepad, stálá zásoba sloužila pro požární
účely.
Kontrolní vrty

Monitorovací systém skládky sestává z monitorovacích vrtů HJ 1, HP 220, studny
štěrkopísek a studny Uhy č.p. 90.
Odplynění skládky

Slouží k odvodu plynných emisí z tělesa skládky do kogenerační jednotky. Sestává
z jímacích studní, sběrného a jímacího zařízení, čerpací stanice bioplynu a
kompresorové stanice se zaústěním do kogenerační jednotky.
Kogenerační jednotka typ TBG 350

Zařízení k energetickému využívání skládkových plynů spalováním. Instalovaný
topný výkon 485 kW, instalovaný elektrický výkon 341 kW. Množství spalovaných
skládkových plynů se pohybuje v rozmezí cca 1 – 1,2 milionu m3/rok.
Provozovatelem kogenerační jednotky je .A.S.A., spol. s r.o.
Oplocení

Zabraňuje vstupu nepovolaných osob do areálu skládky. Jedná se o typové oplocení
z pozinkovaného pletiva výšky 2 m upevněného na ocelových sloupcích. Vjezd do
oploceného areálu je možný jen přes bránu u provozní budovy s váhami. Doplněno
je dle potřeby o záchytné sítě proti úletu lehkých částí odpadu po obvodu skládky o
výšce 4 m.
Přípojka elektrické energie

Přípojka el. energie je provedena nadzemním vn vedením k areálu skládky a
ukončena sloupovou trafostanicí 630 kVA. Do hlavního rozvaděče v provozní budově
je provedena nn kabelovým vedením.
Osvětlení

Slouží k osvětlení areálu skládky a příslušných komunikací.
T elefonní přípojka

Připojení skládky Uhy na telefonní síť, kabel TCEKE 2,5 XN 0,8.
Další bližší údaje o stávajícím provozu skládky jsou uvedeny ve výše uvedených
dokumentech, závazných pro provoz skládky, tj. v integrovaném povolení,
provozních řádech a havarijním plánu.
Hodnocený záměr

Pozemky pro výstavbu V. etapy skládky byly vybrány z důvodu návaznosti na stávající
areál skládky Uhy I. – III. etapa a možnosti využití stávajících souvisejících objektů
k jejímu provozování. Území je již v současnosti zasaženo skládkovou činností a
lokalita je reliéfně poznamenána vytěžením ložiska štěrkopísku.
Rozšíření skládky S-OO Uhy v rozsahu V. etapy bezprostředně navazuje na stávající
areál skládky podél jihozápadní strany stávajícího areálu. Rozšíření tělesa skládky je
navrženo na k.ú. Uhy tak, že navazuje na stávající těleso skládky, část souvisejících
stavebních objektů leží na k.ú. Nelahozeves. Dané řešení umožňuje optimálně využít
stávající objekty zázemí skládky k jejímu provozu při minimalizaci záboru prostoru.
Rozšiřovaný areál se nachází cca 0,35 km jihovýchodně od nejbližší zástavby obce
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Uhy (kopíruje cca stávající stav) a cca 1,36 km západně od nejbližší obytné zástavby
obce Nelahozeves, části Podhořany.
Navržený objem rozšířené části tělesa skládky pro ukládku odpadů po sednutí
a konsolidaci je 2 500 000 m3. Těleso skládky bude ve dně členěno příčným
spádováním na cca 19 sektorů, které budou odvodňovány podélným spádováním
s trubními sběrnými drény do příslušných svodných drénů vedených podél SZ a JV
strany rozšířeného tělesa skládky, vedoucích do objektů vodního hospodářství.
Konstrukční návrh tělesa skládky bude v souladu s platnými ČSN a bude respektovat
ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., „o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu“ a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. „o
podrobnostech nakládání s odpady“.
Tvar rozšířeného tělesa skládky má z bočního pohledu tvořit pahorek, po naplnění
jeho kapacity je navržen s vrcholovou částí výškově osazenou na kótě 254,50 m
n.m., což je cca do 14,5 m nad úrovní původního (nevytěženého) okolního terénu a
7,3 m nad vrcholovou částí stávajícího tělesa skládky, kde ve spojení s ním tvoří
v pohledu vyvýšeninu se dvěma úrovněmi vrcholové části s malým výškovým
rozdílem. Půdorysně se rozšířená část tělesa skládky opírá podél jihovýchodní
hranice o stávající těleso skládky I. až III. etapy ve tvaru cca písmene L, spojením tak
vznikne tvar cca lichoběžníku. Půdorysná plocha zatěsněného dna tělesa skládky se
rozšíří o 12,62 ha na celkových 21,33 ha. Tvarové řešení zohledňuje stávající tvar
skládky I. až III. etapy, na které plynule navazuje. Ozelenění povrchu skládky
s výsadbou zeleně na jejím povrchu zohledňuje tvarové řešení a svým rozmístěním
opticky podpoří členitost povrchu. K zajištění optické morfologické rozmanitosti
povrchu vrchlíku skládky byla ponechána část vrchlíku nad I. až III. etapou jako
široká lavice ve svahu z JV a SV strany , dalším prvkem je výsadba shluků zeleně u
okraje v přechodu vrchlíku do svahu tak, aby nebyla navyšována výška skládky a
přitom současně bylo dosaženo výškového členění. Tato opatření mají zajistit co
nejpřirozenější začlenění tělesa skládky do okolní mírně zvlněné krajiny.
Přístup k rozšířené části tělesa skládky a objektům vodního hospodářství pro
pravidelnou údržbu bude umožněn obslužnou komunikací se zpevněnými plochami
se štěrkovým povrchem nebo dle provozního zatížení se zpevněním povrchu
asfaltovou penetrací. Tato komunikace bude napojena v místě areálové brány na
stávající účelovou komunikaci vybudovanou provozovatelem pískovny (Kámen
Zbraslav) vně stávajícího areálu skládky, po které bude umožněn příjezd k JZ rohu
stávajícího areálu skládky, kde bude zřízen nový příjezd s vjezdem k rozšířené části
areálu skládky.
Areál rozšířené části skládky bude oplocen v návaznosti na stávající oplocení
skládky.
Stavební část

Výstavba V. etapy skládky bude sestávat z následujících stavebních objektů:
SO 500 Příprava území
SO 501 Obvodová komunikace
SO 502 Těleso skládky
SO 503 Zasakovací zařízení
SO 504 Jímka povrchových vod
SO 505 Jímka průsakových vod
SO 506 Odplynění skládky
SO 507 Rekultivace skládky
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SO 508
SO 509
SO 510
SO 511
SO 512
SO 513
SO 514
SO 515

Osvětlení areálu
Rozvody nn
Oplocení
Ochranný pás zeleně
Sadové úpravy tělesa skládky
Požární nádrž
Monitoring
Přeložka přípojky vn

SO 500 Příprava území

Tento stavební objekt v sobě zahrnuje přípravné práce a HTÚ. Výstavba rozšířené části
skládky včetně souvisejících objektů bude probíhat etapovitě, v závislosti na provozních
potřebách provozovatele skládky. Z tohoto důvodu bude probíhat příprava území vždy
pouze na nezbytně potřebné ploše plánované etapy k výstavbě.
Přípravné práce budou upřesněny po provedení aktuálního biologického průzkumu
zaměřeného na potřebný transfer chráněných druhů živočichů nejlépe v posledním
vegetačním období před započetím výstavby. Veškeré odůvodněné kácení dřevin bude
prováděno v období vegetačního klidu. V uvolněném prostoru bude následně probíhat
hrubá terénní úprava zahrnující skrývku ornice a podorničí a provedení násypů a
výkopů v požadovaném tvaru pro těleso skládky,obvodovou komunikaci a zasakování
povrchových vod.
Stávající oplocení, od SZ rohu po JV roh stávajícího areálu, včetně cca 100 m úseku u
požární nádrže, v délce cca 660 m bude odstraněno a přemístěno do nové polohy.
Odstraňování oplocení bude prováděno po etapách v souladu s potřebou uvolněného
prostoru pro výstavbu V. etapy skládky.
Příprava území zahrnuje rovněž skrývku humózních zemin na ploše výstavby
(142 570m2) v doporučené tloušťce dle provedeného pedologického průzkumu. Skrývka
ornice a podorničí bude provedena odděleně. Skrytá ornice a podorniční vrstva budou
uloženy v průběhu výstavby na ploše tělesa skládky na mezideponii umístěnou mimo
oblast aktuální výstavby, odkud bude průběžně využívána ke zpětné rekultivaci tělesa
skládky.
Hutněné násypy budou prováděny z výkopového materiálu, případně vhodných
inertních materiálů. Po části obvodu terénní úpravy bude vyhlouben zemní vsakovací
příkop nebo průleh, případně doplněný vsakovací jamou pro podpoření zásaku
dešťových vod ze svahů terénní úpravy a rekultivace skládky.
SO 501 Obvodová komunikace

Pro příjezd k rozšiřované části skládky bude využita stávající manipulační plocha a
vnitroareálová komunikace vybudovaná provozovatelem pískovny (KÁMEN Zbraslav,
spol. s r.o.), která propojí vjezdové brány u stávající provozní budovy rozšířeného tělesa
skládky.
Obvodová komunikace bude vedena od průjezdu branou v oplocení do rozšířené části
areálu v jeho severovýchodní části a dále podél JV až SZ po obvodu rozšířeného tělesa
skládky - V. etapa. Od vjezdu po J roh areálu skládky bude navržena komunikace
dvoupruhová v šíři 6,5 m, zbývající část po obvodu rozšířeného tělesa skládky bude
navržena komunikace jednopruhová šířky 4,5 m s výhybnami. Komunikace budou
konstruovány jako zpevněné asfaltovou emulzí a štěrkovým povrchem s krajnicemi.
Směrové vedení komunikace je navrženo pro rychlost do 20 km/h, příčný sklon vozovky
je navržen 3 %. Sklonové poměry v podélné ose komunikace budou kopírovat
13
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obvodovou hranu části tělesa skládky. Vnější svahy komunikace jsou navrženy ve
sklonu 1:1,5 až 2.
Součástí obvodové komunikace budou odstavné nebo manipulační plochy např. u
požární nádrže.
Celková plocha obvodové zpevněné komunikace včetně manipulačních ploch bude cca
7100 m2.
SO 502 Těleso skládky

Těleso rozšířené části skládky – V. etapa je nejrozsáhlejším stavebním objektem o
půdorysné ploše 126 200 m2 a užitečné kubatuře 2 500 000 m3 uložených odpadů.
Těleso skládky bude tvořeno cca 19 sektory průměrné šířky od 30 do cca 41 m a délky
cca 135 - 248 m. Dna sektorů budou příčně ukloněna k trubnímu drénu ve sklonu min.
3% a podélně k severozápadu nebo jihovýchodu k hlavním sběračům průsakových vod
ve sklonu 1 %. Svahy dna tělesa skládky jsou navrženy ve sklonu 1:2 až 2,5. Svahy
rekultivace skládky jsou navrženy ve sklonu 1:2,5 až 1:4, na vrchlíku je navržen sklon
5%.
Aktuální geologické poměry území výstavby byly stanoveny na základě inženýrsko
geologického průzkumu, provedeného v 03/2012 firmou PÖYRY Environment a.s.
V rámci tohoto průzkumu bylo na lokalitě vyhloubeno cca 21 vrtaných průzkumných
sond, z čehož 3 byly provedeny jako monitorovací vrty s vystrojením KV2, KV3 a KV4,
dále 3 ks vsakovacích vrtů VS1 až VS3 a dále 15 průzkumných vrtaných sond JV1 až
15. Rovněž bylo využito výsledků archivních průzkumů prováděných v zájmovém
prostoru nebo bezprostředně navazujících na zájmový prostor.
Na základě zjištěných informací o geologických, geomorfologických a
hydrogeologických charakteristikách podloží bude navrženo osazení tělesa skládky tak,
aby základová spára těsnící vrstvy byla nejméně 1 m nad nejvyšší úrovní přirozené
hladiny podzemní vody (v souladu s ČSN 83 8032). Založení tělesa skládky bude
vycházet z informací o hladinové úrovni podzemní vody (hydroizohypsy) pro nejvyšší
kvartérní zvodeň ve štěrcích a ve sklonu hydraulického spádu hladiny podle povrchu
nepropustných slínovců.
Dno skládky bude těsněno kombinovaným těsněním, t.j. geologickou a technickou
bariérou v souladu s ČSN 83 8030 a ČSN 83 8032. V případě použití geologické bariéry
z minerálního zemního těsnění tl. 0,5 m s kf  1*10-9 m.s-1 bude tato vybudována ve dně
skládky a na dlouhém svahu na JZ straně skládky do výšky min. 1,5 nade dnem (od
paty svahu), nad touto úrovní bude těsněn svah bentonitovou rohoží v souladu s ČSN
83 8032. Technickou bariéru bude tvořit vysokohustotní fólie PE-HD tl. 2 mm. Výstavba
jednotlivých sektorů skládky bude probíhat postupně ve fázích podle potřeby provozu,
aby se omezila aktivní plocha skládky a snížilo množství průsakových vod.
Neporušenost fóliového těsnění ve dně tělesa skládky bude kontrolována před
zahájením provozu měřením pomocí systému např. SENSOR nebo GEODYN.
Ochranná vrstva těsnění dna skládky je navržena ochrannou geotextilií vyhovující min.
hodnotě testu CBR  8000 N a štěrkovou drenážní vrstvou tl. 300 mm na svazích
doplněnou o stabilizační kostru tvořenou z opotřebovaných automobilových pneumatik
z osobních a užitkových automobilů.
Odvod průsakových vod z tělesa skládky budou zajišťovat sběrné trubní drény
v součinnosti se štěrkovou drenážní vrstvou tl. 300 mm. Sběrné drény budou tvořeny
potrubím PE-HD D 225 mm, perforovaným uvnitř tělesa skládky. Sběrné drény budou
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prostupovým kusem vyvedeny mimo těleso a svedeny do šachet na svodných drénech
plným potrubím PE-HD D 225 mm, kde budou zakončeny šoupátkem a výtokovým
plynovým uzávěrem (sifonem).
Sběrné drény se napojují do svodných drénů v šachtách průsakových vod, které jsou na
konci zaústěny do čerpacích šachet. Uvnitř šachty bude zajištěna nepropustnost
vyložením dna a obvodu šachty vysokohustotní fólií PE-HD tl. 2 mm. Na svodných
drénech jsou navrženy dvě z těchto šachet jako přečerpávací. V těchto šachtách budou
umístěna čerpadla v antikorozní úpravě, která budou přečerpávat průsakovou vodu do
akumulačních jímek průsakových vod. Svodné drény jsou vzhledem ke konfiguraci
terénu navrženy ve spádu min. 0,7% z potrubí PE-HD 355 mm. Oddělení
nekontaminovaných a kontaminovaných vod v tělese skládky při výstavbě jednotlivých
fází výstavby bude zabezpečeno stříškovitým profilem dna skládky s doplněním o
fóliové rozdělovací hrázky na konci stříšky posledního sektoru fáze výstavby a na okraji
v místě dělení sekce na dvě části s opačným podélným sklonem. Fóliové hrázky uvnitř
jednotlivých částí sektorů mohou být použity z provozních důvodů i při detailnějším
dělení dna tělesa skládky k omezení vzniku průsakových vod.
SO 503 Zasakovací zařízení

Neznečištěné srážkové vody budou odváděny samostatně (potrubím, příkopy atd.) a
budou zasakovat v pásu zeleně po obvodu skládky nebo na sousedící ploše pro
pozdější plánované fáze výstavby. Pro umožnění lepšího zásaku budou vybudována
zasakovací zařízení skládající se ze zasakovacích průlehů nebo příkopů, doplněných o
zasakovací objekty (např. zasakovací šachty, jámy) určené k podpoře zásaku. IGHG
průzkum lokality prověřil reálnost zásaku srážkových vod na lokalitě.
SO 504 Jímka povrchových vod

Akumulační jímka povrchových vod bude sloužit pouze k akumulaci povrchových vod
k provozním účelům v areálu skládky, zejména údržbě komunikací a zálivce zeleně
v suchém období. Akumulovány budou srážkové vody stékající z rekultivovaného
povrchu tělesa skládky z JV svahu v jeho severní části, které v současnosti vsakují do
podloží v nejméně vhodném místě z hlediska jeho hydrologie. Tyto vody budou
přivedeny rigolem z betonových žlabovek do jímky, kde po dosažení max.
akumulačního objemu cca 300 m3 začnou přepadat přes bezpečnostní přepad do
příkopu o délce cca 200 m s betonovými žlabovkami ve dně a odváděny JZ směrem do
průlehu za požární nádrží, kde budou srážkové vody vsakovat do terénu. V místě
vjezdu do areálu bude vybudována trubní propust.
SO 505 Jímka průsakových vod

Stávající jímka průsakových vod o provozním využitelném objemu 679 m3 je pro
rozšíření skládky nedostačující. Navýšení akumulačního objemu průsakových vod
skládky zajistí výstavba nové akumulační jímky průsakových vod v místě stávající jímky
povrchových vod. Je navržena nová jímka průsakových vod s provozním objemem
průsakových vod ve výši 700 m3. Jímka bude železobetonová s PEHD fóliovým
těsněním tl. min. 2 mm. Mezi stávající jímkou průsakových vod a jímkou nově určenou
k jejich akumulaci budou položena potrubí umožňující spolupůsobení obou jímek při
akumulaci a při provádění zpětné recirkulace do tělesa skládky. Nová jímka bude
vybavena čerpadly a konzolou pro manipulaci s nimi.
V souvislosti s kapacitami jímek průsakových vod je nutné uvést sdělení oznamovatele,
podle kterého bude systém otevírání nových sektorů skládky V. etapy (které jsou
zdrojem průsakových vod) a následné rekultivace sektorů na kterých byla skládková
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činnost ukončena (a dále nebudou zdrojem průsakových vod) řešena tak, aby
zabezpečená plocha skládky (zdroj průsakových vod) byla trvale nižší než 5 ha. Z této
podmínky jednoznačně vyplývá i požadavek na provádění průběžné rekultivace tělesa
V. etapy skládky.
SO 506 Odplynění skládky

Skládka bude odplyňována podle ČSN 83 8034 a bude stavebně připravena pro aktivní
systém odplynění. Odplyňovací systém bude tvořený jímacími studnami bioplynu a
jímacím potrubím z materiálu PE-HD. Jímací studny budou založeny na betonovém
základu osazeném na povrchu drenážní štěrkové vrstvy. Odplyňovací studny budou
tvořeny svislým perforovaným potrubím PE-HD obsypaným štěrkem do ocelových
výpažnic průměru 1 m, které budou postupně povytahovány a nastavovány s ukládáním
odpadů do tělesa skládky. Při výstavbě zatěsnění a rekultivace povrchu skládky bude
provedeno odstranění ocelové výpažnice a plynotěsná úprava zhlaví studny spolu
s úpravou pro regulaci odtahu bioplynu z tělesa skládky a odběru vzorků plynu
z jednotlivých studní. Pokud je to technicky možné (výška vrstvy odpadů, stav a
množství metanu) jsou plynové studny dočasně připojovány “ztraceným“ potrubím,
vedeným v odpadu, s aktivním systémem odplynění. Za těchto podmínek umožní
aktivní způsob podtlakového odsávání stažení bioplynu i z překrytých prostorů mimo
provedenou rekultivaci a nebude docházet k nekontrolovanému úniku metanu do
ovzduší.
Odvod plynů z jímací studny bude zajištěn jímacím potrubím vedeným po povrchu
skládky k patě skládky a dále pak svodným vedením plynovými sběrači do areálu
plynového hospodářství stávající skládky. V tomto areálu dojde k připojení na stávající
přívod k čerpací stanici bioplynu přes kondenzační šachtu, kde dojde ke snížení vlhkosti
plynu. Plyn bude využíván ve stávajícím zařízení pro energetické využívání kogenerační jednotce, které je v současnosti provozováno jiným subjektem.
Na skládce Uhy je nyní instalována kogenerační jednotka se jmenovitým elektrickým
výkonem 341 kW e. Při 100 % výkonu a 50 % obsahu CH4 v bioplynu představuje její
max. spotřeba 198 m3/hod bioplynu. Současné množství bioplynu přiváděné do
kogenerační jednotky je průměrně okolo 120 m3/hod. Je reálný předpoklad, že z I. – III.
etapy skládky bude produkce bioplynu postupně ubývat a na ploše skládky V. etapy
bude postupně tvorba bioplynu nabíhat. Vzhledem k termínům výstavby záměru a
termínu zahájení skládkování v tělese V. etapy, lze významnější produkci bioplynu
z tělesa skládky V. etapy očekávat přibližně v roce 2018. Lze tudíž reálně předpokládat,
že stávající kogenerační jednotka bude kapacitně vyhovující minimálně do roku 2018.
Zároveň zhruba v tomto časovém období skončí životnost stávajícího motoru
kogenerační jednotky a provozovatel předpokládá osazení nové kogenerační jednotky.
Její velikost bude upřesněna dle aktuální produkce bioplynu z I. – III. etapy skládky a
produkce bioplynu z V. etapy skládky, která se bude odvíjet i od skladby ukládaných
odpadů.
SO 507 Rekultivace skládky

Rekultivace skládky bude spočívat v úpravě tvaru tělesa skládky, vytvoření těsnících
bariér, drenážních vrstev a ozelenění povrchu pro jeho začlenění do krajinného rázu
okolní přírody. Rekultivační souvrství bude tvořeno z následujících vrstev. Na horním
platu skládky při provádění tvarování povrchu odpadu budou vytvořeny nepravidelné
terénní modelace tak, aby byl z dálkových pohledů zmírněn vizuální vjem
antropogenního tvaru v krajině. V rámci rekultivace budou na několika místech
vytvořeny xenofytní enklávy, které zvýší biodiverzitu lokality. Na těchto místech bude
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místo ornice navezen na rekultivační vrstvu inertní materiál (štěrkopísek), který bude
případně doplněn hromadou štěrku či kamení.
Vyrovnávací vrstva bude vytvořená z vhodného odpadu nebo zeminy tak, aby byl
vytvořen pevný a stabilní podklad pro další konstrukce.
Plynová drenáž bude tvořena drenážním geokompozitem, která bude ukládána
v pruzích tak, aby se zajistilo celoplošné odsávání bioplynu z tělesa skládky a prioritní
cesty k jímacím studnám bioplynu.
Těleso skládky (skupina S-OO) bude těsněno jednovrstvým těsněním, tvořeným
prioritně bentonitovou rohoží nebo minerálním těsněním (při zajištění ekonomicky
výhodného zemního materiálu) v souladu s ČSN 83 8032 a ČSN 83 8035, na vrchlíku
může být využita pro těsnění i PE-HD fólie tl. min. 1mm, která nahradí bentonitovou
nebo minerální konstrukci.
Odvod srážkových vod z rekultivované části skládky bude probíhat převážně jejich
povrchovým odtokem a částečně průsakem zemní vrstvou do geosyntetických
drenážních vrstev. Pro odvod vod zemní vrstvou bude nad těsnění skládky uložen
drenážní geokompozit a pomocné trubní drény.
Dešťové vody z povrchu rekultivace budou podchyceny, v patě svahu u komunikací, do
obvodového odvodňovacího příkopu v délce cca 1150 m. Ten bude tvořen betonovými
žlabovkami a po úsecích bude jímaná voda přes horskou vpusť a kanalizační potrubí
převáděna přes obvodovou komunikaci k zásaku do pásu zeleně podél tělesa skládky.
Na odvodňovací vrstvu bude proveden násyp rekultivačních vrstev. Budou to vrstva
zeminy a humózní vrstva pro založení vegetačního krytu rekultivace. Podorniční vrstva
zeminy bude provedena v tloušťce 0,7 m, humózní vrstva zeminy bude mít tloušťku 0,3
m. Povrch rekultivace bude oset travním semenem luční směsi vhodným pro dané
stanoviště. V rámci rekultivace vrchlíku skládky budou tvořeny sporadicky xerofytní
stanoviště a enklávy pro suchomilné druhy živočichů a rostlin. Ozelenění svahů
rekultivace bude doplněno výsadbou skupin mělce kořenících dřevin.
SO 508 Osvětlení areálu

Venkovní osvětlení stávajícího areálu skládky bude rozšířeno do jeho rozšířené části.
Osvětlení bude navrženo v rozsahu nezbytném pro splnění požadavků bezpečnosti
práce a ostrahy areálů s důrazem na potlačení světelného šumu. Bude zajišťovat
osvětlení vjezdů a výjezdů z tělesa skládky, manipulační plochy, prostoru u čerpacích
šachet a požární nádrže. Osvětlení bude provedeno výbojkovými osvětlovacími tělesy
umístěnými na výložnících ocelových sloupů, které budou doplněny v místech vjezdů do
tělesa skládky o halogenová svítidla osvětlující těleso skládky. Napojení bude
provedeno na stávající rozvod osvětlení v areálu skládky.
SO 509 Rozvody nn

Rozvody nn budou zajišťovat přívod el. energie k čerpacím šachtám a zemním
akumulačním jímkám průsakových a povrchových vod, ve kterých budou osazena
čerpadla. Kabely budou ukončeny u těchto objektů podružnými rozvaděči nn. V těchto
místech i případně po trase budou instalovány zásuvkové skříně, které budou
umožňovat (v případě potřeby) připojení drobného el. nářadí, přenosného čerpadla a
mobilního osvětlení při údržbě šachet na svodných drénech. Napojení bude provedeno
z nového hlavního rozvaděče u areálu plynového hospodářství skládky napájeného ze
stávající trafostanice. Kabely budou uloženy v zemní rýze do pískového lože a opatřeny
výstražnou páskou. V místech průchodu pod komunikací budou uloženy do chráničky.
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Celková délka kabelových tras je cca 1240 m.
SO 510 Oplocení

Rozšířený areál skládky bude oplocen plotem z drátěného pletiva výšky 2 m, který bude
navazovat na oplocení stávajícího areálu skládky. Pletivo bude neseno ocelovými
sloupky s osazením do betonových patek. Celková délka nového oplocení je cca
1365m.
Ve směru větrů (vanoucích od západu) směrem k Nelehozevsi budou alternativně u
aktivní plochy vně tělesa skládky osazeny přenosné záchytné sítě nebo dočasné pevné
sítě, umístěné v patě tělesa skládky na obvodové komunikaci. Záchytné sítě budou mít
min.výšku 6 m.
SO 511 Ochranný pás zeleně

Hlavní funkcí navrhovaných výsadeb je funkce hygienická a stabilizační. Za oplocením
vně areálu skládky, podél jeho JV strany, je navržen izolační pás dřevin průměrné šířky
10 metrů umístěný v travnaté ploše, který může být funkčně využíván i k zasakování
dešťových vod. Povrch pásů zeleně pro výsadbu dřevin bude oset nenáročnou travní
směsí, kde se počítá s možností následné sukcese. Výsadby dřevin olemují obvod
areálu a z dálkových pohledů odcloní vlastní těleso skládky. Z tohoto důvodu převažují
v navrhované druhové skladbě dřeviny stromového růstu, z keřů jsou použity domácí,
vzrůstné a rychle rostoucí druhy.
Navržená druhová skladba vychází hlavně ze stávajících klimatických podmínek
stanoviště. K výsadbě jsou přednostně navrženy autochtonní dřeviny.
latinský název
stromy
Acer campestre
Acer platanoides
Betula pendula
Carpinus betulus
Prunus avium
Quercus robur
Tilia cordata
Primus avium
keře
Crataegus monogyna
Corylus avellana
Rosa canina
Swida sanguinea

český název
javor babyka
javor mléč
bříza bílá
habr obecný
třešeň ptačí
dub letní
lípa srdčitá
třešeň ptačí
hloh jednosemenný
líska obecná
růže šípková
svída krvavá

SO 512 Sadové úpravy tělesa skládky

Cílem sadových úprav je začlenění umělého tělesa skládky do okolní krajiny.
K výsadbám na těleso skládky jsou navrhovány pouze dřeviny keřového vzrůstu. Keře
nebudou opticky zvyšovat skládku a současně nevznikne nebezpečí vývratů, kterými by
na prudkých svazích a při omezené vrstvě substrátu patrně trpěly dřeviny stromového
růstu. Rozmístění keřových výsadeb v jednodruhových shlucích několika druhů na
větších či menších plochách je navrhováno tak, aby se zabránilo vzniku plošné eroze a
současně aby svým tvarem působily přirozeným dojmem. Na volných plochách, které
budou osety nenáročnou travní směsí se počítá s možností následné sukcese, čímž
v budoucnu vznikne i věkově diferencovaný porost dřevin.
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Navržená druhová skladba vychází ze stávajících klimatických podmínek stanoviště.
K výsadbě jsou navrženy pouze autochtonní dřeviny.
latinský název
Berberis vulgaris
Cornus mas
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rosa canina
Swida sanquinea
Rhamnus catharticus

český název
dřišťál obecný
dřín obecný
hloh jednosemenný
brslen evropský
ptačí zob obecný
zimolez pýřitý
trnka obecná
růže šípková
svída krvavá
řešetlák počistivý

Technologie výsadby bude zohledňovat extrémní podmínky stanoviště, proto budou
keře vysazovány ve sponu 1x1m. Součástí výsadeb bude zálivka. Plocha výsadeb bude
po obvodu ochráněna plastovým lesnickým oplocením. Výsadba bude probíhat ve
vhodném termínu pro výsadbu dřevin, které jsou dva – podzimní od října do poloviny
listopadu a jarní od rozmrznutí půdy přibližně do konce dubna.
SO 513 Požární nádrž

Nově navržená požární nádrž o max. objemu 200 m3 je navržena jako zemní, se
zajištěním nepropustnosti fólií PE-HD tl. 1 mm. Jímka bude opatřena bezpečnostním
přepadem do žlabovky pro odvod dešťových vod do zásaku. Jímka bude vybavena
pevným sacím potrubím k nápojnému místu pro připojení požární techniky při čerpání
vody z nádrže. Příjezd k nádrži pro požární techniku bude po stávající vnitroareálové
komunikaci pískovny, dále k vjezdové bráně nového areálu V. etapy, kde se nachází
manipulační plocha pro požární techniku.
Doplňování vody v požární nádrži bude prováděno autocisternou.
SO 514 Monitoring

Skládka je monitorována po celou dobu provozu a dále ve stádiu následné péče po
jejím uzavření. Monitoring vod je prováděn smluvní odbornou organizací která zajišťuje
odběry vzorků, vyhotovení analýz, provádění měření. Stávající monitoring skládky
zahrnuje osm odběrných míst sledování proudění podzemních vod ve směru nad i pod
skládkou která jsou umístěna po obvodu stávajícího tělesa skládky (I. - III.etapa) i mezi
plánovanou výstavbou rozšíření tělesa skládky (V. etapa). Tyto vrty jsou v provedení
s rozdílnou hloubkou, kterým jsou monitorovány svrchní kvartérní a nižší křídová
zvodeň.
Monitorovací systém bude v rámci rozšíření skládky doplněn o 4 nové monitorovací
vrty. Dva pod rozšířeným tělesem skládky směrem k obci Nelahozeves a dva směrem
k obci Uhy ve směru přítoku podzemních vod od tělesa skládky (indikační pro V. etapu).
Jako referenční bude sloužit jeden ze stávajících vrtů ve směru proudění podzemních
vod ke skládce.
Umístění nových vrtů a využití stávajících vrtů bude provedeno na základě vyhodnocení
HG průzkumu a konzultace s hydrogeology. Vrty budou vystrojeny perforovanou
výpažnicí, prostor mezi výpažnicí a zbytkovým prostorem vrtu bude vyplněn štěrkem.
Proti vniknutí povrchových vod do obsypu vrtu budou vrty opatřeny jílovým těsněním a
zabetonovaným zhlavím. Vrty budou zabezpečeny proti nepovolené manipulaci
uzamykatelným uzávěrem se signalizační tyčí.
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SO 515 Přeložka přípojky vn

Před zahájením přípravy území nebo současně s ní musí být provedeno přeložení a
zrušení stávajícího vzdušného vedení v délce cca 340 m a kabelu v délce cca 238 m
stávající přípojky vn 22 kV pro skládku Uhy, které v současnosti vedou přes plochu
navrženou k výstavbě tělesa skládky. Přeložka přípojky VN bude provedena z jiného
sloupu téhož vedení 22 kV v délce 507 m vzdušným vedením na sloupech k J rohu
stávajícího areálu skládky dopojena v délce cca 15 m na stávající 22 kV kabel přípojky
vn vedoucí k stávající trafostanici.
Technologická část

Skládkování odpadů v V.etapě skládky bude probíhat zcela obdobně jako
v současnosti na III. etapě skládky. Provozovatel skládky nepředpokládá změny
v sortimentu ukládaných odpadů oproti sortimentu odpadů, který je uveden jako
příloha stávajícího schváleného provozního řádu skládky. V rámci V. etapy skládky
bude opět zřízen sektor S - OO1. Způsob přejímky a kontroly odpadů zůstane rovněž
zachován beze změn, v činnosti bude i nadále vážný systém, oklepová plošina a
mycí rampa pro případnou očistu vozidel. Beze změny bude i stávající systém
vlastního ukládání odpadů do aktivního sektoru skládky, jeho hutnění a překrývání.
Do zahájení provozu na V. etapě skládky zajistí provozovatel vypracování a
schválení nových provozních řádů a plán opatření pro případ havárie.
Cílový stav

Souběžně s ukládáním odpadů na těleso III. etapy skládky bude probíhat výstavba
záměru. Po vyčerpání kapacity III. etapy skládky a po vydání kolaudačního
rozhodnutí bude zahájeno skládkování v určeném sektoru V. etapy. Bude zpracován
projekt rekultivace skládky I. – III. etapy a po jeho schválení bude dokončena
rekultivace této skládky (rekultivace bude podmíněna konsolidací tělesa skládky po
ukončení ukládání odpadů). Souběžně s otevíráním nových sektorů skládky V. etapy
bude probíhat i postupná rekultivace naplněných sektorů V. etapy skládky tak, aby
zabezpečená plocha skládky, ze které se odvádí průsakové vody, byla vždy menší
než 5 ha.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby záměru
Zahájení skládkování v V. etapě

2013
IV. Q. 2013 (po ukončení skládkování
ve III. etapě)
2026

Předpoklad ukončení skládkování

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Obec Uhy, Nelahozeves. Středočeský kraj

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Prvním rozhodnutím ve fázi přípravy realizace záměru bude vydání územního
rozhodnutí, které bude vydávat stavební úřad Kralupy nad Vltavou. K žádosti o
vydání územního rozhodnutí musí investor ve spolupráci s projektantem předložit
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kromě projektové dokumentace stavby i vyjádření příslušných organizaci a úřadů dle
platných předpisů.
V rámci žádosti o územní rozhodnutí je nutné předložit i závazné stanovisko
Krajského úřadu Středočeského kraje k umístění stacionárního zdroje dle zákona
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší dle §11 odstavec 2) písmeno b).
Dále musí oznamovatel předložit projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
Příslušným úřadem bude opět stavební úřad Kralupy nad Vltavou.
Dále bude nezbytné získat souhlas s vynětím pozemků ze ZPF v kompetenci
Ministerstva životního prostředí ČR.
Provozovatel musí předložit na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o změnu
integrovaného povolení.

Celková situace areálu se zakreslením plochy V. etapy výstavby skládky a hlavních
objektů a další nezbytná výkresová dokumentace je uvedena v Příloze č.2
předkládané dokumentace.
Orientační situace zájmového území a fotodokumentace je patrná z následujících
podkladů:
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Fotodokumentace:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizací záměru budou dotčeny dále uvedené pozemky v katastrálních územích
Uhy a Nelahozeves. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o následující
pozemky, resp. jejich části:
V. etapa skládky

Katastrální území Uhy:
Číslo parcely
245/4
245/5
245/8
245/69
245/70
245/71
245/72
245/73
254/74
245/75
245/76
245/93
245/104
245/ 106
245/ 109
245/113
Celkem

Využití pozemku
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

2

Výměra (m )
22 368
13 186
5 758
13 128
17 757
9 341
3 919
4 764
6 835
17 832
37 243
2 153
1 708
3 770
18 132
3 062

2

Zábor (m )
12 352
9
5 117
12 732
16 570
9 337
3 919
4 764
6 835
17 832
34 619
1 368
567
2 318
10 612
916
139 867

BPEJ
12210
12210
12210
12210
12210
12210
12210
12210
12210 – 6825 m2
12212 – 10 m2
12210
12210
12210
12210
12210
12210
12210

Katastrální území Nelahozeves:
Číslo parcely Využití pozemku
284/38
Orná půda
Celkem:

Výměra (m2)
73 232

Zábor (m2)
2 703
2 703

BPEJ
12212

Celkový zábor pro výstavbu V. etapy skládky je 142 570 m2, plocha pro vynětí ze
ZPF je shodná, tedy 142 570 m2.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle
§ 45a (v aktuální podobě národního seznamu dle NV č. 371/2009 Sb.) nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Vyjádření Krajského úřadu
Středočeského kraje je uvedeno v Příloze č.1 předkládané dokumentace.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
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Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),
území není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Zpracovatelům dokumentace není známa situace, že by v zájmovém území záměru
byla nějaká část přírody registrována jako VKP podle § 6 platného znění zákona o
ochraně přírody a krajiny.
Ochranná pásma
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody (50 m „ze zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí budou specifikována v projektové
dokumentaci pro územní řízení.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
 Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:










1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
7m
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
2m
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
1m
35 kV až 110 kV
12 m
110 kV až 220 kV
15 m
220 kV až 400 kV
20 m
nad 400 kV
30 m
závěsné kabelové vedení 110 kV
2m
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence 1 m

u podzemního vedení:



do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic






u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

 Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.




u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

 Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.



u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01
Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu



u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
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 Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti:




100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od
osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II.
třídy

B.II.2. Voda
Výstavba

Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby,
technické řešení výstavby záměru nevyžaduje významnou spotřebu vody. Potřebné
množství vody pro průmyslové využití lze odebírat ze stávající studny. Pitná voda
bude dovážena v PE lahvích.
Stávající stav

Provoz areálu skládky nevyžaduje průběžné dodávky vody. Potřeba vody v sociální
budově a pro mytí vozidel (přednostně recirkulace přes ČOV) je zajišťována
přívodem užitkové vody ze studny firmy KÁMEN Zbraslav s.r.o. Pro údržbu zeleně a
případné zkrápění vnitroareálových komunikací a tělesa skládky v době nepříznivých
klimatických podmínek se využívá přednostně voda z jímky povrchových vod.
Množství vody odebrané ze studny se nesleduje. Dle technického odhadu
provozovatele skládky se může pohybovat ve výši několika stovek m3/rok v závislosti
na klimatických podmínkách. Jako pitná voda pro zaměstnance se dováží voda
balená v PE lahvích.
Cílový stav

Realizací hodnoceného záměru se spotřeba vody podstatným způsobem nezmění.
Aktivní plocha skládky pro ukládání odpadů bude stejná, v areálu nebudou
provozovány žádné nové činnosti. Stávající počet pracovníků skládky se rovněž
nezmění. Potřebné množství užitkové vody pro údržbu zeleně bude přednostně
odebíráno z jímky povrchových vod. Periodická výměna vody v požární nádrži bude
řešena dovozem v CAS (stávající způsob). Akumulace potřebného množství vody
může být v suchém období podpořena doplňováním vody ze studny. Pitná voda pro
zaměstnance se bude i nadále dovážet ve formě balené vody v PE lahvích.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační
materiál a výrobky apod. Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů bude
provedeno v prováděcích projektech stavby.
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz těsnící fólie. Způsob dodávek
a výstavby jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude upřesněn v
dokumentaci pro provedení stavby po dokončení výběru dodavatele stavby.
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Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací a technologického zařízení,
neovlivňuje absence těchto údajů závěry dokumentace v části posuzování vlivů
výstavby na životní prostředí.
Stávající stav
Suroviny

V rámci hodnoceného záměru lze za vstupní surovinu pokládat odpady uložené na
skládku. Dle výsledků z provozní evidence bylo v roce 2009 na skládku Uhy uloženo
208 041 tun odpadů, tj. množství, které provozovatel předpokládá ukládat i při
provozu V. etapy skládky. V roce 2010 bylo na skládku uloženo 165 292 tun odpadů,
v roce 2011 pak pouze 138 249 tun odpadů. Vzhledem k poklesu ukládaného
množství v těchto letech jsou v dalších částech této kapitoly uváděné údaje vztažené
na rok 2009, které korespondují s provozem skládky po realizaci záměru (z hlediska
ukládaného množství odpadů).
Přehled o druzích odpadů uložených na skládku je uveden v tabulce. Vzhledem
k široké škále schválených druhů odpadů jsou v této tabulce uváděny pouze odpady,
jejichž roční uložené množství bylo vyšší než 3 000 tun/rok.
Kód odpadu
200301
150106
170504
200307
170504/990003
170904/990006

Kategorie
O
O
O
O
O
O

190805
170904

O
O

170107

O

200303

O

Název odpadu
Směsný komunální odpad
Směsné obaly
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Objemný odpad
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902
a 170903
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902
a 170903
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 170106
Uliční smetky

tun/rok 2009
66 821,28
30 119,31
20 446,29
19 605,74
16 844,08
9 235,65
9 113,80
6 023,69
4 314,28
3 953,35

Odpady uvedené pod rozlišovacími kódy 99000 byly použity pro technické
zabezpečení skládky.
Do spotřeby surovin lze zahrnout i spotřebu motorové nafty, která v roce 2009 byla
128 m3/rok. Motorová nafta se odebírá z neveřejné ČS PHM firmy KÁMEN Zbraslav
s.r.o., situované v navazujícím areálu štěrkopískovny. Převážnou část motorové nafty
odebraly firemní TNA dovážející odpady na skládku. Při provozu stavebních
mechanizmů na tělese skládky bylo v roce 2009 spotřebováno cca 30 m3 motorové
nafty.
Spotřeba ostatních surovin a výrobků (oleje, přípravky pro údržbu) byla zcela
zanedbatelná.
Energie
Elektrická energie

Potřebné množství elektrické energie je odebíráno přípojkou z veřejné distribuční sítě
přes sloupovou trafostanici. Hlavní rozvaděč je umístěn v sociální budově. Elektrická
energie se používá i pro vytápění objektů a přípravu TUV. Spotřeba elektrické
energie v roce 2009 byla cca 93 000 kWh.
Provoz skládky nevyžaduje dodávky dalších energií.

29

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Skládka Uhy - V. etapa, rozšíření skládky odpadů

Cílový stav
Suroviny

V rámci provozu V. etapy skládky se nepředpokládá rozšíření svozové oblasti a tudíž
i roční množství ukládaných odpadů zůstane přibližně na úrovni roku 2009, tj. cca
208 000 tun/rok. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu podílu vytříděných odpadů lze
očekávat i mírný pokles. Z hlediska sortimentu ukládaných odpadů se rovněž
nepředpokládají významnější změny, sortiment schválených druhů odpadů nebude
upravován.
Vzhledem k přibližně stejnému množství ukládaných odpadů (rok 2009) a stejné
svozové oblasti nelze očekávat ani významnější změny ve spotřebě motorové nafty
pro provoz svozových vozidel a stavebních mechanizmů.
Spotřeby ostatních surovin a chemických přípravků pro běžnou drobnou údržbu
budou i nadále objemově nevýznamné.
Energie
Elektrická energie

Realizací hodnoceného záměru dojde k mírnému navýšení odběru elektrické energie
na cca 116 000 kWh/rok, instalovaný příkon se zvýší o cca 130 kW. Dle vyjádření
provozovatele je stávající přípojka elektrické energie kapacitně dostačující. Část
spotřeby el. energie bude kryta z výroby el. energie na kogenerační jednotce.
Provoz skládky nebude vyžadovat dodávky dalších energií.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
budou způsobeny stavební činností. Prakticky veškeré množství skryté ornice a
zeminy z terénních úprav však bude využito v rámci areálu a nezatíží veřejnou
silniční síť. Vzhledem k dále vyčísleným dopravním nárokům skládky lze dopravní
nároky ve fázi výstavby označit za zcela nevýznamné.
Stávající stav a hodnocený záměr (cílový stav)

Areál skládky je přístupný ze silnice I/16 v úseku Velvary – Nová Ves a následným
odbočením na silnici II/616 vedoucí z Velvar přes obec Uhy do Podhořan a
v opačném směru od Podhořan do obce Uhy. Na silnici II/616 se napojuje účelová
komunikace na skládku. Tato účelová komunikace je společná i pro aktivity firmy
KÁMEN Zbraslav s.r.o.
Dle sdělení oznamovatele je předmětem předkládaného záměru projednání ročního
dovozu 208 041 tun odpadů což představuje 30 960 TNA. Průměrné vytížení vozidla
je cca 6,72 tun/vozidlo. V těchto údajích je podchycen jak dovoz odpadů, tak i dovoz
materiálu pro technické zabezpečení skládky. Z výsledků provozní evidence odpadů
zadal oznamovatel následné směrové rozložení dopravy: Cca 30% přijíždí na
skládku po silnici II/616 od západu, tj. přes obec Uhy a cca 70 % vozidel přijíždí na
skládku po silnici II/616 od východu, tj. od Podhořan.
Vzdálenost ze silnice II/616 po vnitroareálové účelové komunikaci na parkoviště OA
je cca 400 m.
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Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6,30 do 18,00 hodin a
v sobotu od 8 do 12 hodin. V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových
vozidel. Vzhledem k omezenému provozu v sobotu je pro přepočet na denní pohyby
uvažováno s 267 dny provozu skládky.
Na základě výše uvedených údajů jsou v následující tabulce vyčísleny roční a denní
pohyby (příjezdy a odjezdy) motorových vozidel.
Nákladní doprava
Komunikace
Pohyby TNA/rok
II/616 od Uhy
18 576
II/616 od Podhořan
43 344
Účelová komunikace
61 920
Osobní doprava
II/616 od Uhy
4 005
II/616 od Podhořan
4 005
Účelová komunikace
8 010

Pohyby TNA/den
70
162
232
15
15
30

Uvedené pohyby nákladních vozidel odpovídají stavu v roce 2009, kdy bylo na
skládku dovezeno uváděné množství 208 041 tun/odpadů. Tyto pohyby odpovídají
rovněž i cílovému stavu.
V letech 2010, 2011 a i v současné době dochází vlivem omezené skládkové
kapacitě ke snížení ročního množství ukládaných odpadů. Při porovnání s takto
odvozenou dopravní obslužností je třeba konstatovat, že v cílovém stavu dojde
k mírnému navýšení dopravní obslužnosti.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány
provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního
materiálu. Předpokládá se , že většina vytěžené zeminy bude využita v rámci areálu
skládky jako materiál pro terénní a sadové úpravy nebo jako materiál pro technické
zabezpečení skládky. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat
pouze o krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích, které ve vztahu
k běžnému provozu skládky je zcela zanedbatelné. Odhad přepravních tras
nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z
liniových zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám
dodavatel stavby, použitá technika apod. Vzhledem k ne příliš významným nárokům
na bilance přepravované zeminy a stavebních materiálů lze liniové zdroje
znečišťování ovzduší v etapě výstavby označit za nevýznamné.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní
prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení
zpracovatelů dokumentace k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena
v dalších částech předkládané dokumentace.
Provoz

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie.
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.06.
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.06
(Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). Tento uživatelsky jednoduchý program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i
stárnutí motorových vozidel. Program MEFA umožňuje výpočet emisních faktorů pro
široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak
i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy).
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory
tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující
sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
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Program MEFA v. 06 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla
a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro
organické sloučeniny (např. styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro
motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání
v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
Problematika sekundární emise
Hodnota sekundární emise dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem
pohybu automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě
atmosféry. Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech a její
hodnota je zatížena velkou mírou nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární
prašnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla,
počet náprav, aktuální rozptylové podmínky. Všechny komunikace uvažované ve
vytvořeném regionálním modulu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení.
Hodnota sekundární emise PM10 byla přebrána ze studie vykonané pro centrální
část Brna v roce 2005. Hodnota sekundární emise PM10 byla ve shodě s US EPA
stanovena 0,0662 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na sklonu
vozovky a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté
v modelu.
Zdroj: Prašnost z dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi
Výroční zpráva za rok 2005, kód projektu 1F54H/098/520,
Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Ing. Vladimír Adamec, CSc.
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Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následujících tabulkách:
pozn.: SP = sekundární prašnost
Emisní faktory – etapa provozu, rok 2012
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA

Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3
Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3
Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3
Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3

ROK
Rychlost
(km/h):
15
15
15
ROK
Rychlost
(km/h):
40
40
40
ROK
Rychlost
(km/h):
50
50
50
ROK
Rychlost
(km/h):
70
70
70

2012, plynulost st.5
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM 10 + SP
0,2522
0,0051
0,0672
0,7769
0,0017
0,1505
6,2783
0,0618
1,0549
2012, plynulost st.3
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM 10 + SP
0,1978
0,0031
0,0668
0,4389
0,0008
0,1074
2,6291
0,0230
0,3992
2012, plynulost st.3
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM 10 + SP
0,1899
0,0030
0,0669
0,3929
0,0007
0,1161
2,2402
0,0200
0,3507
2012, plynulost st.3
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
PM 10 + SP
0,1856
0,0033
0,0672
0,3717
0,0005
0,1155
2,3171
0,0158
0,3175

CO
2,4408
0,9592
14,8967

CO
0,7917
0,3091
4,8673

CO
0,7225
0,2576
4,3550

CO
0,5821
0,1781
3,8804

Emisní faktory – etapa provozu, rok 2013
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA

Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3
Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3

ROK 2013, plynulost st.5
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10 + SP
15
0,2613
0,0051
0,0672
15
0,7791
0,0018
0,1509
15
6,1822
0,0618
1,0488
ROK 2013, plynulost st.3
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10 + SP
40
0,2041
0,0031
0,0668
40
0,4408
0,0008
0,1075
40
2,5855
0,0230
0,3971
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CO
0,8096
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4,8460
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Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA
Typ vozidla
OA - benzin
OA - diesel
TNA

Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3
Emisní
úroveň
EURO 3
EURO 3
EURO 3

ROK 2013, plynulost st.3
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10 + SP
50
0,1962
0,0030
0,0699
50
0,3949
0,0007
0,1164
50
2,2050
0,0200
0,3489
ROK 2013, plynulost st.3
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM 10 + SP
70
0,1917
0,0033
0,0672
70
0,3734
0,0005
0,1159
70
2,2882
0,0158
0,3159

CO
0,7390
0,2581
4,3370

CO
0,5952
0,1783
3,8725

Emisní faktory PM2,5
Program MEFA v. 06 emisní faktory pro PM2,5 neobsahuje. Proto bylo využito Programu
2B08040 – Výzkum původu znečištění ovzduší (2008-2011, MSM/2B) v rámci programu 2B
– Zdravý a kvalitní život, ze kterého vyplývá ve vztahu k dopravě následující poměr mezi
PM10 a PM2,5:

Vyhodnocení odběrů:

Z uvedených podkladů týkajících se poměru PM10 ku PM2,5 vyplývá, že z celkové
vypočtené emise PM10 činí emise PM2,5 přibližně 53,6%. Na základě uvedené
skutečnosti budou dále bilancovány emise PM2,5 pro výpočet rozptylové studie.
Emise z provozu skládkové techniky
Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu pro skládkové
mechanismy. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno
s emisí 11,23 g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10.
Emise PM10 ze skládky
Ke stanovení této emise bylo použito stanovení celkové emise PM10 na základě
„Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií, které
emise TZL na plošných zdrojích snižují; DEAL, s.r.o.; Praha 2008; publikované na:
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http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FIL
E/OOO-STUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf „
a to dle následujícího postupu:
Manipulace s materiálem:

Na základě odborného odhadu větrné růžice pro předmětnou lokalitu je stanovena
průměrná rychlost větru jako:
3,241 m.s-1

Emise PM2,5 ze skládky
Ke stanovení této emise bylo použito poměru mezi fugitivní emisí PM10 a PM2,5 dle
různých skupin posuzovaných zdrojů. Tyto poměry byly publikované v Tab. 22.
Přehled emisních faktorů pro fugitivní emise posuzovaných skupin zdrojů. Tabulka je
součástí závěrečné zprávy „ANALÝZA ROZŠÍŘENÍ PO2 O MOŽNOST PODPORY
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍCH KE SNIŽOVÁNÍ PRAŠNOSTI Z PLOŠNÝCH ZDROJŮ“ ; A
T E M – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. ; Duben 2011; publikované na:
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http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/analyza_rozsireni_po2/$FILE/OOORozsireni_PO2-20120215.pdf

Ve výpočtu je pak použit poměr PM10 a PM2,5 2,0/0,3 vycházející z poměru PM10 a
PM2,5 stanoveného pro Deponie a recyklaci zeminy a stavební suti.

Vstupní podklady pro výpočet
Varianta 1 – stávající stav, rok 2012

Tato varianta vyhodnocuje stávající příspěvky provozu skládky k imisní zátěži v rámci
schválené I. až III. etapy. Je zohledněno ukládání odpadů v prostoru schválené I. až
III. etapy, vyvolaná doprava související s tímto provozem a kogenerační jednotka
v uvažovaných parametrech stávajícího provozu.
Bodové zdroje

Kogenerační jednotka MOBIL TBG 350 je středním zdrojem znečišťování ovzduší.
Jmenovitý tepelný výkon je 480 kW, jmenovitý elektrický výkon je 341 kW. Množství
spalovaných skládkových plynů se pohybuje v rozmezí cca 1 – 1,2 milionu m3/rok.
Provozovatelem kogenerační jednotky je A.S.A., spol. s r.o.
Dle autorizovaného měření emisí firmy DETEKTA Brno, protokol o autorizovaném
měření č. 346/2008 byla v době měření průměrná spotřeba bioplynu 142,3 m3/hod a
obsah metanu byl 32,1 %. Zjištěné hmotnostní koncentrace a hmotnostní toky
jednotlivých znečišťujících látek a další potřebné údaje pro výpočet imisních
koncentrací jsou uvedeny v tabulce:
Veličina
Množství spalin
Teplota spalin
Hmotnostní koncentrace TZL
Hmotnostní koncentrace SO2
Hmotnostní koncentrace NOx
Hmotnostní koncentrace CO
Hmotnostní tok TZL
Hmotnostní tok SO2
Hmotnostní tok NOx
Hmotnostní tok CO
Průměr výduchu
Výška výduchu

Jednotka
3
m /hod
0
C
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
3
mg/m
g/hod
g/hod
g/hod
g/hod
m
m
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792
415
5,2
356
220
642
4
262
162
472
0,2
6
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Čerpací stanice PHM

ČS PHM je středním zdrojem znečišťování ovzduší. Provozovatelem ČS PHM je
firma KÁMEN Zbraslav s.r.o. Jedná se o typovou neveřejnou čerpací stanicí pouze
pro motorovou naftu. Celková roční výtoč ČS PHM není oznamovateli známa,
oznamovatel zde odebírá motorovou naftu pro provoz mechanizmů na skládce a dále
zde mohou tankovat firemní nákladní motorová vozidla. V roce 2009 odebral
oznamovatel 128 m3 motorové nafty. Dle podnikové evidence odebraly stavební
mechanizmy cca 30 m3 úrok a TNA cca 98 m3/rok.
Hmotnostní tok emisí VOC je stanoven s použitím emisního faktoru dle přílohy č.2,
bod 14 zrušené vyhlášky č. 205/2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a to ve výši 20 g
VOC/1 m3. Roční hmotnostní tok emisí VOC z ČS PHM je 2,56 kg VOC/rok.
Plošné zdroje

Nákladní automobily v prostoru skládky
Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8
do 12 hodin. V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových vozidel.
Vzhledem k omezenému provozu v sobotu je pro přepočet na denní pohyby
uvažováno s 267 dny provozu skládky.
Jak vyplývá z příslušné části předkládaného oznámení, obslužnost skládky v roce
2012 bude na základě aktuálního průměrného návozu odpadů představovat, díky
snížené skladovací kapacitě volných prostorů skládky, celkem 45 540 pohybů TNA a
8010 pohybů OA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund a při
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použití výše uvedených emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky
znečišťujících látek:
-1

g.s

NOx

-1

kg.den

-1

-1

t. rok

g.s

Plocha skládky III

0.0250029
1.080124 0.2883931 0.0002459
PM 10 + sekundární prašnost

Plocha skládky III

0.0042172

-1

g.s

-1

g.s
Plocha skládky III

0.0599733

-1

kg.den

0.182182
CO
-1

kg.den

2.590847

-1

-1

t. rok

g.s

Benzen
-1

kg.den

0.010625
PM 2,5
-1

kg.den

0.0486426 0.0022604 0.0976496

-1

t. rok

0.0028369
-1

t. rok

0.0260724

-1

t. rok

0.6917561

Skládkovací technika
Bilance emisí z provozu skládkovacích mechanismů vychází ze spotřeb nafty pro
mechanizaci na skládce.
Za plošný zdroj je třeba považovat i emise ze spalování motorové nafty, kterou
spotřebují stavební mechanizmy při hutnění a úpravách tělesa skládky. Při uváděné
spotřebě motorové nafty 30 m3/rok a průměrné spotřebě 15 l motorové nafty na jednu
hodinu provozu buldozeru (kompaktoru) tj. po dobu cca 8 hodin denně, 2 000 hod/rok
jsou při použití emisních faktorů hmotnostní toky znečišťujících látek vzniklé
spálením tohoto množství nafty uvedeny v následující tabulce:
NOx
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
Plocha skládky III
0,04381
1.26179
0.3369
PM 10
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
Plocha skládky III 0,004049 0,116629
0,03114
CO
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
Plocha skládky III 0.0005765 0.0166042 0.0044333

Benzen
-1
kg.den
0,00068
PM 2,5
-1
-1
g.s
kg.den
0.00217
0.062513
-1

-1

g.s
0,0000234

t. rok
0.00018
-1

t. rok
0.016691

pozn.: u bilancí emisí CO je zaveden předpoklad ročního ujetí skládkové techniky 300 km po povrchu
skládky

Těleso skládky I. – III. etapa
Těleso skládky je dle klimatických podmínek periodicky vlhčeno rozlivem průsakové
vody z jímky průsakových vod. V souladu s provozním řádem skládky má aktivní
plocha skládky (sektor) pro ukládání odpadů rozměry cca 50 x 50 m, tj. 2 500 m2.
Ročně se na skládku uloží v roce 2012 cca 59 000 tun odpadů, které mohou být
zdrojem prašnosti z celkového objemu 153 000 tun ročně ukládaných odpadů.
Emisní faktor dle tabulky XII „Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných
plošných zdrojů a technologií, které emise TZL na plošných zdrojích snižují; DEAL, s.
r.o.; Praha 2008“, publikované na:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FILE/OOOSTUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf „je uvažováno s průměrnou vlhkostí skládkovaného
materiálu cca 3%, průměrná rychlost větru v lokalitě je 3,241 m/s, emisní faktor poté vychází 0,694
kg/t .

Roční emise je uvedena v následující tabulce:
-1

manipulace s materiálem při skládkování

g.s
1,299

manipulace s materiálem při skládkování

t. rok
0,195

-1

PM 10
-1
kg.den
112,180
PM 2,5
-1
kg.den
16,827
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Liniové zdroje

Areál skládky je přístupný ze silnice I/16 v úseku Velvary – Nová Ves a následným
odbočením na silnici II/616 vedoucí z Velvar přes obec Uhy do Podhořan a
v opačném směru od Podhořan do obce Uhy. Na silnici II/616 se napojuje účelová
komunikace na skládku. Tato účelová komunikace je společná i pro aktivity firmy
KÁMEN Zbraslav, a.s.
Dle aktuálních podkladů lze očekávat, že v roce 2012 bude na skládku dovezeno dle
sdělení oznamovatele cca 153 000 tun odpadů, čemuž odpovídá při průměrném
vytížení vozidla 6,72 tun/vozidlo 45 540 pohybů TNA.
Z výsledků provozní evidence odpadů z hlediska původců odpadů zadal
oznamovatel následné směrové rozložení dopravy: Cca 30% přijíždí na skládku po
silnici II/616 od západu, tj. přes obec Uhy a cca 70 % vozidel přijíždí na skládku po
silnici II/616 od východu, tj. od Podhořan. Veškerá vozidla po odbočení ze silnice
II/616 projedou po vnitroaerálové účelové komunikaci přes váhu na těleso III etapy
skládky. Délka této komunikace je cca 1 500 m.
Dle sdělení oznamovatele přijíždí do areálu skládky v průměru denně cca 15 OA,
rozložení pohybů těchto vozidel na silnici II/616 je přibližně rovnoměrné. Vzdálenost
ze silnice II/616 po vnitroareálové účelové komunikaci na parkoviště OA je cca 400m.
Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8
do 12 hodin. V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových vozidel.
Vzhledem k omezenému provozu v sobotu je pro přepočet na denní pohyby
uvažováno s 267 dny provozu skládky.
Na základě výše uvedených údajů jsou v následující tabulce vyčísleny roční a denní
pohyby (příjezdy a odjezdy) motorových vozidel:
Nákladní doprava
Pohyby TNA/rok
13 662
31 878
45 540
Osobní doprava
II/616 od Uhy
4 005
II/616 od Podhořan
4 005
Účelová komunikace
8 010
Komunikace
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace

Pohyby TNA/den
51
119
170
15
15
30

Výše uvedené dopravě na řešených komunikačních úsecích odpovídají následující
bilance emisí:
úsek
Varianta 1
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace
úsek
Varianta 1
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace
úsek
Varianta 1
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace

NOx
g/m/s
kg/km/den
6,562E-06 0,1181137
1,552E-05 0,2794494
2,529E-05 0,455292

Benzen
t/km/rok
0,0315364
0,074613
0,121563

g/m/s
kg/km/den
5,853E-08 0,0010535
1,064E-07 0,0019157
2,211E-07
0,00398

PM 10 + sekundární prašnost
g/m/s
kg/km/den
1,063E-06 0,0191352
2,168E-06
0,039032
3,904E-06
0,070274

t/km/rok
0,0051091
0,0104215
0,0187632

PM 2,5
g/m/s
kg/km/den
5,698E-07 0,0102565
1,162E-06 0,0209212
2,093E-06 0,0376669

CO
g/m/s
kg/km/den
1,281E-05
0,230618
2,603E-05 0,4684791
4,702E-05
0,846366

t/km/rok
0,061575
0,1250839
0,2259797

Řešené úseky jsou patrné z následujícího obrázku:
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0,0002813
0,0005115
0,0010627

t/km/rok
0,0027385
0,0055859
0,0100571
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úsek
od Uh3

účelová
úsek 3

od
úsek
Podhořan
2
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3.4.2. Varianta 2 – stav s V. etapou rozšíření skládky, rok 2013

Tato varianta vyhodnocuje V. etapu rozšíření sládky (I. až III. etapa nebude
provozována). Je řešen prostor skládky v V. etapě (tedy přemístění plošného zdroje
z prostoru schválené I. až III. etapy); u kogenerační jednotky je uvažováno úměrné
navýšení jejího provozu.
Bodové zdroje

Pro vyhodnocení hmotnostních toků znečišťujících látek z kogenerační jednotky je
uvažován z hlediska emisí nejméně příznivý stav, tj. že kogenerační jednotka bude
provozována na plný výkon, který je dle výrobce charakterizován množstvím
spalovaného bioplynu ve výši 198 m3/hod. Stanovení hmotnostních toků emisí
vychází ze stávajícího autorizovaného měření, které bylo provedeno při spotřebě
142,3 m3/hod a nové hmotnostní toky byly úměrně (198/142,3) navýšeny. Výsledky
jsou uvedeny v tabulce:
Veličina
Množství spalin
Teplota spalin
Hmotnostní tok TZL
Hmotnostní tok SO2
Hmotnostní tok NO x
Hmotnostní tok CO
Průměr výduchu
Výška výduchu

Jednotka
3
m /hod
0
C
g/hod
g/hod
g/hod
g/hod
m
m

Stávající stav
792
415
4
262
162
472
0,2
6

Příspěvek záměru
310
415
1,6
103
63
185
0,2
6

Cílový stav
1 102
415
5,6
365
225
657
0,2
6

Čerpací stanice PHM

Vzhledem k tomu, že ve variantě 1 byl odběr motorové nafty z ČS PHM provozované
firmou KÁMEN Zbraslav s.r.o. uvažován v úrovni roku 2009 – 128 m3, tj. při plném
provozu skládky, bude i v cílovém stavu spotřeba motorové nafty přibližně na stejné
úrovni a z hlediska hmotnostního toku emisí VOC nedojde k podstatné změně, tj. i ve
variantě 2 je uvažován hmotnostní tok VOC ve výši 2,56 kg VOC/rok.
Plošné zdroje

Nákladní automobily v prostoru skládky
Taktéž nová plocha skládky v rámci V. etapy bude otevřena v pracovní dny pondělí
– pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. V tuto dobu se uskuteční i
veškeré pohyby motorových vozidel. Vzhledem k omezenému provozu v sobotu je
pro přepočet na denní pohyby uvažováno s 267 dny provozu skládky.
Při předpokládaném ročním uložení 208 000 tun odpadů se bude jednat ročně o
61 920 pohybů TNA (232 pohybů TNA/den) a 8010 pohybů OA (30 pohybů OA/den).
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného
předpokladu při uvažovaném pohybu TNA/den a době volnoběhu 30 sekund a při
použití výše uvedených emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky
znečišťujících látek:
-1

g.s
Plocha skládky

g.s

0.0056985
-1

g.s
Plocha skládky

-1

-1

t. rok

-1

g.s

Benzen
-1

kg.den

0.033502 1.4472874 0.3864257 0.0003347 0.0144576
PM 10 + sekundární prašnost
PM 2,5
-1

Plocha skládky

NOx

kg.den

0.0809957

-1

kg.den

0.2461746
CO
-1

kg.den

3.4990124

-1

t. rok

-1

g.s

-1

kg.den

0.0657286 0.0030544 0.1319496
-1

t. rok

0.9342363
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Skládkovací technika
Bilance emisí z provozu skládkovacích mechanismů vychází ze spotřeb nafty pro
mechanizaci na skládce. Z hlediska bilancí nedojde ke změně, změní se však
umístění plošného zdroje, který bude v prostoru V. etapy skládky.
Za plošný zdroj je třeba považovat i emise ze spalování motorové nafty, kterou
spotřebují stavební mechanizmy při hutnění a úpravách tělesa skládky. Při uváděné
spotřebě motorové nafty 30 m3/rok a průměrné spotřebě 15 l motorové nafty na jednu
hodinu provozu buldozeru (kompaktoru) tj. po dobu cca 8 hodin denně, 2 000 hod/rok
jsou při použití emisních faktorů hmotnostní toky znečišťujících látek vzniklé
spálením tohoto množství nafty uvedeny v následující tabulce:
Plocha skládky

Plocha skládky

Plocha skládky

NOx
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
0,04381
1.26179
0.3369
PM 10
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
0,004049 0,116629
0,03114
CO
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
0.0005765 0.0166042 0.0044333

Benzen
-1
kg.den
0,00068
PM 2,5
-1
-1
g.s
kg.den
0.00217
0.062513
-1

-1

g.s
0,0000234

t. rok
0.00018
-1

t. rok
0.016691

pozn.: u bilancí emisí CO je zaveden předpoklad ročního ujetí skládkové techniky 300 km po povrchu
skládky

Těleso skládky V. etapa
Těleso skládky je dle klimatických podmínek periodicky vlhčeno rozlivem průsakové
vody z jímky průsakových vod. V souladu s provozním řádem skládky má aktivní
plocha skládky (sektor) pro ukládání odpadů rozměry cca 50 x 50 m, tj. 2 500 m2.
Ročně se na skládku ukládá cca 80 000 tun odpadů,které mohou být zdrojem
prašnosti z celkového objemu 208 000 tun ročně ukládaných odpadů.
Emisní faktor dle tabulky XII „Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných
plošných zdrojů a technologií , které emise TZL na plošných zdrojích snižují; DEAL,
s. r.o.; Praha 2008“; publikované na:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FIL
E/OOO-STUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf „ je uvažováno s průměrnou
vlhkostí skládkovaného materiálu cca 3%, průměrná rychlost větru v lokalitě je 3,241
m/s, emisní faktor poté vychází 0,694 kg/t .
Roční emise potom činí 55,540 t.
-1

g.s
manipulace s materiálem při skládkování

1,761
-1

manipulace s materiálem při skládkování

t. rok
0,264

PM 10
-1
kg.den
152,165
PM 2,5
-1
kg.den
22,825

-1

t. rok

55,540
-1

t. rok
8,331

Liniové zdroje

Areál skládky je přístupný ze silnice I/16 v úseku Velvary – Nová Ves a následným
odbočením na silnici II/616 vedoucí z Velvar přes obec Uhy do Podhořan a
v opačném směru od Podhořan do obce Uhy. Na silnici II/616 se napojuje účelová
komunikace na skládku. Tato účelová komunikace je společná i pro aktivity firmy
KÁMEN Zbraslav, a.s.
Dle posuzované kapacity záměru pro V. etapu skládky je uvažováno s příjezdy

43

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Skládka Uhy - V. etapa, rozšíření skládky odpadů

30 960 TNA (tedy 61 920 pohybů), které dovezou cca 208 000 tun odpadů.
Průměrné vytížení vozidla je cca 6,72 tun/vozidlo. V těchto údajích je podchycen jak
dovoz odpadů, tak i dovoz materiálu pro technické zabezpečení skládky. Z výsledků
provozní evidence z hlediska původců odpadů zadal oznamovatel následné směrové
rozložení dopravy: Cca 30% přijíždí na skládku po silnici II/616 od západu, tj. přes
obec Uhy a cca 70 % vozidel přijíždí na skládku po silnici II/616 od východu, tj. od
Podhořan. Veškerá vozidla po odbočení ze silnice II/616 projedou po vnitroaerálové
účelové komunikaci přes váhu na těleso III etapy skládky. Délka této komunikace je
cca 1 500 m.
Dle sdělení oznamovatele bude i nadále přijíždět do areálu skládky v průměru denně
cca 15 OA, rozložení pohybů těchto vozidel na silnici II/616 je přibližně rovnoměrné.
Vzdálenost ze silnice II/616 po vnitroareálové účelové komunikaci na parkoviště OA
je cca 400 m.
Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8
do 12 hodin. V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových vozidel.
Vzhledem k omezenému provozu v sobotu je pro přepočet na denní pohyby
uvažováno s 267 dny provozu skládky. Na základě výše uvedených údajů jsou
v následující tabulce vyčísleny roční a denní pohyby (příjezdy a odjezdy) motorových
vozidel.
Nákladní doprava
Komunikace
Pohyby TNA/rok
II/616 od Uhy
18 576
II/616 od Podhořan
43 344
Účelová komunikace
61 920
Osobní doprava
II/616 od Uhy
4 005
II/616 od Podhořan
4 005
Účelová komunikace
8 010

Pohyby TNA/den
70
162
232
15
15
30

Výše uvedené dopravě na řešených komunikačních úsecích odpovídají následující
bilance emisí:
úsek
Varianta 2
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace
úsek
Varianta 2
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace

NOx
g/m/s
kg/km/den
8,794E-06 0,1582865
2,08E-05 0,3744724
3,38E-05
0,608326

PM 10 + sekundární prašnost
g/m/s
kg/km/den
1,426E-06
0,025674
2,913E-06 0,0524273
5,252E-06 0,0945382

úsek
Varianta 2
II/616 od Uhy
II/616 od Podhořan
Účelová komunikace

Benzen
t/km/rok
0,0422625
0,0999841
0,162423

g/m/s
kg/km/den
7,964E-08 0,0014335
1,442E-07 0,0025951
3,003E-07
0,005406

t/km/rok
0,0003827
0,0006929
0,0014434

PM 2,5

t/km/rok
0,006855
0,0139981
0,0252417

g/m/s
kg/km/den
7,645E-07 0,0137613
1,561E-06
0,028101
2,815E-06 0,0506725

t/km/rok
0,0036743
0,007503
0,0135296

CO
g/m/s
kg/km/den
1,735E-05 0,3122705
3,523E-05 0,6341885
6,353E-05
1,143563

t/km/rok
0,0833762
0,1693283
0,3053313

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby budou odpovídat nárokům na vodu pro
sociální zařízení za předpokladu, že pro pracovníky výstavby budou vyčleněny
stávající kapacity sociálního zázemí skládky Uhy. V případě že tyto prostory nebudou
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využívány, budou používána chemická WC a spotřeba vody pro tyto účely bude
prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody z areálu
budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím způsobem. Po založení a
zatěsnění první části plochy V. etapy skládky budou vody z tělesa skládky odváděny
do jímky průsakových vod.
Stávající stav
Splaškové odpadní vody

Splaškové vody ze sociálních zařízení z provozní budovy jsou svedeny do
bezodtokové jímky o objemu 15 m3, která se dle potřeby vyváží na smluvní ČOV.
Produkce splaškových vod odpovídá spotřebě užitkové vody pro sociální účely, dle
fakturačních údajů bylo v roce 2009 odvezeno ze skládky Uhy na ČOV Velvary
celkem 30 m3 splaškových vod.
Odpadní voda z mycí rampy

Znečištěné odpadní vody z mytí vozidel na mycí rampě se vedou na podnikovou
ČOV, která se skládá ze sběrných žlabů, sedimentačních jímek, gravitačního
odlučovače olejů, gravitačně sorpčního filtru a akumulační jímky na čistou vodu.
Vyčištěná voda se následně vrací zpět do jímky a znovu se používá pro mytí vozidel.
Z hlediska produkce odpadních vod vypouštěných z areálu se jedná o zařízení
s nulovým výstupem odpadní vody.
Průsakové vody ze skládky

Průsakové vody ze skládky I. – III. etapa se jímají v jímce průsakových vod o
provozním objemu 679 m3. Tato kapacita byla navržena pro akumulaci průsakových
vod ze skládky I.-III. etapy (intenzita 165 l/s.ha po dobu 15 minut, zabezpečená
plochy skládky 87 100 m2 při koeficientu odtoku 0,5). Z jímky se tyto vody čerpadlem
o výkonu 20 l/s vrací zpět na těleso skládky. V případě extrémně nepříznivých
podmínek lze krátkodobě využít vyšší kapacitu jímky nebo přebytek těchto vod
odvážet na smluvní ČOV. V roce 2011 nebyly na ČOV žádné průsakové vody
odváženy, veškeré množství se vracelo zpět na těleso skládky. V současné době je
kapacita jímky značně předimenzována, protože již 52 364 m2 plochy skládky I.-III.
etapy bylo rekultivováno a tudíž není zdrojem průsakových vod. V souladu
s integrovaným povolením se minimálně 1 x denně kontroluje výška hladiny
průsakových vod v jímce a 1 x ročně se provádí odběr vzorku průsakové vody
z jímky a stanovují se hodnoty stanovených ukazatelů. Výsledky analýzy za rok 2011
jsou uvedeny v tabulce:
Ukazatel
pH
Konduktivita
+
NH4
Ca
Mg
Chloridy
Sírany
Dusitany
Dusičnany
Ncelk. anorg.
CHSK Cr
NL105
RL105
Fenoly

Jednotka
µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Průsaková voda
7,10
1 040,00
4,21
103,00
19,50
156,00
161,00
0,18
<3,00
3,32
253,00
3,00
665,00
<0,05
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Ukazatel
Fluoranthen
Benzo(b)fluorantren
Benzo(k)fluorantren
Benzo(a)pyren
Benzo(ghi)perylen
Indenopyren
NEL
As
Cd
Pb
Hg
Cu
Zn
Fe
Crcelk.
Ni
Ag
V
AOX

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

Průsaková voda
0,01
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,05
<10,00
<1,00
<10,00
<0,50
<10,00
<20,00
0,18
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
0,022

Kvalita průsakové vody není českými předpisy limitována.
Neznečištěné srážkové vody

Neznečištěné srážkové vody z budoucí plochy skládky V. etapy volně zasakují do
okolního terénu.
Monitoring podzemních vod

Případný vliv provozu skládky I. – III. etapy na kvalitu podzemních vod je sledován
monitoringem podzemních vod, který sestává ze čtyř odběrných míst:
 Vrt HJ 1 (vrt cca 1 km východně od skládky)
 Vrt HP 220 (vrt cca 800 m jihovýchodně od skládky)
 Studna štěrkopísek (cca 400 m severně od skládky)
 Studna Uhy č.p. 90 (cca 700 m severozápadně od skládky).
Situování jednotlivých odběrných míst je uvedeno v následujícím mapovém
podkladu:
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Odběry vzorků podzemních vod se provádí v souladu s integrovaným povolením 2 x
ročně a výsledky analýz za rok 2011 jsou uvedeny v tabulce:
Ukazatel

Jednotka

pH
Konduktivita
+
NH4
Ca
Mg
Sírany
Chloridy
Dusitany
Dusičnany
Ncelk. anorg.
CHSK Cr
BSK5
RL
RAS
Fenoly
Benzen
Toluen
Etylbenzen
Xyleny
1,2 DCE
TCE
PCE
NEL
As
Cd
Pb
Hg
Cu
Zn
Fe
Crcelk.
Ni
Ag
V
AOX
Počet kolonií
0
při 22 C
Počet kolonií
0
při 36 C
Enterokoky

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
KTJ/1ml

Vrt HJ-1
1.3.
20.9.
7,08
7,15
841,00
850,00
< 0,10
0,22
160,00
161,00
13,40
13,00
151,00
148,00
20,00
16,00
<0,01
131,00
38,80
29,59
28,00
<10,00
14,00
<3,00
<3,00
724,00
754,00
444,00
472,00
<0,05
<0,05
<1,00
<1,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<1,00
<1,00
<1,00
<1,00
<0,05
<0,05
<10,00
<10,00
<1,00
<1,00
<10,00
<10,00
<0,50
<0,50
<10,00
<10,00
<20,00
41,70
<0,10
<0,10
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<0,01
0,064
490,00
240,00

KTJ/1ml

190,00

MO
živé
organismy
MO
počet
organismů
Abioseston
Koliformní
bakterie
Escherichia
coli

180,00

Vrt HP-220
1.3.
20.9.
7,12
7,50
348,00
329,00
<0,10
<0,10
62,80
47,30
10,90
9,90
60,50
27,70
12,00
12,00
<0,01
4,50
4,20
1,02
0,95
<10,00
<10,00
<3,00
<3,00
240,00
191,00
154,00
135,00
<0,05
<0,05
<1,00
<1,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<1,00
<1,00
<1,00
<1,00
<0,05
<0,05
<10,00
<10,00
<1,00
<1,00
<10,00
<10,00
<0,50
<0,50
<10,00
<10,00
<20,00
<10,00
0,13
<0,10
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<0,01
0,079
370,00
8400,00
13,00

870,00

Studna štěrkopís.
1.3.
20.9.
6,97
7,05
1008,00 1114,00
<0,10
<0,10
192,00
213,00
15,90
14,70
133,00
133,00
157,00
194,00
<0,01
19,20
42,50
4,34
9,60
<10,00
<10,00
<3,00
<3,00
778,00
1023,00
587,00
697,00
<0,05
<0,05
<1,00
<1,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<1,00
<1,00
<1,00
<1,00
0,12
<0,05
<10,00
<10,00
<1,00
<1,00
<10,00
<10,00
<0,50
<0,50
<10,00
<10,00
236,00
<10,00
<0,10
<0,10
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<0,01
0,062
200,00
290,00

Studna UHY 90
1.3.
20.9.
7,35
7,53
1027,00 1098,00
<0,10
<0,10
189,00
164,00
25,00
30,90
254,00
205,00
57,00
56,00
<0,01
110,00
165,00
24,85
37,29
<10,00
11,00
<3,00
<3,00
891,00
995,00
621,00
643,00
<0,05
<0,05
<1,00
<1,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<2,00
<1,00
<1,00
<1,00
<1,00
<0,05
<0,05
<10,00
<10,00
<1,00
<1,00
<10,00
<10,00
<0,50
<0,50
<10,00
<10,00
39,10
<10,00
<0,10
<0,10
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
<10,00
0,017
0,012
290,00
1400,00

21,00

66,00

360,00

970,00

KTJ/100
ml
Jedinci/ml

-

0,00

-

7,00

-

0,00

-

38,00

-

30,00

-

160,00

-

0,00

-

80,00

Jedinci/ml

-

30,00

-

160,00

-

0,00

-

80,00

0,00

20,00
3,00

0,00

30,00
26,00

0

6,00
160,00

0,00

5,00
95,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%
KTJ/100
ml
KTJ/100
ml

Analýzy vzorků podzemních vod i průsakových vod ze skládky provádí firma
GEOTEST Brno, která každoročně zpracovává i závěrečnou zprávu o monitoringu
vod. Výsledky analýz podzemních vod jsou porovnávány s referenčními hodnotami
skupiny A a B uvedenými v tabulkách č.1, 2 a 3 přílohy č.5 vyhlášky č. 5/2011 Sb.
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Z výsledků chemických analýz lze provést následující hodnocení:
Studna Uhy č.p.90

Jedná se o zdroj umístěný, z hlediska proudění podzemních vod, nad skládkou, t.j.
referenční zdroj. Podzemní voda je velmi slabě alkalická s vysokým obsahem
rozpuštěných látek v důsledku vysokého obsahu síranů, chloridů a dusičnanů.
V rozsahu provedených analýz stopových kovů a organických sloučenin lze
konstatovat jejich absenci.
Vyjma zvýšených koncentrací dusičnanů voda ze studny č.p. 90 vyhovuje
referenčním hodnotám dle přílohy č.5 vyhlášky č. 5/2011 Sb.
Vrt HP-220, vrt HJ-1, studna štěrkopísek

Jedná se o zdroje umístěné, z hlediska proudění podzemních vod, pod skládkou, t.j.
zdroje, které mohou indikovat případný vliv skládky na podzemní vody. Podzemní
voda z těchto objektů je prakticky neutrální, až velmi slabě alkalická.
Vodu z vrtu HP-220 lze hodnotit jako vodu se sníženou mineralizací bez přítomnosti
cizorodých látek. Voda z vrtu HP-220 vykazovala zvýšené bakteriologické oživení a
obsahovala bakterie Escherichia coli.
Voda z vrtu HJ-1 obsahovala nadlimitní koncentrace dusičnanů, které jsou spolu
s vyšší koncentrací síranů příčinou zvýšeného obsahu rozpuštěných látek a tím i
vodivosti. Tato voda je prosta stopových kovů a organických sloučenin.
Voda ze studny štěrkopísek vykazuje z indikačních objektů nejvyšší hodnotu
rozpuštěných látek a vodivosti, způsobenou zvýšenými obsahy síranů a chloridů.
Obsah chloridů se blíží referenční hodnotě uvedené v tabulce č.1 přílohy č.5
vyhlášky č. 5/2011 Sb. Zvýšený obsah chloridů byl ve studni indikován již před
výstavbou skládky. Ve vodě nebyly zjištěny cizorodé organické látky. Z hlediska
stopových kovů byla zjištěna přítomnost zinku v nadlimitním množství, při dalším
odběru však byl zinek, podobně jako jiné kovy, pod mezí detekce analytickými
přístroji.
Jak je zřejmé z prezentovaných hodnot monitoringu podzemních vod za rok 2011,
provoz skládky nemá negativní vliv na kvalitu podzemních vod. Tuto skutečnost
dokladují i výsledky monitoringu podzemních vod z předchozích let, které jsou
k dispozici u provozovatele skládky.
Hodnocený záměr
Splaškové odpadní vody

Množství a způsob nakládání se splaškovými vodami z provozního objektu se
nezmění – nedochází k nárůstu pracovních sil.
Odpadní voda z mycí rampy

U těchto odpadních vod nedojde rovněž k žádným podstatným změnám. Intenzita
dopravní obslužnosti skládky se oproti roku 2009 nezvýší. Dle sdělení oznamovatele
je kapacita ČOV dostatečná. Vyčištěná voda z výstupu ČOV bude opětovně
používána pro mytí vozidel.
Průsakové vody

Pro jímání průsakových vod z tělesa skládky V. etapy bude vybudována nová jímka o
provozním objemu cca 700 m3 a dále bude využívána stávající jímka průsakových
vod o provozním objemu 679 m3. Krátkodobě lze využít celý objem jímky ve výši
1383 m3. V tomto případě je hladina vody v jímce ve výši 3,5 m a z hlediska nátoku
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průsakových vod do jímky by došlo k zatopení zabezpečeného dna skládky do
úrovně dělící stěny. Obě jímky budou vzájemně propojeny a vytváří tak provozní
akumulační objem ve výši 1379 m3.
Jak již bylo uvedeno, aktivní zabezpečená plocha skládky V. etapy (v počátku včetně
zbývající aktivní plochy skládky III. etapy), která je zdrojem průsakových vod bude
vždy nižší než 5 ha. Tuto plochu lze z hlediska provozu skládky a koeficientu odtoku
srážkových vod rozdělit do následujících částí:


Třetinu z této plochy (cca 1,66 ha) bude vždy představovat skládka na které se
dokončuje ukládání odpadů, nebo už bylo skládkování ukončeno a plocha se
připravuje k rekultivaci.



Další třetinu (cca 1,66 ha) bude vždy představovat aktivní plocha skládky, kde
se výška uložených odpadů se pohybuje od 10 m výše. Ukládání odpadů se řídí
provozním řádem.



Další cca šestinu plochy (cca 0,83 ha) bude vždy představovat plocha
s množstvím uložených odpadů do 10 m. Ukládání odpadů se řídí provozním
řádem.



Zbývající šestinu plochy (cca 0,83) může představovat nově zabezpečená
plocha s minimálním množstvím uložených odpadů.

Výstavbu další zabezpečené plochy pro ukládání odpadů lze zahájit pouze v případě,
že první třetina zabezpečené plochy byla rekultivována a tudíž není zdrojem
průsakových vod.
Uvedené cca šestiny zabezpečené plochy skládky přibližně odpovídají i sektorům
skládky, které jsou navrhovány v projektové dokumentaci.
Výpočet množství průsakových vod je proveden na základě dále uvedených hodnot
intenzit deště pro lokalitu Uhy, stanovených ČHMÚ Praha.
Intenzita 180 minutového deště s periodicitou 0,01:

53 l.s/ha

Jednodenní (24 hod) srážka s periodicitou 0,01:

100 mm

V. etapa
Plocha k rekultivaci
Ukládání odpadů H>10m
Ukládání odpadů H<10 m
Nový sektor
CELKEM

Plocha (ha)
1,666
1,666
0,833
0,833
5, 000

Koeficient
0,1
0,3
0,6
0,85

180 min. déšť–53 l.s/ha
3
Odtok [m ]
114,4
343,3
343,3
486,5
1 287,5

24 hod. srážka - 100 mm
3
Odtok (m )
166,6
499,8
499,8
708,1
1 874,3

Jak je z výpočtu zřejmé, provozní objem jímek průsakových vod (1379 m3) je plně
postačující pro akumulaci stoletého 180 minutového deště. V případě hodnocení
jednodenní srážky je provozní objem průsakových vod postačující pro akumulaci
jednodenní srážky ve výši 74 mm, v případě stoleté jednodenní srážky by došlo k
zaplnění nátokového potrubí a krátkodobému zaplavení zabezpečeného tělesa
skládky ve výši několika centimetrů. V žádném případě však nehrozí únik
průsakových vod z tělesa skládky. V případě extrémních klimatických podmínek
(např. rychlé tání velkého množství sněhu) lze nadbytek průsakových vod likvidovat
stávajícím způsobem, tj. odvozem na smluvní ČOV.
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Neznečištěné srážkové vody

Zájmové území se nachází na lokalitě bez vodotečí, odtok srážkových vod z území
probíhá zásakem do podzemních vod a jejich odtokem ve směru úklonu polohy
povrchu slínovců v podloží. Zájmové území procházelo a prochází několika stadii
vlivem antropogenní činnosti. Touto činností se i neustále mění odtokové poměry
v území, resp. rychlost zásaku srážkových vod do vod podzemních a odtok z území.
Následující bilance jsou provedeny pro intenzitu 15 minutového přívalového deště
s periodicitou 1 – 130 l.s/ha. Z hlediska rozlohy území je bilance provedena pro areál
skládky po realizaci V. etapy tj. pro plochu 25,315 ha.
Původní stav

Jako původní stav je uváděn stav, kdy povrch území tvořila orná půda na které
probíhala zemědělská činnost.
Původní stav
Orná půda

2

Plocha (m )
253 150

Koeficient
0,07

Odtok [l/s]
230,37

3

Odtok (m /15 min)
207

Stávající stav

V současné době se na ploše výstavby nachází volný nezastavěný prostor po těžbě
štěrkopísku. Z hlediska zatížení lokality zásakem bude nejbližší největší zatížení
lokality po dokončení rekultivace I-III etapy skládky. Dále se budou v území nacházet
stávající zpevněné a nezpevněné komunikace a budované zelené plochy. Srážkové
vody nebudou akumulovány a budou odváděny přirozeným zásakem.
Stávající stav
Pískovna–záměr V etapa
Těleso I-III etapy skládky
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
Zelené plochy
CELKEM

2

Plocha (m )
142 570
90 460
5 245
1 150
13 725
253 150

Koeficient
0,08
0,12
0,80
0,60
0,11

Odtok [l/s]
148,27
141,12
54,55
8,97
19,63
372,54

3

Odtok (m /15 min)
133
127
49
8
18
335

Cílový stav po realizaci záměru – rekultivaci V. etapy

Jako cílový stav je uvažován stav po celkové rekultivaci skládky V. etapy, tj. stav, kdy
již nebude docházet ke vzniku průsakových vod a srážkové vody budou odtékat
z celého tělesa skládky.
Přirozený spád slínovců v podloží lokality je na větší ploše ukloněn k Z-SZ (směrem
k Uhám) a menšinově k JV (směrem k Nelahozevsi). Srážkové vody stékající
z rekultivovaného povrchu tělesa skládky z JV svahu v jeho severní části (z plochy
cca 25 000 m2), které v současnosti vsakují do podloží v nejméně vhodném místě
z hlediska jeho hydrologie, budou přivedeny rigolem z betonových žlabovek do jímky
povrchových vod o provozním objemu cca 300 m3. V případě naplnění jímky budou
přepadat přes bezpečnostní přepad do příkopu o délce cca 200 m s betonovými
žlabovkami ve dně a odváděny JZ směrem do průlehu za požární nádrží, kde budou
srážkové vody vsakovat do terénu. V místě vjezdu do areálu bude vybudována trubní
propust. Za běžného provozu bude voda z jímky povrchových vod využívána pro
zálivky zeleně, čištění vnitroareálových komunikací, případně bude vracena do tělesa
skládky.
Srážkové vody z ostatní plochy skládky budou podchycovány a odváděny přirozeným
zásakem do terénu a soustředěným zásakem ve vybudovaných zasakovacích
objektech u rozšířené části tělesa skládky.
Bilance srážkových vod v cílovém stavu je uvedena v následující tabulce:
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Cílový stav
Těleso I, II, III, V etapa
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
Zelené plochy
CELKEM

2

Plocha (m )
210 850
7 403
2 870
32 027
253 150

Koeficient
0,12
0,80
0,60
0,11

Odtok [l/s]
328,93
76,99
22,39
45,80
474,11

3

Odtok (m /15 min)
296
69
20
41
426

Monitoring podzemních vod

Pro kontrolu možného vlivu provozu skládky V. etapy na kvalitu podzemních vod je
navrženo vybudování 4 nových monitorovacích vrtů. Přesné situování těchto vrtů a
stanovení jejich hloubky bude provedeno v rámci zpracování dokumentace pro
stavební řízení a po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem.
B.III.3. Odpady
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění, a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150110
150202
170101
170201
170203
170405
170411
170504
170904
200301
200304
200307

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump
Objemný odpad

Kategorie
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu
jejich využití nebo odstranění.
Část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ lze ukládat na skládku Uhy III.
etapa.
Stávající stav

Skládka Uhy je zařízení k ukládání schválených druhů odpadů na skládky typu SOO3 se zřízeným sektorem S-OO1. Přesný seznam odpadů, které lze do těchto
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sektorů ukládat (včetně odpadů pro technické zabezpečení skládky) je uveden
v provozním řádu skládky. Provoz skládky se řídí integrovaným povolením, které
vydal
OŽPZ
KÚ
Středočeského
kraje
dne
23.10.2003
pod
č.j.
10845/38179/2003/OŽP a které bylo z hlediska sortimentu ukládaných odpadů
změněno změnami integrovaného povolení ze dne 26.1.2007 a ze dne 22.1.2009.
Přesné a jednoznačné pracovní postupy pro jednotlivé činnosti na skládce (přejímka
a kontrola odpadu, evidence, uložení na skládku, hutnění skládky apod.) jsou rovněž
uvedeny ve schváleném provozním řádu skládky. Množství ukládaných odpadů a
přehled hlavních druhů odpadů (z hlediska ukládaného množství) byl uveden
v kapitole B.II.3 dokumentace.
Při vlastním zabezpečení provozu skládky vzniká minimum odpadů – několik stovek
kg/rok. Provozovatel vede jejich samostatnou evidenci a odpady, které lze ukládat na
skládku se periodicky převáží na skládku, zbývající druhy odpadů se předávají firmě
EKOM CZ, a.s.
Cílový stav

Při provozu V. etapy skládky nepředpokládá oznamovatel významnější změny oproti
stávajícímu stavu. V zásadě bude dodržován stávající schválený provozní řád, který
bude pro podmínky V. etapy aktualizován a předložen ke schválení. V rámci žádosti
o změnu integrovaného povolení se nebude upravovat dnes schválený sortiment
odpadů ukládaných na skládku a ani sortiment odpadů používaných pro technické
zabezpečení skládky. Rovněž tak se nepředpokládají ani významnější změny
v množství ukládaných odpadů. Vlastní těleso skládky bude rozděleno na jednotlivé
sektory a bude vypracován harmonogram jejich postupného zaplňování.
Množství a druhová skladba odpadů vznikajících při vlastním zabezpečení provozu
skládky se oproti stávajícímu stavu podstatným způsobem nezmění.
B.III.4. Ostatní výstupy
Doprava na pozemních komunikacích
Dopravní obsluha areálu skládky je zajištěna po místní komunikaci č. 616.
Automobily přijíždějící a odjíždějící z areálu skládky využívají silnici č. 616 jak ve
směru na Uhy, tak i ve směru na Hleďsebe. Akustická situace tedy bude posouzena
u obytných objektů umístěných v blízkosti komunikace č. 616 v obcích Uhy a
Hleďsebe.
Z hlediska výpočtu akustické situace byly sestaveny následující stavy:
Stávající stav (PAS) :

model reprezentující stávající stav v roce 2012, kde je uvažován provoz skládky
III.etapy a provoz zbylé části štěrkopískovny
Výhledový stav 1:

model reprezentující stav, kde je uvažován provoz záměru (V. etapa skládky), provoz
zbylé části štěrkopískovny (rok 2013)
Výhledový stav 2:

model reprezentující stav, kde je uvažován provoz záměru (V. etapa skládky), provoz
zbylé části štěrkopískovny a realizace terénních úprav bývalé štěrkopískovny (rok
2013).
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Vstupní data
Hlavními vstupními parametry, které ovlivňují hodnotu emise hluku z provozu na
komunikaci, jsou v případě použití české výpočtové metodiky:







intenzita osobních a nákladních vozidel za časovou jednotku,
skladba vozidlového parku (podíl nákladních vozidel v dopravním proudu),
rychlost dopravního proudu,
sklon komunikace (generován automaticky výpočtovým programem na základě
geometrických údajů o terénu),
kvalita, resp. stáří vozového parku,
druh krytu vozovky – ve výpočtovém modelu byl zvolen v souladu s TP 219 a Manuálem
2011 - kategorie „Ab“.

Průměrná rychlost dopravního proudu
V rámci dopravně inženýrského průzkumu byla zjišťována i rychlost dopravního
proudu v profilech míst měření hluku. V těchto místech byla rychlost do výpočtového
modelu zadána dle změřených rychlostí při dopravně inženýrském průzkumu.
V ostatních případech byla rychlost do výpočtového modelu zadávána na základě
nejvyšší dovolené rychlosti v souladu s TP 219 a Manuálem 2011.
Tab.: Průměrná rychlost vozidel na komunikaci č. 616 změřená při dopravně
inženýrském průzkumu
Popis místa měření

Čas a datum provedených náměrů

Místo měření hluku M1
(rodinný dům čp. 125, Uhy)
Místo měření hluku M2
(rodinný dům čp. 20, Hleďsebe)
Místo měření hluku M3
(rodinný dům čp. 25, Hleďsebe)

6. 6. 2012
11:00 – 11:20 hod
6. 6. 2012
10:20 – 10:40 hod
6. 6. 2012
9:40 – 10:00 hod

Průměrná rychlost automobilů na
sledovaných úsecích komunikace č.
616 [km/h]
OA

NA

50

38

43

38

50

46

Poznámka: OA – osobní automobil, NA – nákladní automobil.

Intenzity dopravy – veřejné komunikace
Současné intenzity dopravy na komunikaci č. 616 mezi obcemi Uhy a Podhořany
byly převzaty z Protokolu o zkoušce č. 1206050VP (Příloha č.5 předkládané
dokumentace). Současné intenzity obslužné dopravy skládky v době měření byly
nižší než intenzity, které lze odvodit z roční evidence dovezených odpadů na skládku
z roku 2009. Na základě sdělení pana Ing. Hladíka přijelo v době měření na skládku
85 nákladních vozidel, čili 170 pohybů nákladních vozidel (odjezdů a příjezdů).
Intenzita obslužné dopravy skládky, která vyplývá z výsledků provozní evidence
odpadů za rok 2009, je 232 pohybů nákladních vozidel za den. Ve výpočtech
akustické situace sloužících pro hodnocení záměru bylo tedy uvažováno s vyššími
intenzitami obslužné dopravy skládky dle uvedené evidence. Z hlediska směrového
rozložení obslužné dopravy skládky bylo uvažováno, že 30 % vozidel přijíždí na
skládku po silnici č. 616 od západu (přes obec Uhy) a 70 % od východu (od
Podhořan).
V rámci posouzení výhledových stavů se předpokládá zachování stejného rozsahu
obslužné dopravy skládky jako ve stávajícím stavu, tedy že provoz V. etapy skládky
nevyvolá změnu v obslužné automobilové dopravě záměru oproti současnému stavu.
Ke zvýšení obslužné dopravní zátěže přispěje pouze provoz související
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se souběžnou realizací terénních úprav štěrkopískovny. Intenzity automobilové
dopravy jezdící po komunikaci č. 616, které nesouvisí s řešeným záměrem (ostatní
doprava), byly z hlediska nízkého meziročního nárůstu dopravy uvažovány v roce
2013 stejné jako v roce 2012.
Obr:: Situace s vyznačením profilů sčítání intenzit dopravy na komunikaci č. 616
(zdroj: www.mapy.cz)

Situace s vyznačením profilů (A, B, C, D) pro sčítání
intenzity dopravního proudu komunikace v obci Uhy

Situace s vyznačením profilů (E, F, G) pro sčítání intenzity
dopravního proudu komunikace v ul. Velvarská v obci
Nelahozeves

Tab.: Stávající intenzity dopravy na sledovaných úsecích komunikace č. 616 v roce
2012 zjištěné sčítáním dopravy ve dnech 5. 6. 2012 – 6. 6. 2012 (intenzity použité
pro ověření výpočtového modelu)

Interval

Intenzita automobilů na sledovaných úsecích komunikace č. 616
v denním období
Intenzita v obci
Intenzita v obci
Intenzita v obci Uhy
Podhořany
Podhořany
Profil D
Profil B
Profil E
OA
NA
OA
NA
OA
NA

od 5. 6. 2012 12:00–22:00
1139
336
1067
do 6. 6. 2012 06:00–12:00
Poznámka: OA – osobní automobil, NA – nákladní automobil.

246

1639

274

Tab.: Intenzity dopravy na sledovaných úsecích komunikace č. 616 v roce 2012
zjištěné sčítáním dopravy ve dnech 5. 6. 2012 – 6. 6. 2012 s navýšeným počtem
nákladních automobilů dle evidenčních podkladů skládky (intenzity použité pro
výpočet a hodnocení záměru)
Intenzita automobilů na sledovaných úsecích komunikace č. 616 v denním období
Intenzita v obci Uhy
Intenzita v obci Podhořany Intenzita v obci Podhořany
Profil D
Profil B
Profil E
NA
NA
OA
NA
OA
OA
celkem vč.
celkem vč.
celkem vč.
celkem vč.
celkem
celkem
skládky
skládky
skládky
skládky
1139
355
1067
289
1693
317
Poznámka: OA – osobní automobil, NA – nákladní automobil.

Realizace terénních úprav štěrkopískovny vyžaduje navezení cca 200 tis. tun
materiálu za rok. Navážení bude probíhat v průběhu celého roku s využitím
nákladních souprav o nosnosti 27 t. Lze tedy očekávat příjezd 7400 nákladních
vozidel za rok. V současné době je tento záměr v provozu. V době měření hluku a
sčítání dopravy, které sloužilo pro stanovení intenzit dopravy k výpočtům akustické
situace, nebyl znám počet vozidel, který vyvolala realizace terénních úprav. Ke
zjištění synergického vlivu posuzovaného záměru (skládka Uhy V. etapa) a vlivu
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realizace terénních úprav, byly intenzity související s realizací terénní úprav přičteny
ke zjištěným intenzitám. Výsledky výpočtu akustické situace jsou tak na straně
bezpečnosti. Na základě uvedených údajů bylo tedy uvažováno, že realizace
terénních úprav vyvolá zvýšení počtu stávající automobilové dopravy na sledovaných
úsecích komunikace č. 616 o 7400 nákladních automobilů za rok. Z hlediska
směrového rozložení této dopravy oznamovatel předpokládá, že 50 % nákladních
vozidel bude přijíždět k terénním úpravám po silnici č. 616 od západu (přes obec
Uhy) a 50 % od východu (od Podhořan).
Tab.: Intenzity obslužné dopravy na sledovaných úsecích komunikace č. 616
vyvolané pouze realizací terénních úprav. Intenzity se vztahují pouze k denní době
(6–22 h)
Komunikace
II/616 přes Uhy
II/616 přes Podhořany

Nákladní doprava
Intenzita NA/rok
7400
7400

Intenzita NA/den
30
30

Intenzity dopravy – neveřejné komunikace
Pro příjezd k rozšiřované části skládky bude využita stávající manipulační plocha
a vnitroareálová komunikace vybudovaná provozovatelem pískovny (KÁMEN
Zbraslav, spol. s r.o.), která propojí vjezdové brány u stávající provozní budovy
rozšířeného tělesa skládky. Obvodová komunikace bude vedena od průjezdu branou
v oplocení do rozšířené části areálu v jeho severovýchodní části a dále podél JV až
SZ po obvodu rozšířeného tělesa skládky - V. etapa. Od vjezdu po J roh areálu
skládky bude navržena komunikace dvoupruhová v šíři 6,5 m, zbývající část po
obvodu rozšířeného tělesa skládky bude navržena komunikace jednopruhová šířky
4,5 m s výhybnami. Komunikace budou konstruovány jako zpevněné asfaltovou
emulzí a štěrkovým povrchem s krajnicemi. Směrové vedení komunikace je navrženo
pro rychlost do 20 km/h.
Současné intenzity obslužné dopravy v profilu výjezdu ze skládky a areálu KÁMEN
Zbraslav, spol. s r.o. byly převzaty z Protokolu o zkoušce č. 1206050VP. Na základě
sdělení pana Ing. Hladíka přijelo v době měření na skládku 85 nákladních vozidel, čili
170 pohybů nákladních vozidel (odjezdů a příjezdů). Intenzity obslužné dopravy
skládky ve dnech měření byly nižší než intenzity, které vyplývají z výsledků provozní
evidence odpadů za rok 2009 (příjezd a odjezd 232 nákladních vozidel). Ve
výpočtech akustické situace bylo tedy uvažováno s vyššími intenzitami obslužné
dopravy skládky dle uvedené evidence. V rámci posouzení výhledových stavů se
předpokládá zachování stejného rozsahu obslužné dopravy skládky jako ve
stávajícím stavu, tedy že provoz V. etapy skládky nevyvolá změnu v obslužné
automobilové dopravě záměru oproti současnému stavu.
Tab: Intenzity obslužné dopravy na účelové komunikaci v profilu brány u vrátnice
vyvolané pouze provozem V. etapy skládky a provozem ostatních vozidel
přijíždějících do areálu (KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.)
Osobní automobily
Ostatní
Skládka Uhy
(KÁMEN Zbraslav,
V. etapa
spol. s r.o.)
30
45

Nákladní automobily
Ostatní
Skládka Uhy
(KÁMEN Zbraslav,
V. etapa
spol. s r.o.)
232
71
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Tab: Intenzity obslužné dopravy na účelové komunikaci v profilu brány u vrátnice
posuzovaného areálu vyvolané provozem projektem terénních úprav
Osobní automobily
-

Nákladní automobily
60

Stacionární zdroje hluku
Hluk z provozu stacionárních zdrojů byl posouzen pro výhledové období. Souběžně
se stroji a nákladními vozidly provozovanými na neveřejných komunikacích byl ve
výpočtu zohledněn i akustický vliv strojů při realizaci terénních úprav části
štěrkopískovny a vliv strojů pro provoz zbylé části štěrkopískovny. Veškeré níže
specifikované stroje byly z hlediska jejich polohy a uvažovaných akustických výkonů
zadávány do výpočtového modelu tak, aby simulovaly pokud možno
co nejnepříznivější dopad na akustickou situaci v okolních obcích.
Z hlediska výpočtu akustické situace byly sestaveny následující stavy:
Stav 1 –
Stav 2 –

model reprezentující stav, kde je uvažován provoz záměru (V. etapa
skládky) a provoz zbylé části štěrkopískovny (rok 2013).
model reprezentující stav, kde je uvažován provoz záměru (V. etapa
skládky), provoz zbylé části štěrkopískovny a projekt terénních úprav
bývalé štěrkopískovny (rok 2013).

Specifikace zdrojů hluku

Následuje výčet jednotlivých uvažovaných stacionárních zdrojů, které budou
využívány v rámci provozu skládky ve výhledovém období.
SKLÁDKA UHY – V. ETAPA:




1 × kompaktor BOMAG 1172 RB
1 × kompaktor BOMAG 572 RB
Stávající kogenerační jednotka sloužící k energetickému využívání skládkových
plynů

TERÉNNÍ ÚPRAVY ČÁSTI ŠTĚRKOPÍSKOVNY:
 1 × Dozer
PROVOZ ZBYLÉ ČÁSTI ŠTĚRKOPÍSKOVNY:
 2 × kolový nakladač Volvo L180F
Vstupní data

Pro účely výpočtu je uvažován provoz výše uvedených zdrojů hluku (kromě
kogenerační jednotky) v denní době od 6:30 do 18:00 h. Provoz kogenerační
jednotky je uvažován nepřetržitý. K zadání emisních hodnot hluku kogenerační
jednotky sloužilo ověřovací měření ze dne 9. 3. 2010 – viz hluková studie v Příloze
č.6 předkládané dokumentace.
V následující tabulce jsou uvedeny akustické charakteristiky uvedených strojů a
způsob jejich zjištění.
Přesné hodnoty hlučnosti některých strojů nebyly v době zpracování této studie k
dispozici. Za emisní hodnotu hlučnosti těchto strojů tedy byla uvažována nejvyšší
přípustná hladina akustického výkonu, která je pro jednotlivé mechanizmy stanovena
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směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES. Takto stanovená hodnota
akustického výkonu je závislá na typu zařízení a maximálním výkonu motoru
stanoveném dle technických údajů výrobce. Výsledky výpočtu tedy odpovídají
nejhorší akustické situaci, která může nastat při předpokladu, že tato zařízení budou
splňovat požadavky směrnice 2005/88/ES.
Tab: Stroje, jejich akustické vlastnosti a jejich pracovní nasazení v uvažovaných
stavech výpočtu použité ve výpočtovém modelu

Stroj

Max.
Hladina
přípustná
hladina
Akustického
výkonu Lw akustického
[dB]
výkonu Lw
[dB]

kompaktor BOMAG 1172 RB

-

111

kompaktor BOMAG 572 RB

-

108

Dozer

120

-

kolový nakladač Volvo_L180F

108

-

Způsob zjištění
akustických
parametrů
směrnice
2005/88/ES
směrnice
2005/88/ES
akustická studie
technický list
výrobce

pracovní
nasazení v
uvažovaných
stavech výpočtu
stav 1, stav 2
stav 1, stav 2
pouze stav 2
stav 1, stav 2

Stávající kogenerační jednotka – ověřovací měření hluku

Kogenerační jednotka, která je v současnosti využívána pro provoz I. – III. etapy
skládky bude nadále sloužit i pro provoz V. etapy skládky. Ve výhledovém období
tedy není uvažováno s umístěním další kogenerační jednotky. Pro hodnocení
akustické situace ve výhledovém období bude provoz kogenerační jednotky
uvažován shodný s provozem současným.
K zadání emisních hodnot hluku kogenerační jednotky bylo dne 9. 3. 2010
provedeno ověřovací měření. Princip tohoto měření spočíval ve změření hodnot
hladiny akustického tlaku A ve třech různých místech (viz další obrázek). Výška
těchto měřicích míst byla 1,5 m nad terénem. Podrobnější informace týkající se
měření stávající akustické situace u kogenerační jednotky je uveden v příloze
předkládané akustické studie „Záznam z měření kogenerační jednotky“.
Na základě změřených hodnot byla do výpočtového modelu zadána hladina
akustického výkonu kogenerační jednotky o takové hodnotě, aby byly vypočtené
hodnoty hluku ve shodě se změřenými hodnotami. Výsledek ověření modelu uvádí
rozdíl mezi hodnotou zjištěnou měřením a vypočtenou modelem je v rozmezí do ±2,0
dB. Tato hodnota zaručuje dostatečnou přesnost výpočtu.
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Obr:

Situace míst měření u kogenerační jednotky

Porovnání výsledků měření hluku u kogenerační jednotky s výpočtovým modelem:
Bod měření
S01
S02
S03

Změřená hodnota
LAeq,T [dB]
66,9
77,9
55,5

Vypočtená hodnota
LAeq,T [dB]
68,8
78,3
54,6

Rozdíl
[dB]
1,9
0,4
-0,9

Vibrace

Samotný záměr skládky ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací ve
vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Vyhodnocení vibrací z automobilové dopravy na komunikaci II/616 ( ulice Velvarská)
je hodnoceno Protokolem o zkoušce č. 1207059V06, který je doložen v Příloze č.5
předkládané dokumentace.
Záření

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Na skládce
nebudou ukládány ani používány radioaktivní materiály ve smyslu platné legislativy.
Zápach

Autorizované měření zápachu ze stávajícího tělesa skládky bylo provedeno 28.
července 2009 firmou TOP-ENVI Tech Brno s.r.o., zkušební laboratoří kvality
ovzduší akreditovanou ČIA pod č. 1536 a která je autorizované MŽP pod č.j.
2590a/740/05/06.
Dle dále uvedeného prohlášení oznamovatele neexistují žádné písemné stížnosti
obyvatel respektive nejbližších obcí na zápach, s výjimkou jedné ústní stížnosti
z obce Uhy z hlediska jednorázového zápachu z prostoru skládky a z hlediska
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jednoho úletu lehkých frakcí po vichřici. Dle sdělení oznamovatele
neprodleně napravena bez dalších stížností.

Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Zájmové území rozšíření skládky – V. etapa, se nachází ve vytěžené části pískovny
Uhy. Lokalita je asi 800 m jihovýchodně od obce Uhy, vedle silnice II/616. Pískovna
Uhy je stále provozována v dosahu jižního prostoru zájmového území a z hlediska
přepravních nároků na komunikacích je zohledněna v hlukové studii.
Ve vlastním zájmovém území skládky se s výjimkou štěrkopísků jiné významné
přírodní zdroje nevyskytují.
C.1.1

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Zájmové území rozšíření skládky leží v ochranném pásmu nadregionálního
biokoridoru , který je dokladován níže prezentovanou situací. Podle metodiky ÚSES
jsou integrální součástí nadregionálního biokoridoru všechny ekologicky stabilní
segmenty, které typologicky odpovídají vymezenému typu biokoridoru nezapojenými
dřevinnými nálety porostlé severní svahy bývalé pískovny představují sukcesně
přechodná stadia a vykazují zatím jen nízkou ekologickou stabilitu, proto je nelze
zahrnovat
mezi perspektivní integrální součástí NRBK, zatímco z hlediska
ekologické stability hodnotnější jsou porosty podél západní a východní strany bývalé
pískovny, které se již nacházejí mimo zájmové území záměru.
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C.1.2 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PŘÍRODNÍ PARKY
Zájmová lokalita skládky neleží v chráněném území podle zákona č. 114/92 Sb.
v platném znění. Není zde situované žádné maloplošné chráněné území, přírodní
památka ani přírodní rezervace, jak je patrné z následujícího obrázku (měřítko
upraveno).
Zájmové území záměru nezasahuje do žádného vymezeného přírodního parku na
území Středočeského kraje.
Podle dosavadních poznatků nejsou v nejbližším okolí plochy pro navrhované
rozšíření skládky zastoupeny lokality s výskytem reprezentativních nebo unikátních
populací druhů, vyžadujících specifické podmínky, plochy svahu jsou ekologicky
nestabilní a směřují sukcesí (mimo plochy disturbované) k druhotným porostům
biotopu X12 - Nálety pionýrských dřevin (Chytrý a kol., 2001 ed).
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Nejbližší lokalitou je EVL CZ 0213083 Veltrusy, o výměře 297,4323 ha, zahrnující
zámecký park. Předmětem ochrany jsou dva druhy brouků, vázaných na
trouchnivějící dutiny starých listnatých stromů – páchník hnědý (Osmoderma
eremita) a roháč obecný (Lucanus cervus). Lokalita se nachází nad protilehlým
(pravým) břehem Vltavy, jak dokládá následující obrázek z mapmakeru serveru
www.ochranaprirody.cz a nemůže být tak dotčena.

C. 1. 3 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
V zájmovém území rozšíření V. etapy skládky ani v jeho nejbližším okolí se
nenacházejí lokality přírodovědecky významné a ceněné. Rovněž se zde
nenacházejí prvky esteticky významné.
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Zpracovatelskému týmu dokumentace není známa okolnost, že by v zájmovém
území nebo v rámci areálu, případně v nejbližším okolí byla nějaká plocha
registrována jako VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Významná stanoviště a biotopy
Na základě biologického průzkumu, geologických a hydrogeologických charakteristik,
vedení prvků ÚSES lze pro zájmové území a jeho širší okolí vyvodit, že se zde
nenalézají stanoviště se specifickými nároky.
C.1.4 ÚZEMÍ HISTORICKÉHO,
VÝZNAMU

KULTURNÍHO

NEBO ARCHEOLOGICKÉHO

První písemná zmínka o obci Uhy je z r. 1318. V obci se nachází zámek z r. 1736,
který byl v 19 století upravován.
Zpracovateli není známa okolnost, že by zájmové území bylo předmětem zájmů
archeologické památkové péče. V sídelním útvaru Uhy nejsou žádné nemovité
kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu památek.
Záměr se nachází ve vytěžené části pískovny mimo dosah nemovitých kulturních
památek, evidovaných v okolních obcích.
C. 1. 5 ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Zájmová lokalita leží v blízkosti obce Uhy (severozápadní okraj rozšířené skládky
bude asi 500 m od okraje obce).
Obec Uhy má 379 obyvatel, rozlohu asi 580 ha, tj. asi 60,7 obyv.km-2, průměrný věk
asi 36 let. V obci je vybudován vodovod, je plynofikována a má zdravotní středisko.
V obci ale chybí škola.
Na katastrální území obce Nelahozeves záměr zasahuje umístěním ochranného
pásu zeleně, požární nádrží a obvodovou komunikací či zpevněnou plochou do
nezastavitelné plochy vymezené územním plánem jako „Těžebna“.
Část Hleďsebe 1. díl leží na levém břehu Vltavy. Je zde evidováno 74 adres. Trvale
zde žije 182 obyvatel. Hleďsebe 1.díl leží v katastrálním území Nelahozeves o
výměře 4,99 km2.
Část Hleďsebe 2.díl se nachází se asi 1 km na sever od Nelahozevsi. Leží na levém
břehu Vltavy. Prochází zde silnice II/616. Je zde evidováno 15 adres. Trvale zde žije
40 obyvatel. Hleďsebe 2.díl leží v katastrálním území Podhořany o výměře 1,77 km2.
Zájmové území rozšíření skládky leží mimo souvisle obydlená území obou obcí. V
blízkosti se nenalézají ani samostatně stojící obytné objekty.
C. 1. 6 ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
V zájmové lokalitě ani jejím blízkém okolí se nenacházejí území zatěžovaná nad
míru únosného zatížení. Skládka se nachází ve vytěžené části funkční pískovny. V
blízkosti se nachází centrální sklad ropných látek:
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C. 1. 7 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Zpracovatelům dokumentace nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost
území s existencí starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného záměru.

C. 1. 8 EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
V zájmovém území nejsou známy žádné extrémní poměry. Zájmové území není
ohroženo erozí, sesuvy půdy, záplavami ani jinými přírodními vlivy. Lokalita je oproti
okolí mírně zahloubena, protože je realizována ve zbytkové jámě po těžbě
štěrkopísku.

65

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Skládka Uhy - V. etapa, rozšíření skládky odpadů

C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území rozšiřované skládky se nachází v klimatické oblasti T - mírně teplé,
okrsku T 2 mírně teplý suchý, s mírnou zimou. Podle Atlasu zemědělských půd leží
oblast v regionu T1, která je charakterizována jako teplá a suchá.
Oblast se vyznačuje středním počtem letních dnů (50 - 60), nízkým počtem
mrazových dnů (do 100), nízkým počtem dnů se sněhovou pokrývkou (méně než 40,
maximální výška do 50 cm). Oblast má typické klima rovin, kde rozptyl emisí je velmi
vysoký, trvání místních teplotních inverzí, jejich četnost a intenzita jsou velmi nízké.
Nejbližší pozorovací meteorologickou stanicí s dlouhodobým měřením srážek a
teplot je stanice 1 106 Slaný a 792 Veltrusy.
Průměrná dlouhodobá roční teplota je 8,5°C. Nejteplejším měsícem je červenec
(průměr 18,5 °C na stanici Slaný a 18,4 °C na stanici Veltrusy), nejchladnějším leden
s průměrnou teplotou –1,9 °C (obě stanice). Sluneční svit dosahuje 1 800 h.r-1.
Na stanicích Slaný a Veltrusy jsou k dispozici dlouhodobé srážkové průměry, které
na stanici Slaný činí 456 mm.r-1, na stanici Veltrusy pak 499 mm.r-1. Pro danou
lokalitu byl dlouhodobý srážkový úhrn stanoven ČHMÚ na 480 mm.r-1.
Nejvíce srážek spadne v červnu, nejméně v lednu a dubnu (analogie se stanicemi
Slaný a Veltrusy).
Průměrná výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za celou zimu. Maximální
průměrná výška sněhové pokrývky je nižší než 20 cm.
Znečištění ovzduší
Údaje o imisním pozadí v zájmovém území jsou podrobněji uvedeny v rozptylové
studii, která je samostatnou přílohou předkládané dokumentace.
C.2.2. Voda
Zájmové území neleží v CHOPAV ani v jiném chráněném území z hlediska ochrany
vodních zdrojů. Vodohospodářský potenciál povrchových vod je hodnocen jako
průměrný, podzemních vod velmi nízký.
Povrchové vody
Zájmové území hydrologicky náleží do povodí Bakovského potoka . č.p. 1 – 12 – 02
– 093 a povodí Vltavy pod Zahalanským potokem – č.p. 1 – 12 – 02 – 047. Vlastní
území je drénováno bezejmennou vodotečí, která je přítokem Bakovského potoka
(číslo hydrolog. pořadí 1 – 12 – 02 – 049, plocha povodí 417,2 km2, délka toku 40,3
km).
Řeka Vltava, do jejíhož povodí celá oblast patří, je hodnocena jako znečištěná (III.
stupeň).
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
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Podzemní vody
Ve smyslu hydrogeologické rajonizace z r. 2005 území náleží ke Kladenské pánvi,
číslo 5140. Současnými a archívními průzkumnými pracemi byly zjištěny tři navzájem
oddělené horizonty podzemní vody.
Nejhlubší a vodohospodářsky nejvýznamnější je v cenomanských pískovcích
s puklinovou propustností. Hladina podzemní vody je zde napjatá, jižně a východně
od naší lokality (v prostoru odkališť a CTR) byla ověřena v hloubce 30-40 m pod
terénem. Tato podzemní voda také vyvěrá v pramenech při patě údolního svahu
Vltavy a dotuje řadu domovních studní. Propustnost zvodně byla stanovena řadou
archívních zkoušek a pohybuje se v rozmezí kf 6.10-4 až 1,1.10-5 m/s. Infiltrační
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oblastí mohou být výchozy cenomanských sedimentů jižně a západně od Kralup nad
Vltavou. Z vodárenského hlediska se jedná o významnou zvodeň.
Nadložní zvodní jsou turonské slínovce, které jsou od cenomanských pískovců
odděleny málo propustnou vrstvou prachovce o mocnosti cca do 7 m. Propustnost
mají puklinovou, přičemž s hloubkou se pukliny svírají a propustnost se snižuje.
Hladina podzemní vody byla průzkumnými vrty naražena v hloubce 6,7 – 7,5m pod
zrekultivovanou částí území a 2,8 - 3,9 m pod vytěženou částí štěrkovny bez
rekultivační zeminy. Hladina je napjatá. K odvodnění zvodně dochází skrytými vývěry
v údolí Vltavy do terasových štěrků a také prameny – např. v obci Uhy (v roce 1966
vydatnost 4 l/s). Propustnost turonské zvodně: kf 7.10-7 – 7,9.10-6 m/s. K dotaci
zvodně dochází infiltrací srážek do horninových výchozů v okolí obce Uhy a
Nelahozeves, pak také průsakem podzemní vody z nadložních štěrků v místech
poruch ve slínovci.
Turonské slínovce (eluvium charakteru jílu pevného) tvoří spodní izolátor v podloží
nejvyšší zvodněné vrstvy, kterou jsou průlinově propustné terasové štěrky – resp.
jejich zbytky po ložiskové těžby. Tato zvodeň je dosti silně propustná – kf 1,3.10-4 –
2,8.10-4 m/s dle vsakovací a čerpací zkoušky. Dotace zvodně je výhradně srážkovou
vodou, která pak odtéká po povrchu jílovitého eluvia slínovců ve směru jeho sklonu –
povrch slínovců je od 240 mn.m. na západě lokality až 217 mn.m. na východě,
přičemž sklon není jednotný, ale v povrchu horniny jsou výškové nerovnosti.
Zvodnění štěrků závisí na klimatických poměrech – při průzkumu (4/1992) pro
stávající provozovanou skládku nebylo zjištěno - štěrky byly bezvodé, stejně tak při
ložiskových průzkumech před otevřením těžebny (1961, 1980). V případě
významnějších srážek či tání sněhu dochází ke zvodnění štěrků – což bylo
zachyceno při průzkumech pro rozšíření skládky ( 3/2009 a 1/2012) – a vytvoření
hladiny podzemní vody. Při období bez dotace srážkami podzemní voda odteče a s
výjimkou izolovaných zvodní v depresích slínovcového povrchu jsou štěrky suché. To
je rozdíl oproti nižším partiím štěrkové terasy, kdy podzemní vody jsou v souvislosti s
vodou říční, která udržuje hladinu vody podzemní i v případě delšího
bezesrážkového období a naopak na významnější průtoky v řece reagují vody
podzemní v příční zóně s malým zpožděním.
Při stávajícím průzkumu byla kvartérní podzemní voda zastižena všemi průzkumnými
vrty, některými byla naražena i zvodeň spodnoturonská ve vrstvě slínovců. Hladinové
úrovně v jednotlivých vrtech jsou uvedeny v následující tabulce č.3 Inženýrsko –
geologického a hydrogeologického průzkumu, který je doložen v Příloze č.3
předkládané dokumentace, kde jsou doloženy i další podrobnější informace
z hlediska hydrogeologický poměrů.
V následujícím podkladu je doložen výřez odpovídající části hydrogeologické mapy:
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C.2.3. Půda
Realizací záměru budou dotčeny zemědělské pozemky v katastrálních územích Uhy
a Nelahozeves.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze
stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a
expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické
podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR
ze dne 15. 12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o pozemky, resp. jejich části v BPEJ
12 210 a 12 212.
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
1 - region T1 - oblast se vyznačuje středním počtem letních dnů (50 - 60), nízkým počtem
mrazových dnů (do 100), nízkým počtem dnů se sněhovou pokrývkou (méně než 40,
maximální výška do 50 cm).
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
22 – Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo
písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející
pozn. k HPJ 21:
Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě
na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3, rovina
3 - 7, mírný svah
3 - 7, mírný svah
3 - 7, mírný svah
7 -127, střední svah
7 - 12, střední svah
12 - 17, výrazný svah
12 - 17, výrazný svah
17 - 25 příkrý svah až sráz
17 - 25 příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*)

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou
skeletovitostí
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Výřez základní půdní mapy je patrný z následujícího obrázku:
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Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba není realizovaná
v ochranném pásmu lesa.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Morfologie území
Zájmovou lokalitu lze charakterizovat jako okraj široce rozevřené plošiny, výškově
členěné táhlými hřbety s nevýraznými vrchy v blízkém okolí. K východu prudce klesá
zalesněnými svahy k Vltavě. Vytěžená pískovna vytváří jihovýchodně od obce Uhy
mírnou depresi, v níž je umístěna skládka. Na základě morfologického členění [1] je
zájmová oblast součástí
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Česká vysočina
VI. Česká tabule
VI. B Středočeská tabule
VI. B – 1Dolnouherská tabule
VI. B – 1B Řípská tabule
VI. B – 1B-c Lešanská plošina

Lešanská plošina je tvořena turonskými písčitými slínovci a cenomanskými pískovci,
které jsou kryty pleistocénními říčními štěrkopísky a sprašemi. Katastrální území Uhy
je zemědělská oblast vrchovinného charakteru. Energie území je nízká.
Geologické poměry
Geologicky se území nalézá v severovýchodní části vltavsko – berounské faciální
oblasti České křídové tabule. Skalní podloží je tvořeno sedimenty středního turonu.
Převládají jemnozrnné křídové slínovce a prachovité pískovce s vápnito–jílovitým
tmelem, které do hloubky přecházejí do slinitých prachovců. Tyto polohy jsou
prakticky téměř nepropustné, nejsvrchnější polohy uvedených hornin jsou zvětralé.
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Území vlastní zájmové lokality je tvořeno sedimenty svrchní křídy, zastoupenými
cenomanskými a spodnoturonskými uloženinami Vltavy. Cenomanské uloženiny
reprezentují slepence, pískovce, jílovce a prachovce, směrem do nadloží jsou
vyvinuty kaolinické pískovce s nadložními glaukonitickými prachovci až jílovci.
Celková mocnost cenomanských sedimentů činí až 30 m, v jejich nadloží jsou
vápnité pískovce až jílovitovápnité prachovce spodního turonu.
Kvartérní uloženiny jsou tvořeny pleistocenními uloženinami Vltavy (vápnitojílovité
eluvium, štěrkopísky terasy Vltavy – vinohradská terasa). Jejich pokryv je tvořen
hlínami a antropogenními uloženinami (navážky). Vinohradská terasa je v zájmovém
území tvořena písky se štěrkem (v zájmové lokalitě vytěženo), místy s nesouvislými
polohami jílu. Tato terasa tvoří nadloží spodnoturonských hornin. Do východní části
zájmového území (území skládky) zasahují štěrkopísky staropleistocénní terasy,
vyplňující staré vltavské údolí.
Eroze
Střední sklonitost území je udávána v rozmezí 3° - 7°, z tohoto důvodu je území
postiženo vodní erozí.
Povětrnostní poměry (převládají Z, S a SZ větry) však dovolují i vznik větrné eroze.
Seismicita území
Posuzovaná lokalita se nenalézá dle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb v
blízkosti seizmicky aktivního území. Za seizmickou oblast se považuje takové území,
v němž se makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané
zemětřesení s intenzitou nejméně 6o M.C.S. stupnice. Z tohoto důvodu není třeba
před výstavbou skládky zpracovat odborný posudek z hlediska seizmicity oblasti a
pro projektanta neplynou žádná omezení, která by z tohoto důvodu musel
respektovat.
Přírodní zdroje
Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území dle § 16 – 19 zákona č.
44/1888 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění. Nachází se
ve vytěžené části ložiska štěrkopísků Nelahozeves.
Výřez geologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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Mapa geofaktorů životního prostředí list 12 - 21 Kralupy n. Vlt., l : 50 000, neudává v
zájmové ploše skládky žádný střet zájmů s ohledem na životní prostředí. V lokalitě
nejsou evidovány žádné využívané vodní zdroje (studny, prameny). Studny jsou
v obci Uhy, samostatná studna je v areálu pískovny za silnicí I/16. Prostor i jeho
široké okolí je charakterizován jako kulturní krajina průměrných hodnot.
Výřez mapy geofaktorů životního prostředí je patrný z následujícího podkladu:
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Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:




z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia,
vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se
na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat
karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).
Kategorie
rizika
nízké
střední
vysoké

222

Objemová aktivita Rn

-3

(kBg.m ) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu

nízká
méně než 30
30 - 100
více než 100

střední
méně než 20
20 – 70
více než 70
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vysoká
méně než 10
10 – 30
více než 30
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C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění

Zájmové území je podle biogeografického členění (Culek M., 1995, ed.) součástí
reprezentativní zóny bioregionu č. 1.2 Řípského, ve 2. vegetačním stupni, kolinním.
Je součástí kontinentální biogeografické provincie, subprovincie hercynské.
Fytogeograficky náleží do oblasti termofytika, obvodu českého termofytika,
fytogeografického okresu Pražská plošina, podokresu Jenštejnská tabule.
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): černýšová
dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Základní charakteristiky staveniště

Terénní šetření formou kvalitativních biologických průzkumů byla v řešeném území
provedena vícekrát od konce dubna do poloviny září roku 2012, takže postihují
prakticky celé vegetační období.
Zájmové území se nachází celé v prostoru severovýchodní části dna bývalé těžebny
štěrkopísků, západně až jižně od stávajícího areálu skládky Uhy a severozápadně od
stávající provozované těžebny. Ve smyslu klasifikace biotopů České republiky
(Chytrý,Kučera, Kočí, 2001, eds.) je tvořeno z větší části prakticky výhradě
agrocenózami (biotop X2) s úzkými ruderálními lemy podél polních cest (biotop X7),
v jihozápadní části a podél areálu stávající skládky s xerofytními ruderálními lady
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(biotop X7), místy s přechody k biotopu X6 – Antropogenní plochy se sporadickou
vegetací mimo sídla. Ze severu až západu je zájmové území lemováno bývalými
svahy pískovny (s jižní až východní orientací) se sukcesí nespojitých až téměř
spojitých porostů pionýrských dřevin (biotop X12). Na stávající areál skládkového
tělesa navazuje Z až SZ menší elevace navážek (přerostlé deponie zemin apod.).
Vlastní zájmové území je rovinaté, místy jde o iniciační stadia sekundární sukcese
ruderální vegetace při okrajích polí (biotop X6 antropogenní plochy se sporadickou
vegetací), kde nebyla provedena dostatečná rekultivace po bývalé těžbě štěrkopísků.
Hranice mezi plochami s rostlinným (i antropogenním) pokryvem k plochám po
skrývkách v předpolí těžebny je relativně ostrá, v JV části zájmového území je část
tohoto prostoru prakticky bez rostlinného pokryvu. Řešené území tak přesahuje do
areálu těžebny štěrkopísků, které náleží k biotopům X1 (urbanizovaná území) a
biotopům X6 (Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla).

Enkláva intenzivně využívaných agrocenóz

Celkový pohled na zájmové území

Plocha přecházející do předpolí pískovny

Předpolí pískovny se sporadickou vegetací

Teplé ruderály při okrajích pole pod tělesem skládky

Ruderální vegetace pod patou svahu skládky
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Svahy s dřevinnou vegetací, pozdní léto

Svahy s dřevinnou vegetací, časné jaro

Prvky dřevin rostoucích mimo les

Zájmové území záměru (prostor části dna bývalé těžebny v návaznosti na jižní až
západní okraj stávající elevace tělesa skládky) je prakticky prosté mimolesních
porostů dřevin, pouze místně se nacházejí nálety pionýrských dřevin (pomístně u
oplocení pod jižní patou svahu skládky hybridní topoly, myrobalány, vrba jíva, akát,
v příměsi růže šípková, bez černý). Porosty pionýrských dřevin na patě svahu podél
SZ hranice vlastního zájmového území pro rozšíření skládky jsou tvořeny převážně
osikou, břízou, hybridními topoly, akátem, javory, trnkou, vrbami, svídou krvavou,
bezem černým, růží šípkovou, borovicí lesní, v JZ části území v rekultivované části
svahu pískovny v JZ části zájmového území jsou vysázeny i mladé borovice.
Flora

Kvalitativní botanický průzkum byl proveden v jarním a pozdně letním aspektu roce
2012 na následujících lokalitách:
1 – Uhy, polní celky v zájmovém území
2 – Uhy, plochy ruderálních lad po obvodu polí a v návaznosti na těleso skládky
3 – Uhy, dřevinné porosty na svazích pískovny nad opuštěným prostorem, místy ruderální lada
Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 2
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 2,3
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 2
Anagallis arvensis L. - drchnička rolní : 1
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice : 2
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá : 2
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 2, 3
Atriplex oblongifolia W.et K. - lebeda podlouhlolistá + [C4a] : 2
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 2, 3
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 2
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 3
Bidens frondosa L. - dvouzubec listenatý + : 2
Bromus tectorum L. - sveřep střešní : 2
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 2, 3
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 2
Carduus crispus L. - bodlák kadeřavý : 2
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 2, 3
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 1
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 2, 4
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 3, 4, 5
Conium maculatum L. - bolehlav plamatý : 2
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní: 1
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Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 1, 4
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 2
Crataegus laevigata (Poiret)DC. - hloh obecný : 3
Crepis foetida L. subsp.rhoeadifolia (M.Bieb.)Čelak. - škarda smrdutá mákolistá [C3] : 2
Cynoglossum officinale L. - užanka lékařská : 2
Daucus carota L. - mrkev obecná : 1, 2, 3
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá + : 2
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 1, 2
Echinops sphaerocephalus L. - bělotrn kulatohlavý + : 2
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 2
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1, 2
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá : 3
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 2
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 1, 2
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková : 1, 2
Eryngium campestre L. - máčka ladní : 2
Erysimum durum J.Presl et C.Presl - trýzel tvrdý + : 2
Falcaria vulgaris Bernh. - srpek obecný : 2
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 2, 3
Fumaria officinalis L. s.l. - zemědým lékařský :1
Galium album Mill. - svízel bílý : 2
Galium aparine L. - svízel přítula : 2, 3
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 2, 3
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 1, 2
Chenopodium hybridum L. - merlík zvrhlý + : 2
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 2
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 2
Lamium album L. - hluchavka bílá : 2
Lamium amplexicaule L. - hluchavka objímavá : 2
Lepidium densiflorum Schrader - řeřicha hustokvětá + : 3
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 1
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 1, 2, 3
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 2
Medicago sativa L. - tolice setá + : 1, 2
Melilotus albus Med. - komonice bílá : 2, 3,
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + : 2
Onopordum acanthium L. - ostropes trubil (+) : 2
Panicum miliaceum L. - proso seté + : 2
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 1, 2
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre - rdesno blešník : 2
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 3
Picris hieracioides L. - hořčík jestřábníkovitý : 2
Pinus sylvestris L. - borovice lesní (+) : 3
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 2
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 2
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 2
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí : 2
Populus nigra L. agg. - topol černý (+) : 3
Populus tremula L. - topol osika : 3
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský + : 3
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 2
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 3
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán ++ : 3
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 3
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát + : 3
Rosa canina L. - růže šípková : 3
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 2
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 2, 3
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 3
Sambucus nigra L. - bez černý : 2, 3
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Saponaria officinalis L. - mydlice lékařská : 3
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 2, 3
Senecio jacobaea L. - starček přímětník : 3
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 1, 2
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 2
Setaria viridis (L.)P.B. - bér zelený + : 2
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 2
Sisymbrium altissimum L. - hulevník vysoký + : 2, 3
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův + : 1, 2
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 2, 3
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1, 2
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 1
Trifolium arvense L. - jetel rolní : 2
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1, 2
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1, 2
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 2, 3
Verbascum nigrum L. - divizna černá : 2
Verbascum phlomoides L. - divizna sápovitá (+) : 2, 3
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá : 2, 3
Veronica hederifolia L. agg. - rozrazil břečtanolistý: 1
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 1
Viola arvensis Murray - violka rolní : 1
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené

Na lokalitě bylo zjištěno celkem 105 druhů cévnatých rostlin včetně náletových
dřevin:
Ochranářsky významné druhy
Atriplex oblongifolia W.et K. - lebeda podlouhlolistá + [C4a] : 2
Crepis foetida L. ssp.rhoeadifolia (M.Bieb.)Čelak. - škarda smrdutá mákolistá [C3] : 2
Oba druhy jsou v území velmi hojné a preferují ruderální stanoviště.

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 106 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. Byly zaznamenány celkem 2 druhy obsažené v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategoriích C3 a C4a. Jde o druhy v
území hojné a jejich populace nebudou záměrem ohroženy.
Fauna

Jak je předznamenáno v úvodní části kapitoly, bylo nutno volit formu kvalitativního
zoologického průzkumu.
Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně akusticky, plazi
pozorováním a nálezy pod materiály, zástupci obojživelníků v zájmovém území V.
etapy nebyli zaznamenáni.
Kvalitativní průzkum zástupců skupin bezobratlých, především hmyzu, byl jednak
prováděn sběrem pod kameny, dřevy a jinými položenými materiály, jednak sběrem
a pozorováním na listech a květech rostlin a dřevin, včetně smýkání a sklepávání.
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Poněvadž cílem biologického průzkumu bylo především vyhodnotit prostory
navrhovaného rozšíření skládky v rámci V. etapy, je další text zaměřen především na
tři typy stanovišť:
-

plochy agrocenóz jižně od stávajícího areálu skládky

-

plochy ruderalizovaných lad, zejména v jihovýchodní, severozápadní až
severní části zájmového území

-

plochy rozvolněné vegetace v severním předpolí těžebny štěrkopísků

Dále byly orientačně hodnoceny svahy severně a západně od zájmového území.
Kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané buď na křoviny
a mimolesní porosty dřevin, nebo na otevřenou krajinu s převahou polí, případně
druhy synantropní. Výstupy cekem 5 provedených šetření lze shrnout následovně
(zvláště chráněné druhy podtrženy kategorie kriticky ohrožených /§§§/, silně
ohrožených /§§/, ohrožených /§/:
Prostory intenzivních agrocenóz
 savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), lasice kolčava (Mustela
nivalis), srnec obecný (Capreolus capreolus). Průzkum na výskyt křečka polního (§§) opakovaně
negativní.
 ptáci – skřivan polní (Alauda arvensis), konipas bílý (Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza
citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), bažant
obecný (Phasianus colchicus), holub domácí (Columba livia f. domestica), h. hřivnáč (C.
palumbus), v květnu zastiženy 2 ex. koroptve polní (Perdix perdix - §, vyplašeny při okraji pole
k pískovně). Nad pole (a zájmové území) zaletují lovit: poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně
lesní (Buteo buteo), havran polní (Corvus frugilerus), kavka obecná (Corvus monedula-§§), racek
chechtavý (Larus ridibundus) – 20.4. hejno cca 45 ex. , volavka popelavá (Ardea cinerea)
 plazi - žádní zástupci nebyli ani opakovanými pochůzkami v polních kulturách zjištěni
 obojživelníci - žádní zástupci nebyli ani opakovanými pochůzkami zjištěni
 hmyz - byly zjištěny především charakteristické druhy vybraných skupin, např.:
 brouci - střevlíčci Pterostichus melanarius, P. cupreus, P. versicolor, Calathus erratus, C.
fuscipes, C. melanocephalus, šídlatec Bembidion lampros, běžec Trechus quadristriatus,
kvapníci Harpalus affinis, Preuodoophonus rufipes, Amara communis, A. aenea; z velkých
druhů čeledi zjištěn pouze střevlík měděný (Carabus cancellatus). Z dalších charakteristických
druhů
mrchožrout zploštělý (Aclypea opaca), mrchožrout Phosphuga atrata, hrobařík
Nicrophorus vespilloides, drabčík Ontholestes tesselatus; z druhů listorohých čeledí hnojníci
Aphodius distinctus, A. rufipes, zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), ojediněle zlatohlávek
Oxythyrea funesta -§. listokaz zahradní (Phylloperta horticola);
z kovaříků kovařík šedý
(Agrypnus murinus), Athous vittatus, A. haemorrhoidalis, Agriotes obscurus, dále Hemicrepidius
niger; z mandelinek na květech krytohlavové rodu Cryptocephalus, dále dřepčíci rodu
Phyllotreta, kohoutci rodu Lema, mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), m.
nádherná (Chrysolina fastuosa), mandelinka Gastrophysa polygoni; páteříčci Rhagonycha fulva,
Cantharis nigricans, C. fusca; slunéčka rodu Coccinella (C. septempunctata, C.
quinquepunctata), slunéčko Psyllobora vigintiduopunctata, s.vojtěškové (Subcoccinella
vigintiquatuorpunctata), z nosatců zastiženi zástupci rodu Sitona, rodu Ottiorhynchus, rodu
Lixus, rušníci rodu Anthrenus, pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius),
tesařík
Pseudovadonia livida, blýskáčci rodu Meligethes aj.
 motýli - bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepový (P. rapae), b. řeřichový (Anthocaris
cardamines), žluťásek čičorečkový (Colias hyale); babočka paví oko (Nymphalis io), b.
kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana); modrásek jehlicový (Polyommatus
icarus), okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), z můr např. můra gamma (Plusia
gamma), blýskavky z rodu Phlogophora, nebo osenice polní Scottia segetum
 dvoukřídlí - bzučivky rodu Lucillia, masařky rodu Sarcophaga, dále tiplice (Tipula sp.),
pestřenky (Vollucella sp., Eristalis sp., Helophilus sp..)
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 blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), poletující čmeláci rodu Bombus (B. terrestris, B.
pascurorum-oba §), mravenci rodu Lasius, pilatky rodu Tenthredo, pilatka řepková (Athalia
colibri) aj. .
 rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridis), dále sarančata rodů Stenobothrus nebo
Chortippus, krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa)
 stejnokřídlí – pidikřísek polní (Eupteryx atropunctata),
 ploštice - kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum), k. zelná (Eurydema oleraceum), kněžice
rodu Aelia, štítovka obilní (Eurygaster maura), klopušky rodů Adelphocoris, Calocoris,
Plagiognathus aj.
 jiní bezobratlí - slíďáci rodů Pardosa, Trochosa, běžníci rodu Thomiscus

Plochy ruderalizovaných lad, zejména v jihovýchodní, severozápadní až severní
části zájmového území








savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), lasice hranostaj (Mustela
erminea), rejsek (Sorex sp.),
ptáci - vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus), konipas bílý (Motacilla alba),
rehek domácí (Phoenicurus ochruros), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný
(Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis cannabina), zvonohlík obecný (Serinus serinus),
drozd kvíčala (Turdus pilaris), kos černý (T.merula), bažant obecný (Phasianus colchicus), havran
polní (Corvus frugilerus), holub hřivnáč (Columba palumbus), h.domácí (C.livia f. domestica),
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), v květnu ve
vysokém ruderálu SZ od skládky rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris).
plazi – na svahu severně i západně od zájmového území několik ex. ještěrky obecné (Lacerta
agilis-§§), 1 ex. zjištěn i pod patou skládky v ruderálech u plotu; 1 ex. slepýše křehkého (Anguis
fragilis-§§) pod lepenkou SZ od skládky u cesty. Žádní jiní zástupci plazů nebyli ani opakovanými
pochůzkami zjištěni.
obojživelníci - žádní zástupci třídy nebyli v tomto prostoru zjištěni (např. průzkum na výskyt
ropuch pod materiály atp.).
hmyz - zjištěny jen některé charakteristické druhy vybraných skupin, např.:
 brouci - především střevlíčci Pterostichus melanarius, P. cupreus, P. coreuleus, Anchomenus
dorsalis, Platynus assimilis, Loricera pilicornis, Badister bipustulatus, Calathus fuscipes, C.
erratus, C. melanocephalus, šídlatec Bembidion lampros, kvapníci Harpalus afinis, H. latus,
Pseudoophonus rufipes, Amara. aenea, A. familiaris, střevlík zrnitý (Carabus granulatus),
Z druhů listorohých čeledí zjištěni hnojníci Aphodius distinctus, A. fimetarius, A. rufipes,
chrobák jarní (Tripocopris vernalis), listokaz zahradní (Phylloperta horticola), při písčitých
okrajích na severním a západním svahu i listokaz Anomala dubia, dále chroustci rodu
Rhizothrogus, na květech druh Valgus hemipterus, zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata),
sporadicky i z. hladký (Potosia cuprea), zlatohlávek Oxythyrea funesta -§. Z kovaříků běžné
druhy rodů Athous.(A. haemorrhoidalis, A. vittatus) a Agriotes (A. lineatus, A. obscurus), dále
kovařík šedý (Agrypnus murinus), z krasců na květech Anthaxia nitidula. A, godeti.
Z mandelinek na květech krytohlavové rodu Cryptocephalus, na listech šťovíků mandelinky
Gastrophysa viridula, na třezalkách mandelinky rodu Chrysomela, na pcháčích štítonoši rodu
Cassida, v ruderálních porostech dále bázlivec černý (Galeruca tanaceti), bázlivec Sermylassa
halensis, mandelinka řeřišnicová (Phaedon cochleariae), vrbaři rodu Clytra. Z nosatců na
okoličnatých rýhonosec zelený (Lixus viridis), na diviznách diviznáčci rodu Cionus případně
krytonosci rodu Ceutorhynchus, dále nosatčíci rodu Apion, listohlodi rodu Sitona, lalokonosec
libečkový (Ottiorhynchus ligustici). Z dalších skupin např. páteříčci Rhagonycha fulva, Cantharis
nigricans, C. fusca, C. rustica, C. vulgaris) a příbuzné skupiny rodu Malachius (M. bipustulatus),
slunéčka rodu Coccinella (C. septempunctata, C. bipunctata), Psyllobora vigitinduopunctata,
Adalia bipunctata, Calvia decemguttata, Propylea quatuordecimpunctata). tesaříci Dinoptera
collaris,
Pseudovadonia livida,
Stenurella melanura, Alosterna tabacicolor, kozlíček
Agapanthia viloosoviridescens,
stehnáči rodu Oedemera, kožojedi Attagenus pellio .
S ohledem na dostupnost organických materiálů lze na ruderálech i v blízkém okolí stávající
skládky nacházet i zástupce dalších skupin: kožojedy rodu Dermestes, rušníky rodu Anthrenus,
pestrokrovečníky rodu Corynetes, mršníky rodu Hister, doloženy výskyty mrchožrouta obecného
(Silpha obscura), mrchožrouta Aclypea opaca, hrobaříka obecného (Nicrophorus vespillo),
drabčíků rodu Ontholestes.
 motýli - bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), b. řeřichový (Anthocaris
cardamines), žluťásek řešetlákový (Goniopteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale), ž.
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čilimníkový (C. crocea), babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b.
bodláková (V. cardui), b. síťkovaná (Araschnia levana), perleťovec nejmenší (Clossiana dia), p.
menší (Isoria lathonia), modrásci rodu Plebejus, ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas),
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), o. strdivkový (C. arcania), o.luční (Maniola
jurtina), o. zední (Pararge megera); v červnu přelety otakárka fenyklového (Papilio machaon §). Dále vřetenušky rodu Zygaena (Z. scabiosae, Z. filipendulae), soumračník rezavý (Ochlodes
venatus), s. máčkový (Erynnis tages); z můr kovolesklec gamma (Autographa gamma),
blýskavky z rodu Phlogophora, osenice rodu Scottia, šedavky rodu Apamea; z lišajů
dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum), lišaj vrbkový (Deilephila elpenor),
přástevník starčkový (Hypocrita jakobaeae) aj.
 dvoukřídlí - bzučivky rodu Lucillia a Callimorpha, muchnice (Bibio sp.), douhossoky rodu
Bombyllius, dále tiplice (Tipula sp.), na květech pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella
aj.
 blanokřídlí - vosy rodu Paravespula, včela medonosná (Apis melifera). Místně čmeláci (Bombus
terrestris, B. pascuorum-§), dále mravenci rodu Lasius, Myrmica, Tetramorium, zástupci rodu
Formica nezjištěni, dále např. zlatěnky rodu Chrysis, pilatky rodu Rhogogaster, Tenthredo ,
pilatěnky rodu Arge, žlabatka růžová (Diplolepis rosae) aj.
 rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridis), k.luční (Metrioptera roeselii), dále sarančata
rodů Stenobothrus, Omocestus, Chortippus, saranče modrokřídlá (Oedipoda coreulescens),
cvrček polní (Gryllus campestris), marše rodu Tettix ,cvrček domácí (Acheta domestica) – na
skládce
 ploštice - klopušky rodů Adelphocoris, Calocoris, Orthotylus, kněžice páskovaná (Graphosoma
lineatum), k. zelná (Eurydema oleraceum), k.obecná (Carpocoris purpureipennis), síťnatka
bodláková (Tingis cardui), ploštička luční (Spilostethus saxatilis), vroubenka smrdutá (Coreus
marginatus) aj.
 zákeřnice červená (Rhinocoris iracundus) aj.
 škvoři - pod materiály škvoři rodu Forficula
 jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, pod materiály stínky rodu Oniscus,
stonožky rodu Lithobius, zemnivky rodu Geophilus, dále hlemýžď zahradní (Helix pomatia),
páskovky rodu Cepaea aj.

Plochy rozvolněné vegetace v severním předpolí těžebny štěrkopísků
Slabě ruderalizované plochy místy jen se sporadickým vegetačním pokryvem.
Uvedeny jen druhy, zjištěné na uvedeném typu stanoviště (přecházejí rovněž některé
druhy ze stanoviště předchozího). Na jaře (duben) u jižního okraje akumulace
srážkových vod, v květnu již zcela vyschlá.
savci – žádný specifický druh
ptáci – na jaře u vody kulík říční (Charadrius dubius), čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
plazi – žádní zástupci plazů nebyli ani opakovanými pochůzkami nezjištěni.
obojživelníci - žádní zástupci třídy nebyli v tomto prostoru zjištěni (např. průzkum na výskyt pulců
v dočasných loužích atp.).
 hmyz - zjištěny jen některé charakteristické druhy vybraných skupin, např.:
 brouci – svižník Cicindela hybrida, u louže střevlíčci Elaphrus riparius, Dyschirius globosus,
drabčíci rodu Stenus, potemník Opatrum sabulosum
 motýli – žádné specifické druhy, přelety běžných druhů
 dvoukřídlí - žádné specifické druhy, přelety běžných druhů
 blanokřídlí - žádné specifické druhy, přelety běžných druhů
 rovnokřídlí – marše rodu Tettix, saranče modrokřídlá (Oedipoda coreulescens)
 ploštice – bruslařky rodu Gerris
 jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, běžníci rodu Misumena aj.





Plochy dřevinných porostů na svazích, místy ruderalizované rozvolněné plochy


savci – myšice (Apodemus sp.), zajíc polní (Lepus europaeus), lasice hranostaj (Mustela
erminea), kuna skalní (Martes foina)



ptáci - vrabec polní (Passer montanus), konipas bílý (Motacilla alba), rehek zahradní
(Phoenicurus phioenicurus), strnad obecný (Emberiza citrinella), v červnu akusticky na osice
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v prostoru změny linie svahu ze severní na západní zpívající samec strnada lučního (Miliaria
calandra-§§§), konopka obecná (Carduelis cannabina), drozd kvíčala (T. pilaris), kos černý
(Turdus merula), bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba palumbus),
h.domácí (C.livia f. domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), h. divoká (Streptopelia
turtur), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), pěnice pokřovní (Sylvia
curucca), p. černohlavá (S.atricapilla), p. hnědokřídlá (S. communis), budníček menší
(Phylloscopus collybita), b. větší (P. trochillus), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), straka
obecná (Pica pica), hrdlička divoká (Streptopelia turtur). V této části svahu nejsou doložena
hnízda břehulí říčních (§).


plazi – sporadicky několik ex. ještěrky obecné (Lacerta agilis-§§),. Žádní jiní zástupci plazů nebyli
ani opakovanými pochůzkami zjištěni.



obojživelníci - žádní zástupci třídy nebyli na svahu zjištěni.

hmyz - zjištěny jen některé charakteristické druhy vybraných skupin, např.:
 brouci - především střevlíčci Loricera pilicornis, Pterostichus cupreus, Badister bipustulatus,
Dromius agilis, Platynus assimilis, Abax ovalis, Calathus fuscipes, melanocephalus, střevlík
zahradní (Carabus hortensis) Z druhů listorohých čeledí zjištěni listokaz zahradní (Phylloperta
horticola), listokaz Anomala dubia, na květech druh Valgus hemipterus, zlatohlávek zlatý
(Cetonia aurata), sporadicky i z. hladký (Potosia cuprea), zlatohlávek Oxythyrea funesta -§. Z
kovaříků např. Athous bicolor, A. haemorrhoidalis, kovařík šedý (Agrypnus murinus), z krasců
na jívách Trachys minuta, dále na květech Anthaxia nitidula. Z mandelinek mimo druhy ruderálů
např. mandelinka topolová (Melasoma populi), vrbaři rodu Clytra . Z nosatců listopasi rodů
Polydrusus a Phyllobius, zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus), z. třešňová (Rhynchites
auratus), z. březová (Deporaus betulae), z. topolová (Byctiscus populi). Z dalších skupin např.
páteříčci Rhagonycha fulva, Cantharis nigricans, C. rustica, C. vulgaris), slunéčka rodu
Coccinella (C. septempunctata, C. bipunctata), Psyllobora vigitinduopunctata, Adalia bipunctata
Z dalších skupin např. tesaříci Dinoptera collaris, Pseudovadonia livida, Stenurella melanura,
Alosterna tabacicolor, tesařík polokrový (Molorchus minor), t. skvrnitý (Rutpela maculata),
kozlíček Agapanthia viloosoviridescens, kozlíček Oberea oculata.
 motýli - bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), žluťásek řešetlákový (Goniopteryx
rhamni), babočka paví oko (Nymphalis io), b. admirál (Vanessa atalanta), b. kopřivová (Aglais
urticae), b. bodláková (V. cardui), b. bílé C (Polygonia c-album), v květnu a červnu přelety
otakárka ovocného (Iphiclides podalirius -§) – možné živné dřeviny na svahu.
 dvoukřídlí - bzučivky rodu Lucillia a Callimorpha, muchnice (Bibio sp.), douhososky rodu
Bombyllius, dále tiplice (Tipula sp.), na květech pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella
aj.
 blanokřídlí - vosy rodu Paravespula, včela medonosná (Apis melifera). Místně čmeláci (Bombus
terrestris, B. pascuorum-§), dále mravenci rodu Lasius, Myrmica, zástupci rodu Formica
nezjištěni, dále např. zlatěnky rodu Chrysis, pilatky rodu Rhogogaster, Tenthredo , pilatěnky
rodu Arge, žlabatka růžová (Diplolepis rosae) aj.
 rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridis), dále sarančata rodů Stenobothrus, Omocestus,
Chortippus, saranče modrokřídlá (Oedipoda coreulescens)
 ploštice - kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum), ruměnice pospolná (Pyrhocoris apterus)
aj.
 škvoři - pod materiály škvoři rodu Forficula
 jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, pod materiály stínky rodu Oniscus,
stonožky rodu Lithobius, zemnivky rodu Geophilus, dále hlemýžď zahradní (Helix pomatia),
páskovky rodu Cepaea aj.


Ochranářsky významné druhy živočichů
Kriticky ohrožené
Strnad luční (Miliaria calandra)
v červnu akusticky na osice v prostoru změny linie svahu ze severní na západní zpívající samec
Možné hnízdění v prostorech s keři pod patou svahu. Druh je v okolí pískovny i skládky opakovaně
sporadicky dokladován.
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Silně ohrožené
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Sporadicky na výsušných stanovištích na svahu severně i západně od zájmového území několik ex. 1
ex. zjištěn i pod patou skládky v ruderálech u plotu

Slepýš křehký (Anguis fragilis)
1 ex. dokladován pod lepenkou SZ od skládky u cesty, druh mírně expanduje na příhodných
ruderálních stanovištích

Kavka obecná (Corvus monedula)
zjištěna především jako druh zaletující za potravou do aktivních prostorů skládky i do okolí,
v zájmovém území se nenacházejí prostory reprodukce druhu.

Ohrožené
Koroptev polní (Perdix perdix)
V květnu zastiženy 2 ex., vyplašeny při okraji pole směrem k pískovně; území s ruderály poskytuje
vhodnou potravní niku. Nelze vyloučit i hnízdění a výskyty přímo i v zájmovém území. Vazba na
období skrývek a zemních prací.

Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Potvrzeny občasné výskyty na květech jak v okolí skládky stávající, tak i v prostorech okrajů polí,
ruderálních lad a porostů kvetoucích dřevin. Nelze vyloučit reprodukci na travách v ruderálech jak
v okolí lokality, tak i v zájmovém území (plochy ruderálních lad) Druh je v poledních letech silně
expandující právě i v okolí skládek (adaptabilní reprodukční vazba i na organické materiály)

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius )
Přelet nad severní částí podél paty svahu, ve svahu např. trnka jako potenciální živná dřevina.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Přelety nad zájmovým územím, i přes výskyty miříkovitých nebyly zjištěny housenky.

Čmelák Bombus pascuorum
Čmelák zemní (Bombus terrestris)
Oba výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference
výskytu. V zájmovém území se v zásadě nevyskytují větší plochy nízkostébelných lad nebo
přechodových ekotonů, kde by bylo lze předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd (přičemž
nelze místně vyloučit reprodukční prostory v ruderálech podél stávající skládky neb na jihu zájmového
území, pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných norách hlodavců nebo
hmyzožravců; pro č. skalního mírná preference zastíněných ploch v porostech Přesto je vhodné
skrývky pro přípravu území časovat mimo reprodukční období.

Na základě dosavadních průzkumů lze vyvodit závěr, že území zasažené
posuzovaným
záměrem
nepředstavuje
plochu
výskytu
potenciálních
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů. Významná je
ale ochrana stávajících svahů bývalé těžebny severně a v rámci rekultivace je účelné
vytvářet i xerofytní stanoviště.
C.2.6. Ekosystémy, krajina a krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka v krajině. S ochranou
krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit.
zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
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krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením,
využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení
nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a §4 odst.
2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Krajina bezprostředního okolí navrhovaného rozšíření skládky je velmi mírně zvlněná
(parovinný charakter), směrem k východu spadá příkrými zalesněnými svahy k Vltavě
(spád asi 60 m). Nadmořská výška katastru se pohybuje kolem 230 – 240 m n. m.
Významnou aktuální změnou je zahloubení bývalých velkých těžebně štěrkopísku
podél silnice II/616, přičemž severně od silnice je lokalizován komplex centrálního
tankoviště MERO ve východní části, západní část je rekultivována na intenzívně
zemědělsky využívané pozemky. Jižně od silnice pak je část území rekultivována na
pole, SZ část území jižně silnice je zaplněna stávající skládkou včetně III. etapy a
jižní prostor pak stávající těžebnou štěrkopísků.
Přílohou č. 8 je studie vlivů na krajinný ráz Mgr. L. Kloudy, ze které pro jednotlivé
charakteristiky krajinného rázu v místě záměru (dotčeném krajinném prostoru)
vyplývají následující souhrnná konstatování:


Posuzovaný záměr je situován do specifického – těžbou uměle sníženého terénu. Koruna tělesa
skládky dosáhne v konečné fázi konečné výšky 254,5 metrů nad mořem a převýší tak o cca 15
metrů okolní rostlý terén. Existující skládka umístěná v terénní depresi nacházející se vysoko
nad levým břehem Vltavy již vystupuje nad její okraje a uplatňuje se ve svém okolí – z vrcholové
části stávající skládky jsou možné daleké výhledy především do severozápadních, severních
(České Středohoří) a částečně jihovýchodních směrů.



Základní či hlavní dotčený krajinný prostor, v němž bude navržený záměr permanentně
vnímatelný, lze vymezit nejbližšími terénními horizonty či vegetačními bariérami, které se
vyskytují do vzdálenosti nepřesahující cca 2 km. Kromě tohoto blízkého okolí se navržené
rozšíření tělesa skládky uplatní i z větších vzdáleností – především severozápadním směrem,
popř. dalších specifických míst, nacházejících se v okruhu potenciální viditelnosti vyžadující
znalost existence a polohy posuzovaného záměru (blíže viz kapitola 12). Toto území tvoří širší
či potenciální DoKP.



Ve vztahu k předmětu posouzení představují z pohledu přírodní charakteristiky
hlavní znaky krajinného rázu v zájmovém území:
o
o
o
o
o
o
o

Plošinatý až mírně zvlněný reliéf
Rozlehlé terénní deprese jako důsledek dobývání
Umělá elevace – skládka odpadů Uhy v těžební jámě
Absence stojatých vodních útvarů
Převaha zemědělské půdy, odlesnění, remízy
Výrazný podíl listnaté zeleně, porostní pláště
Výrazná antropická přeměna přírodních podmínek

Žádný z identifikovaných znaků přírodní charakteristiky nedosahuje cennosti, která by
překračovala širší územní rámec (jedinečnosti).


Z pohledu kulturní a historické charakteristiky vystupují jako hlavní znaky krajinného rázu
v dotčeném krajinném prostoru:
o
o
o
o
o
o

Stará sídelní oblast, doklady pravěkého osídlení území
Poloha území na středověké obchodní stezce
Poloha v širší pražské aglomeraci, hospodářská vazba na hlavní město
Dlouhodobý převažující způsob využití území – zemědělství
Rozvinutá těžební činnost v území
Funkční konverze území v důsledku dobývání nerostných surovin
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o

Velkoobjemové zásobníky – ropné rezervy ČR

Žádný z identifikovaných znaků kulturně-historické charakteristiky krajinného rázu nedosahuje
cennosti, kterou by bylo možné klasifikovat jako jedinečnou.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se území (v DoKP) v souhrnu vyznačuje
znatelnou proměnu harmonických vztahů i harmonického měřítka. V první fázi tuto
proměnu vyvolala hornická činnost, popř. i ukládání odpadů do vytěžené těžební
jámy. Zásadní vliv v tomto směru však mají zmíněné skladovací objekty ropných
rezerv, zřetelně technicistní objekty s velmi kontrastním uplatněním ve vztahu ke
svému okolí (i v dálkových výhledech). V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že
existence těchto zařízení je společensky nezbytná a jejich lokalizace z hlediska
krajinářského v zájmovém území přijatelně kolizní – bez závažnějších střetů
s hodnotami s možnou ochranou krajinného rázu. Dílčí partie krajiny – mimo těžbou
zasažené území si uchovaly poměrně zachovalý (leso)zemědělský ráz,
hospodářskou krajinu s převahou polí, sítí cest s nesouvislou či rozptýlenou
doprovodnou zelení. Tento příznivý účinek je však závislý na ročním období,
v zimních měsících silněji vystupuje souvztažnost těžbou zasaženého území a jeho
okolí.
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter městské čtvrti

Zájmové území rozšíření skládky leží mimo souvisle obydlená území obou obcí. V
blízkosti se nenalézají ani samostatně stojící obytné objekty. Nejbližší obce jsou
popsány v kapitole C.I.5.
V lokalitě skládky není žádná chráněná památka (chráněná dle § 14 zák. č. 20/87
Sb. o státní památkové péči). Při výstavbě skládky nelze ani očekávat archeologické
nálezy, skládka má být realizována v území po těžbě štěrkopísku.
Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci
pro územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. Pro doplnění popisu
stávajícího stavu je v následujícím podkladu dokladována signální mapa střetů
zájmů:
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Vztah k územně plánovací dokumentaci

Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci je patrný z přílohy předkládané
dokumentace.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Podle Atlasu životního prostředí ČR z roku 1991 náleží zájmové území do III. třídy
kvality životního prostředí. V současné době je území charakterizováno mírně
znečištěním ovzduším, v celkovém hodnocení prostředí je území uváděno jako mírně
znečištěné. Z hlediska ekologické stability se jedná o území nestabilní, dlouhodobě
intenzivně zemědělsky využívané. V okolí hlavních silničních tahů (silnice I. třídy), v
zastavěných územích měst (Velvary, Kralupy n. Vlt., Nelahozeves) lze očekávat
místně životní prostředí narušené (hluk, emise z dopravy a z průmyslu).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba

Lze předpokládat, že v průběhu stavby bude docházet k zásahům do terénu a dalším
stavebním pracím, při kterých budou zvýšené emise prašných částic. Proto je nutné
provést všechna možná opatření na snížení prašnosti. Pro minimalizaci negativních
vlivů jsou formulována následující doporučení:
 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
 zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 v případě nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno skrápění příslušných
stavebních ploch

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Provoz

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce při provozu skládky bude záměr navržen a
proveden takovým způsobem, aby neohrožoval život a zdraví jejich uživatelů.
Uvažovaná technologie skládkování nepředstavuje pro zaměstnance zvýšenou míru
rizika.
Pro skladování a manipulaci s odpady jsou zpracovány provozní řády, zaměstnanci
jsou vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky a
minimálně 1 x ročně budou školeni. Sociální objekt je vybaven umyvadlem s tekoucí
vodou a lékárničkou pro poskytnutí první pomoci. Provozní pracovníci se budou řídit
provozním řádem skládky a pokyny nadřízených pracovníků. Rizika ohrožení zdraví
pracovníků jsou dostatečně řešena v provozním řádu a pracovníci jsou povinni tento
řád dodržovat stejně tak, jako předpisy o bezpečnosti a hygieně práce. Pracovní
prostředí nevykazuje žádnou velmi významnou fyzikální, chemickou nebo biologickou
zátěž ve vztahu k zaměstnancům. Negativní vlivy na pracovní obsluhu se
nepředpokládají za dodržení provozního řádu, bezpečnosti a hygieny práce.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
mohou projevit následovně:
 znečištění ovzduší
 hluková zátěž
 znečištění vody a půdy a havarijní stavy
 vlivy na veřejné zdraví

Znečištění ovzduší
Z hlediska kvantifikovatelných zdrojů emisí ovlivňujících imisní zátěž se jedná
především o emise NO2, PM10, PM2,5, CO a benzenu související s pohybem
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svozových vozů a techniky v prostoru skládky, s ukládáním vrstev odpadů jakož i
s dopravou odpadů na skládku.
Z tohoto důvodu byla vypracována rozptylová studie (Příloha č.4 předkládané
dokumentace) jako podklad pro vyhodnocení vlivů na ovzduší a jako podklad pro
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví z hlediska imisní zátěže.
Zpracovaná rozptylová studie, která je podrobněji komentována v další části
předkládané dokumentace, dokladuje, že předkládaný záměr z hlediska vlivů na
ovzduší je možný.
Z hlediska problematiky zápachu lze konstatovat, že pokud je dodržována
technologie ukládání odpadů (tj. rozhrnování, hutnění a denní překrývání) nešíří se
zápach do velké vzdálenosti od oplocení skládky (v letním období asi 100 - 250 m,
dle stavu ovzduší, v zimě ještě méně). V obci nebude pravděpodobně dosahovat
zápach ze skládky ani prahových hodnot. Ani při větru vanoucím směrem
k nejbližším obcím nebude s velkou pravděpodobností vzhledem ke vzdálenosti a
ředění docházet k překročení prahových hodnot, jak ukazují dosavadní zkušenosti, i
zkušenosti ze skládek obdobného typu. Taktéž na uvažované skládce V. etapy bude
po dosažení dostatečného vývinu bioplynu zřízeno jeho aktivní odsávání. Tento
způsob zneškodňování skládkových plynů vyžaduje denní zakrývání a hutnění, aby
do skládky, v níž vlivem odsávání bude mírný podtlak, nevnikalo velké množství
vzduchu. Toto odsávání povede i k dalšímu snížení úniku plynů do ovzduší (tedy i
pachových složek bioplynu) a snížení rozsahu zápachu ze skládky.
Potenciálním sekundárním zdrojem je úlet lehkých částí skladovaného odpadu
z aktivní části skládky. Tento problém musí být řešen provozním řádem.
Hluková zátěž
Se záměrem není spojeno žádné navýšení dopravní zátěže, protože z důvodů, aby
nedošlo v souvislosti s dopravou k navýšení generované dopravy, oznamovatel
odstoupil od záměru realizace původně navrhované kompostárny. Současně dojde
k lokalizačním změnám některých zdrojů hluku (skládkovací technika) jejich
přemístěním do prostoru navrhované V. etapy.
Pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na hlukovou situaci v zájmovém území
a jako podklad pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno měření hluku
a dále byla vypracována hluková studie (Příloha č.5 a Příloha č.6 předkládané
dokumentace), která je podrobněji komentována v příslušné části předkládané
dokumentace. Je řešen jak hluk uvnitř prostoru skládky, tak i hluk na veřejných
komunikacích.
Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost předkládaného záměru na
hlukovou situaci v zájmovém území.
Znečištění vody a půdy a havarijní stavy
Podmínkou minimalizace rizik znečištění vody a půdy je pravidelný monitoring.
Rozhodnutím orgánu státní správy se provádí pravidelný monitoring podzemních vod
a monitoring průsakových vod. Provozovatel objednává u odborné organizace
kontrolní odběry vody z monitorovacího systému a jejich analýzy a měření vydatnosti
bioplynu. Komplexní vyhodnocení monitoringu se provádí jednou ročně. Výsledky
analýz ze rok 2011 a vyhodnocení monitoringu za rok 2011 je uvedeno v příslušné
části dokumentace.
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V případě vzniku havárie nebo mimořádného stavu je postupováno podle
„havarijního plánu“.
Cílem havarijního plánu zpracovaného pro uživatele závadných látek je:
 zajistit havarijní připravenost materiálních, lidských, informačních a ekonomických
zdrojů pro případ vzniku havárie a minimalizovat dopady případné havárie na
zaměstnance, provozní technologie a životní prostředí,
 popsat zajištění havarijní připraveností pro případ vzniku havárie srozumitelným,
přehledným a stručným způsobem.
Podrobněji je
dokumentace.

tato

problematika

komentována

v kapitole

D.III.

předkládané

Podzemní vody v okolí záměru nejsou kontaminovány provozem stávající skládky.
Směr proudění vody je SZ až S směrem. V blízkosti skládky není ve směru proudění
podzemních vod žádná využívaná studna k pitným účelům. Studna č.p. 90 v Uhách
slouží jako monitorovací.
Skládka je dostatečně zajištěna proti úniku průsakových vod do podloží. Jímky
průsakových vod jsou řešeny jako nepropustné a mají potřebnou kapacitu pro
akumulaci průsakových vod i v době přívalových dešťů. Veškeré průsakové vody
jsou čerpány zpět do tělesa skládky. V případě zjištění úniku průsakových vod do
podloží by byly zahájeny sanační práce (čerpání, hydrobariéra apod.). Lze
předpokládat, že stávající stav bude odpovídat i stavu výhledovému v případě
realizace V. etapy skládky.
Ani povrchové vody nejsou ve stávajícím stavu ani nebudou ve výhledovém dotčeny.
Čisté povrchové vody jsou z prostoru skládky odváděny do okolí a jsou vsakovány do
podloží. Povrchové vody ze skládky nemají přímé spojení se žádnou vodotečí, jak je
patrné ze stavebního popisu jednotlivých objektů v příslušné části předkládané
dokumentace.
Vlivy na veřejné zdraví
Samotné zájmové území rozšíření skládky je neobydlené. V lokalitě je provozována
stávající skládka odpadů. Zpracovatelům dokumentace nejsou známy žádné
písemné stížnosti na současný provoz skládky, jak je dokladováno v předchozí části
předkládané dokumentace.
Nelze vyloučit ovlivnění okrajových částí obce Uhy a místních částí Hleďsebe část 1
a Hleďsebe část 2. Proto tyto okrajové části obcí byly zohledňovány při vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů zejména na imisní a hlukovou situaci.
V rámci předkládané dokumentace byla vypracovaná samostatná studie, hodnotící
vlivy na veřejné zdraví. V souladu s požadavky procesu posuzování vlivů na veřejné
zdraví byla tato studie vypracována autorizovanou osobou pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví. Studie je samostatnou Přílohou č.7 předkládané
dokumentace, a proto jsou v této kapitole již pouze sumarizovány její závěry.
Zdravotní rizika hluku

Podkladem k hodnocení rizika hluku jsou údaje akustické studie o výchozí akustické
situaci zájmového území a její předpokládané změně po realizaci záměru, přičemž je
zohledněn i vliv sousedního záměru terénních úprav pískovny a provozu její zbývající
části. Hodnocení rizika hluku je provedeno pro obyvatele obytných domů v obcích
Uhy a Nelahozeves, části Hleďsebe a Podhořany, ve kterých jsou situovány
výpočtové body akustické studie.
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Z výsledků vyplývá, že v zájmovém území záměru je nejvýznamnější hluk z dopravy
po komunikaci II/616, který u domů situovaných v blízkosti komunikace i při
nepřekročení hygienického limitu převyšuje prahové hladiny nepříznivých účinků
hluku typu obtěžování, rušení spánku a zvýšeného rizika kardiovaskulárních
onemocnění. Podle orientačního odhadu je možné předpokládat obtěžování hlukem
z dopravy u poloviny až tří čtvrtin obyvatel těchto domů.
Realizace záměru tuto situaci nezmění, neboť nedojde k navýšení dopravy
související s provozem skládky a zvýšení hlukové zátěže v důsledku souběžného
záměru terénních úprav pískovny vychází pouze v nevýznamné úrovni desetin dB
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době.
S ohledem na relativně významný podíl dopravy odpadů na celkovém dopravním
zatížení zájmového území a nezanedbatelnému zdravotnímu riziku dopravního hluku
považuji za opodstatněné i při nepřekračování hlukového limitu s korekcí na starou
hlukovou zátěž u nejvíce exponovaných domů v pásmu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku > 65 dB LAeq, 6-22h prověřit dodržení hygienického limitu hluku pro
vnitřní chráněný prostor staveb s případnou realizací individuálních protihlukových
opatření.
Hluk ze stacionárních zdrojů (stávající kogenerační jednotka spalování bioplynu a
uvažovaná mechanizace) a související dopravy po neveřejných komunikacích sice
teoreticky může mít i při podlimitní úrovni obtěžující účinek pro osoby se zvýšenou
citlivostí vůči hluku, avšak pravděpodobně bude v daném případě překryt celkovým
hlukovým pozadím.
Zdravotní rizika imisí

Podkladem k hodnocení rizika znečištění ovzduší pro obyvatele zájmové oblasti
záměru, tj. okolí areálu skládky Uhy, jsou výstupy rozptylové studie, která hodnotí
imisní příspěvek záměru u klasických škodlivin oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého,
suspendovaných částic a benzenu, které je možné na základě znalosti výchozích
podkladů a emisních faktorů kvantifikovat. Zdrojem těchto látek je spalování bioplynu,
provoz skládkových mechanismů, doprava a sekundární prašnost. Vzhledem k tomu,
že vypočtený imisní příspěvek nedosahuje významné úrovně a jeho změny po
realizaci záměru jsou jen nepatrné, je předmětem hodnocení zdravotních rizik
znečištění ovzduší převážně expozice z jiných zdrojů v rámci odhadovaného
imisního pozadí.
Při hodnocení zdravotních rizik imisí těchto škodlivin v ovzduší byly použity aktuální
odborné poznatky o nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku s uplatněním
zásady přednostní volby referenčních hodnot Světové zdravotnické organizace a
evropských vědeckých institucí.
Při hodnocení expozice obyvatel zájmového území byl použit konzervativní přístup,
kdy se neuvažuje doba skutečně trávená ve venkovním prostoru a jsou použity
nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku v cíleně umístěných výpočtových
bodech zohledňujících nejvíce exponované obytné domy v okolí areálu skládky nebo
u komunikací, po kterých je vedena obslužná doprava.
Na základě odhadované úrovně imisního pozadí je možné předpokládat, že
v hodnocené lokalitě jsou jako na většině urbanizovaného území ČR nejvýznamnější
škodlivinou suspendované částice frakce PM10, u kterých dochází k překračování
imisních koncentrací doporučných k ochraně zdraví Světovou zdravotnickou
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organizací s následnými nepříznivými zdravotními důsledky zejména pro citlivou část
exponované populace.
Kvantitativní hodnocení zdravotního rizika bylo provedeno standardní metodikou
v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti. Pro současné imisní pozadí vychází zvýšení
rizika celkové úmrtnosti dospělé populace cca o 5 %. V orientačním odhadu
ukazatele ztráty let dožití se jedná o průměrnou ztrátu cca 2 dny za rok na jednoho
obyvatele.
U ukazatele chronické respirační nemocnosti u dětí vychází vlivem imisního pozadí
zvýšení nemocnosti cca o 4%, což teoreticky představuje cca 2 dny s příznaky na
jedno dítě a rok. Tyto údaje jsou na podmínky znečištění ovzduší v ČR ještě relativně
příznivé.
Podíl imisního vlivu z provozu skládky a související dopravy na tomto riziku není
významný, v obou uvedených ukazatelích se teoreticky se projevuje v řádu desetin
dne za rok. Zdravotně významné úrovně nedosahuje imisní příspěvek ani u benzenu.
Realizací posuzovaného záměru pokračování provozu skládky v V. etapě se tento
stav nezmění ani při zohlednění souběžného záměru terénních úprav
štěrkopískovny.
Vzhledem ke garantovanému zabezpečení a technologii skládkování, jímání a
spalování bioplynu a odstupu prostoru skládky od obytné zástavby se ve vztahu
k okolí nepředpokládají ani závažnější problémy pachového rázu, nebo jiných
negativních průvodních jevů, pro což svědčí i zkušenosti současného provozovatele
skládky.
Problematika hlodavců, ptáků a hmyzu

Na skládkách uvedeného typu nedochází při striktním dodržování technologie
ukládání odpadu k nadměrnému přemnožení hlodavců, ptáků a hmyzu (hutnění
odpadů ihned po návozu, denní překrývání). Na skládce je jejich výskyt pravidelně
sledován a v případě jejich nadměrného výskytu jsou realizována příslušná opatření
(deratizace). Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby od skládky nelze očekávat
negativní vlivy na zdravotní stav obyvatelstva z důvodu přemnožení hlodavců, ptáků
a hmyzu na skládce a přenosu nakažlivých chorob.
Problém stahování ptactva do prostoru skládky bude řešen ve spolupráci s chovateli
dravých ptáků. Ptactvo běžně navštěvující skládku jako zdroj potravy tak bude
odrazeno. Dalším nezbytným krokem v tomto směru je organizace ukládání tak, aby
aktivní plocha byla co nejmenší. Vhledem k tomu, že na ploše je stálý pohyb
mechanizmů a hluk, jsou ptáci neustále plašeni. I tak by se však v omezené míře
služeb chovatelů dravých ptáků mělo využívat, a to zejména v době, kdy na skládce
není realizován provoz.
Pro minimalizaci všech rizik souvisejících s provozem V. etapy skládky lze navrhnout
respektování následujících doporučení:


v rámci žádného dalšího rozšíření skládky odpadů Uhy po ukončení skládkování v rámci
etapy III. nebude součástí skládkování původně uvažovaná kompostárna



technická rekultivace bude řešena v souladu se stávajícím platným zněním vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady



hutnění odpadů zabezpečit minimálně na měrnou hmotnost odpadu 1,0 t.m , vzdušné
svahy tělesa skládky dohutňovat; těleso skládky profilovat v projektovaném tvaru, vzdušné

-3
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svahy před rekultivací finálně převrstvovat konstrukčně vhodnými technologickými
materiály


v rámci další přípravy záměru vypracovat provozní a požární řád pro V. etapu, a to i s
akcentem na opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení
provozních závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní
prostředí a obyvatelstvo; s těmito dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu skládky



stávající monitoring podzemních vod rozšířit o další 4 vrty, konkrétní umístění vrtů bude
provedeno v projektové dokumentaci pro stavební řízení a po konzultaci s vodoprávním
úřadem. Četnost odběru vzorků a rozsah analýz podzemní vody bude shodný jako
v současnosti.



v rámci projektu a uvedení stavby do provozu splnit veškeré podmínky požární
bezpečnosti stavby a protipožárního zabezpečení jejího provozu



režim provozu dopravních prostředků po areálu omezit dopravním značením s vyznačením
nejvyšší povolené rychlosti



provádět pravidelné školení zaměstnanců, včetně praktického nácviku řešení situací, z
problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí a
havarijního zabezpečení



pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení (plynových studní, dmychadla
a rozvodů)

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výpočet znečištění příspěvků k imisní zátěži byl pro posuzovaný záměr proveden pro
následující látky: NO2, PM10, PM2,5, CO a benzen.
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 (Verze: 6.0.3680.23440) na základě registrační
karty z měsíce února 2003. Rozptylová studie je Přílohou č.4 předkládané
dokumentace).
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Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2143/820/08/DK, udělené Ministerstvem životního prostředí
ČR.
Výpočet imisní zátěže je řešen v následujících variantách:
VARIANTA 1 – Stávající stav, rok 2012
Tato varianta vyhodnocuje stávající příspěvky provozu skládky k imisní zátěži v rámci
schválené I. až III. etapy. Je zohledněno ukládání odpadů v prostoru schválené I. až
III. etapy, vyvolaná doprava související s tímto provozem a kogenerační jednotka
v uvažovaných parametrech stávajícího provozu.
VARIANTA 2 – Stav s V. etapou rozšíření skládky, rok 2013
Tato varianta vyhodnocuje V. etapu rozšíření sládky (I. až III. etapa nebude
provozována). Je řešen prostor skládky v V.etapě (tedy přemístění plošného zdroje
z prostoru schválené I. až III. etapy); u kogenerační jednotky je uvažováno úměrné
navýšení jejího provozu.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje
celkem 4 941 výpočtových bodů v síti (1 – 4 941) a pro vybrané objekty obytné
zástavby, které mohou být ovlivněny hodnoceným záměrem (5 001 – 5 005).
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L hodnoty rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka.
V následující tabulce jsou uvedeny souřadnice bodů mimo výpočtovou síť:
CB
5001
5002
5003
5004
5005

X
-749905
-750033
-750116
-748179
-748034

Y
-1020121
-1020050
-1020157
-1020988
-1020239

Z
226,3
217,0
216,6
213,3
217,9

L
9,0
4,0
4,0
8,0
4,0

Výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou patrné z následujících situací,
podrobněji potom v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou předkládané
dokumentace:
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Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků
z dopravy emisní faktory pro rok 2012 a 2013 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní
Emisní Faktory, verze 2006), Tento program umožňuje výpočet univerzálních
emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní,
Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách:
Varianta
NO2
NO2
PM10
PM10
PM2,5
CO
Varianta 1 Benzen
NO2
NO2
PM10
PM10
PM2,5
CO
Varianta 2 Benzen

Charakteristika
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 hod (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
-3
Maximální denní průměr / 24 hodin (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
-3
Maximální denní osmihodinový průměr (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 hod (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
-3
Maximální denní průměr / 24 hodin (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
-3
Maximální denní osmihodinový průměr (g.m )
-3
Aritmetický průměr 1 rok (g.m )

Výpočtová síť
min
max

Body mimo síť
min
max

0,006899
0,101551
0,020513
0,872980
0,004109
1,309466
0,000048

0,421741
2,754944
8,886834
27,408713
1,328360
154,233780
0,006601

0,026859
0,696449
0,115722
4,579025
0,021518
5,819281
0,000257

0,081125
1,936859
0,662581
14,243939
0,116267
16,506473
0,001198

0,008838

0,442592

0,033872

0,088741

0,226385

4,404554

0,477073

1,230283

0,026217

12,505797

0,150484

0,553393

1,029111

48,839173

4,303579

7,703453

0,005316

1,840439

0,028126

0,105925

1,656906

215,866124

6,331089

14,649685

0,000072

0,008231

0,000343

0,001606

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 g.m-3 a 200 g.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizuje překračování imisních limitů pro tuto
škodlivinu jak z hlediska hodinového aritmetického průměru, tak i z hlediska ročního
aritmetického průměru.
Varianta 1

Tato varianta představuje stávající stav, tudíž lze vyslovit názor, že stávající provoz
je zohledněn v imisním pozadí zájmového území. Protože však nejbližší stanice AIM
nejsou v bezprostřední blízkosti hodnoceného záměru, je tato varianta v rozptylové
studii vyhodnocena, aby byla k dispozici reálná informace o stávajícím příspěvku
provozu skládky k imisnímu pozadí zájmového území.
V této řešené variantě představuje stávající provoz skládky příspěvek z hlediska
ročního aritmetického průměru NO2 ve výpočtové síti koncentrace do 0,422 g.m-3,
u bodů mimo výpočtovou síť do 0,081 g.m-3 takže při zohlednění pozadí lze vyslovit
závěr, že stávající provoz skládky nemá významnější podíl na celkovém imisním
pozadí zájmového území.
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Příspěvky této varianty ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují
do 2,76 g.m-3 ve výpočtové síti a do 1,94 g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Uvedené příspěvky jsou součástí stávajícího pozadí zájmového území.
Varianta 2

Tato varianta vyhodnocuje V. etapu rozšíření sládky (I. až III. etapa nebude
provozována). Je řešen prostor skládky v V.etapě (tedy přemístění plošného zdroje
z prostoru schválené I. až III. etapy); u kogenerační jednotky je uvažováno úměrné
navýšení jejího provozu.
V této variantě bude dosahovat příspěvek posuzovaného záměru z hlediska
ročního aritmetického průměru ve výpočtové síti do 0,443 g.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,089 g.m-3.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se
pohybují v této variantě ve výpočtové síti do 4,41 g.m-3 a do 1,23 g.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť.
Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska
ročního aritmetického průměru hodnota 40 g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický
průměr potom 50 g.m-3, (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za
rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu, epizodně
v zimních měsících dochází k překračování imisního limitu pro 24 hodinový
aritmetický průměr.
Varianta 1

Tato varianta představuje stávající stav, tudíž lze vyslovit názor, že stávající provoz
je zohledněn v imisním pozadí zájmového území. Protože však nejbližší stanice AIM
nejsou v bezprostřední blízkosti hodnoceného záměru, je tato varianta v rozptylové
studii vyhodnocena, aby byla k dispozici reálná informace o stávajícím příspěvku
provozu skládky k imisnímu pozadí zájmového území.
V této řešené variantě představuje stávající provoz skládky příspěvek z hlediska
ročního aritmetického průměru PM10 ve výpočtové síti 8,87 g.m-3 v prostoru skládky,
u bodů mimo výpočtovou síť do 0,67 g.m-3, takže při zohlednění pozadí lze vyslovit
závěr, že stávající provoz skládky má určitý podíl na celkovém imisním pozadí
zájmového území.
Příspěvky této varianty ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se
pohybují do 27,41 g.m-3 ve výpočtové síti v prostoru skládky a do 14,25 g.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
Uvedené příspěvky jsou součástí stávajícího pozadí zájmového území.
Varianta 2

Tato varianta vyhodnocuje V. etapu rozšíření sládky (I. až III. etapa nebude
provozována). Je řešen prostor skládky v V.etapě (tedy přemístění plošného zdroje
z prostoru schválené I. až III. etapy); u kogenerační jednotky je uvažováno úměrné
navýšení jejího provozu.
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V této variantě bude představovat provoz skládky příspěvek z hlediska ročního
aritmetického průměru PM10 ve výpočtové síti koncentrace do 12,51 g.m-3
v prostoru skládky, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,56 g.m-3, takže lze vyslovit
závěr, že provoz skládky nebude mít významnější podíl na imisním pozadí u
nejbližších obytných objektů.
Příspěvky této varianty ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se budou
pohybovat do 48,84 g.m-3 ve výpočtové síti v prostoru skládky a do 7,71 g.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvky k imisní zátěži PM2,5

Pro PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 25 g.m-3.
Varianta 1

Tato varianta představuje stávající stav, tudíž lze vyslovit názor, že stávající provoz
je zohledněn v imisním pozadí zájmového území.
V této řešené variantě představuje stávající provoz skládky příspěvek z hlediska
ročního aritmetického průměru PM2,5 ve výpočtové síti do 1,33 g.m-3 v prostoru
skládky, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,12 g.m-3, což lze označit za malé a málo
významné příspěvky k imisní zátěži.
Varianta 2

Tato varianta vyhodnocuje V. etapu rozšíření sládky (I. až III. etapa nebude
provozována). Je řešen prostor skládky v V.etapě (tedy přemístění plošného zdroje
z prostoru schválené I. až III. etapy); u kogenerační jednotky je uvažováno úměrné
navýšení jejího provozu.
V této variantě bude představovat provoz skládky příspěvek z hlediska ročního
aritmetického průměru PM2,5 ve výpočtové síti koncentrace do 1,84 g.m-3 v prostoru
skládky, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,11 g.m-3, takže lze vyslovit závěr, že
provoz skládky nebude mít významnější podíl na imisním pozadí u nejbližších
obytných objektů.
Příspěvky k imisní zátěži CO

Pro oxid uhelnatý je stanoven stávající platnou legislativou maximální denní
osmihodinový klouzavý průměr – 10 000 g.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování imisního limitu, jak je patrné
z příslušné kapitoly předkládané rozptylové studie.
Varianta 1

Z výsledků výpočtů je patrné, že ve Variantě 1 se příspěvek posuzovaného záměru
k aritmetickému 8 hod. průměru
pohybuje ve výpočtové síti do 155 g.m-3 ve
-3
výpočtové síti a do 17 g.m u bodů mimo výpočtovou síť, což lze označit za nízký
příspěvek k imisní zátěži této škodliviny ve vztahu k imisnímu limitu, který nijak
významně nemůže ovlivnit imisní pozadí zájmového území.
Varianta 2

Ve Variantě 2 se příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8 hod. průměru
pohybuje ve výpočtové síti do 216 g.m-3ve výpočtové síti a do 15 g.m-3 u bodů
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mimo výpočtovou síť, což lze označit za nízký příspěvek k imisní zátěži této
škodliviny ve vztahu k imisnímu limitu, který nijak významně nemůže ovlivnit imisní
pozadí zájmového území.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 g.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu; tuto stanici
však nelze považovat za reprezentativní, současně však nelze předpokládat, že by
v zájmovém území bylo imisní pozadí benzenu vyšší než uvádějí údaje monitorovací
stanice.
Varianta 1

V této řešené variantě představuje stávající provoz skládky příspěvek z hlediska
ročního aritmetického průměru benzenu ve výpočtové síti do 0,007 g.m-3 v prostoru
skládky, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,002 g.m-3, takže při zohlednění pozadí
lze vyslovit závěr, že stávající provoz skládky má určitý podíl na celkovém imisním
pozadí zájmového území.
Varianta 2

V této řešené variantě představuje provoz skládky příspěvek z hlediska ročního
aritmetického průměru benzenu ve výpočtové síti do 0,009 g.m-3 v prostoru skládky,
u bodů mimo výpočtovou síť do 0,002 g.m-3, takže lze vyslovit závěr, že provoz
skládky nebude mít významnější podíl na imisním pozadí u nejbližších obytných
objektů.
Vyhodnocení synergických vlivů
Kromě V. etapy skládky je v zájmovém území uvažován i záměr „Terénní úprava
pískovny Uhy“. Na tento záměr bylo vypracováno oznámení podlimitního záměru dle
přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění:
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Součástí tohoto oznámení podlimitního záměru byla i rozptylová studie. Z této
rozptylové studie byly pro potřeby hodnocení vlivů na veřejné zdraví generovány pro
zvolené body mimo výpočtovou síť příspěvky záměru „Terénní úpravy – pískovna
Uhy“ ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru a dále byl proveden součet
příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru tohoto záměru s variantami řešenými
v rámci předkládané dokumentace, včetně zhodnocení pozadí. Výsledky jsou
sumarizovány pro jednotlivé řešené škodliviny v následujících tabulkách s tím, že je
proveden součet ročních aritmetických průměrů řešeného záměru „Terénní úpravy –
pískovna Uhy“ a příspěvky ve variantně 2 předkládaného záměru, kdy příspěvky
v této variantě lze považovat za absolutní nové příspěvky v rámci předkládaného
záměru:
-3

bod
5001
5002
5003
5004
5005

Varianta 2
0,089
0,069
0,053
0,034
0,075

Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
Terénní úpravy
pozadí*
celkem
0,039
21,500
21,628
0,029
21,500
21,598
0,039
21,500
21,592
0,025
21,500
21,559
0,026
21,500
21,601

bod
5001
5002
5003
5004
5005

PM10 + sek.prašnost
Varianta 2
0,553
0,417
0,382
0,150
0,213

Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
Terénní úpravy
pozadí**
celkem
0,032
23,200
23,785
0,023
23,200
23,640
0,032
23,200
23,614
0,021
23,200
23,371
0,028
23,200
23,441

NO2

-3

-3

Aritmetický průměr 1 rok (g.m )
Terénní úpravy
pozadí**
celkem
0,0009
0,8000
0,8023
0,0007
0,8000
0,8020
0,0009
0,8000
0,8016
0,0006
0,8000
0,8009
0,0006
0,8000
0,8022

Benzen
bod
5001
5002
5003
5004
5005

Varianta 2
0,0014
0,0013
0,0007
0,0003
0,0016

* jako pozadí je použita stanice SVELA ČESRAF (792) Veltrusy
** jako pozadí je použita stanice SKLMA ČHMÚ (1454) Kladno-střed města
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Výše uvedené součty ročních aritmetických průměrů, souvisejících s absolutními
příspěvky posuzovaného záměru a se záměrem plánovaných terénních úprav jsou
podkladem pro studii hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Tato studie je samostatnou
přílohou předkládané dokumentace. Ve vztahu k příspěvkům posuzovaného záměru
považují zpracovatelé rozptylové studie uvést, že tyto příspěvky jsou částečně
zohledněny již ve stávajícím pozadí.
Z hlediska minimalizace vlivů na ovzduší jsou pro další přípravu záměru formulována
následující doporučení:
 realizovat skládku v projektovaném stavebně-technickém řešení a objektové skladbě
zabezpečující optimální nakládání s produkovaným skládkovým plynem, v souladu s řadou
ČSN 838034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek
 vybudovat systém jímání bioplynu jako součást výstavby skládky V. etapy tak, aby byl
funkční při potvrzení možnosti efektivního jímání bioplynu s cílem jeho energetického
využití
 v rámci rekultivace a plynotěsného zapouzdření instalovat propojení odběrových plynových
studní a energetické využití skládkového plynu na kogenerační jednotce
 zajistit pravidelný monitoring a v návaznosti i čerpací zkoušku na přítomnost bioplynu ve
skládce a po pozitivních výsledcích zahájit čerpání a jímání bioplynu s jeho energetickým
využitím
 odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny
 z důvodů přítomnosti skládkového plynu musí provozovatel skládky zajistit veškeré
nevětrané prostory (sběrné jímky, šachtice drenážního systému, vlastní sběrné studny
bioplynu) proti přístupu osob (i dětí)
 materiál k technickému zabezpečení skládky (TZS) důsledně využívat v prostoru vnějšího
okraje skládky tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do
ovzduší; v případě nedostatku TZS ho nahradit jiným vhodným materiálem
 věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky,
zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:









důsledně dodržovat vymezenou plochu denního skládkování
aktivní plochu před ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem, rozsah aktivní
plochy na čele skládky přizpůsobovat i aktuální lokální klimatické situaci
případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat rozlivem vodou a
překrýváním inertním materiálem
potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem
zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při
nepříznivých klimatických podmínkách
stavební odpady, které při manipulaci mohou vykazovat riziko nadměrné prašnosti (úlet tuhých
emisí), budou přijímány na skládku s dostatečným obsahem vlhkosti pro snížení prašnosti; tento
aspekt musí provozní řád požadovat tak, aby byl zajištěn již v místě vzniku odpadu
provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů
bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy a poruchy vzniklé v provozu zařízení k omezování
emisí a spalovacích zdrojů

 mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných
zařízení; o údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku
 provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
 zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů; instalovat přenosné sítě o
výšce min. 4m, které budou umístěny v místě aktuálního skládkování pro zamezení úletu
lehkých frakcí

Při respektování navržených opatření lze vlivy na ovzduší označit za malé z hlediska
velikosti vlivu a za středně významné z hlediska stávající imisní situace v území.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické
charakteristiky
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na hlukovou situaci v rámci předkládaného
záměru bylo řešeno v akustické studii, která je samostatnou Přílohou č.6
předkládané dokumentace. Proto je v této kapitole již provedeno pouze závěrečné
shrnutí této studie.
Předmětem akustické studie bylo zhodnotit předpokládaný vliv provozu záměru
„Skládka Uhy – V. etapa, rozšíření skládky odpadů“ na akustickou situaci v okolních
obcích.
Body výpočtu byly zvoleny před fasádami obytných objektů v nejbližším okolí areálu
skládky a podél příjezdových tras. Jejich rozmístění je zřejmé z následujícího
obrázku. Výčet posuzovaných domů uvádí dále uvedená tabulka.
Všechny výpočtové body jsou umístěny 3 metry nad úrovní terénu a ve vzdálenosti 2
metry před fasádou obytného domu.
Obr:

Zobrazení bodů výpočtu v okolí skládky Uhy
UHY

616
10

PODHOŘANY
02

01

08

03

616

05

616

SKLÁDKA UHY
V. ETAPA

06

07

11

HLEĎSEBE

04

12

TERÉNNÍ ÚPRAVY
ŠTĚRKOPÍSKOVNA
09

Tab.: Zvolené body výpočtu
Bodu výpočtu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Výška bodu nad
terénem [m]
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Způsob využití objektu

Část obce

Číslo domu

Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Stavba pro rodinnou rekreaci
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení

Uhy
Uhy
Uhy
Hleďsebe 1. díl
Hleďsebe 2. díl
Hleďsebe 2. díl
Hleďsebe 2. díl
Podhořany
Nelahozeves
Uhy

č. p. 157
č. p. 155
č. p. 91
č. p. 30
č. e. 20
č. p. 20
č. p. 17
č. p. 25
č. p. 107
č. p. 72
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Bodu výpočtu
11
12

Výška bodu nad
terénem [m]
3,0
3,0

Způsob využití objektu

Část obce

Číslo domu

Objekt k bydlení
Rodinný dům

Hleďsebe 2. díl
Nelahozeves

č. p. 11
č. p. 322

Pozn.: Způsob využití objektu byl zjišťován z elektronického katastru nemovitostí, stav k 07/2012.

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích

V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových
bodech před fasádami obytných objektů v okolí sledované odvozové trasy
komunikace č. 616.
Šíření hluku z celkové dopravy lze rovněž odečíst z grafického znázornění hlukových
pásem, které jsou zobrazeny v přílohách č. 1 až 4 této studie. Akustická pásma a
izofony jsou zobrazeny ve výšce 3 m nad terénem. Skládka Uhy V. etapa bude v
provozu od pondělí do pátku od 6:30 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00
hodin. V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby obslužné automobilové dopravy na
komunikaci č. 616.
Tab.: Výsledky výpočtu hluku z provozu na sledovaných úsecích silniční komunikaci
č. 616 pro výchozí a výhledovou situaci

Bod

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v denním období (6–22 h) [dB]
Výhledový stav 1
Výhledový stav 2
(rok 2013)
(rok 2013)

Výchozí stav PAS
(rok 2012)
Hygienický limit

LAeq,16h

LAeq,16h

01

70

58,5

58,5

Nárůst oproti
PAS
0,0

58,8

Nárůst oproti
stavu 1
0,3

02

70

59,8

59,8

0,0

60,1

0,3

03

70

40,2

40,2

0,0

40,4

0,2

04

70

29,6

29,6

0,0

30,0

0,4

05

70

66,3

66,3

0,0

66,7

0,4

06

70

66,4

66,4

0,0

66,7

0,3

07

70

65,7

65,7

0,0

66,0

0,3

08

70

66,2

66,2

0,0

66,5

0,3

09

70

27,5

27,5

0,0

27,8

0,3

10

70

67,0

67,0

0,0

67,3

0,3

11

70

70,4

70,4

0,0

70,7

0,3

12

70

29,2

29,2

0,0

29,5

0,3

LAeq,16h

Jak je patrné z výsledků výpočtu (předcházející tabulka), při současném provozu
skládky není limit (70 dB – limit pro starou hlukovou zátěž) pro hluk z dopravy v denní
době překračován v žádném z výpočtových bodů, kromě bodu 11. Ve výpočtovém
bodě 11 dochází k překročení hygienického limitu o 0,4 dB v roce 2012, resp. o 0,7
dB v roce 2013. Vzhledem k přesnosti výsledku výpočtu ±2,0 dB se tak vypočtená
hodnota pohybuje na hranici hygienického limitu a výsledná hodnota ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A tak prokazatelně nepřekračuje hygienický limit.
Ve výhledovém stavu 1 nedojde ke změně akustické situace. Provoz vozidel
posuzovaného záměru (V. etapy skládky) se oproti současnému stavu nezměnil. Ve
výhledové situaci, poté co dojde ke zvýšení počtu nákladních automobilů, které
přijíždějí k prováděným terénním úpravám štěrkopískovny, dojde v okolí sledované
odvozové trasy k nárůstu hlukové zátěže o maximálně cca 0,4 dB.
Na základě metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely
ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ veřejně
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dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a
v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze, v případě stejné
výpočtové metody, změnu v intervalu 0,1–0,9 dB považovat za hodnotitelnou. Lze
tedy konstatovat, že ve zvolených výpočtových bodech realizace záměru nezpůsobí
hodnotitelnou změnu akustické situace.
Hluk ze stacionárních zdrojů a provozu na neveřejných komunikacích
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových
bodech před fasádami obytných objektů v nejbližším okolí areálu skládky. Při
hodnocení jednotlivých strojů je uvažováno s jejich nasazením po celých 8 souvislých
na sebe navazujících hodin. Uvedené výstupy tady reprezentují nejméně příznivý
akustický stav a prezentované výsledky jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
Tab.: Výsledky výpočtu hluku z uvažovaných stacionárních zdrojů a provozu na
neveřejných komunikacích

Bod

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Výhledový stav
(rok 2013)
Stav 1
Den
LAeq,8h
46,9
44,2
43,4
26,7
31,3
21,0
19,4
28,9
30,8
36,0
27,1
24,1

Noc
LAeq,1h
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25
< 25

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB]
Výhledový stav
(rok 2013)
Stav 2
Den
Noc
LAeq,8h
LAeq,1h
48,3
< 25
46,2
< 25
45,7
< 25
35,3
< 25
40,8
< 25
35,5
< 25
34,5
< 25
32,8
< 25
39,0
< 25
40,0
< 25
32,3
< 25
34,6
< 25

Hygienický limit
Den
LAeq,8h
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Noc
LAeq,1h
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Z provedeného výpočtu (předcházející tabulka), je zřejmé, že provoz skládky (stav 1)
nezpůsobí, překračování uvažovaného limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů 50/40
dB (den/noc) v žádném z výpočtových bodů.
Ani při uvažování souběhu s vedlejším záměrem terénních úprav štěrkopískovny
(stav 2) nedojde v žádném z výpočtových bodů k překračování hygienického limitu.
Typy a počet uvažovaných strojů ve výpočtu odpovídá situaci, kdy jsou nasazeny
všechny dostupné mechanizmy. Je tedy pravděpodobné, že běžný provoz bude ve
skutečnosti generovat nižší hodnoty hluku, než uvádí provedený výpočet.
Závěr
Na základě provedeného výpočtu a rozboru lze konstatovat, že hluk z provozu
kogenerační jednotky a strojů zajišťujících chod V. etapy skládky, zbylé části
štěrkopískovny a souběžných terénních úprav štěrkopískovny nezpůsobí
překračování hygienického limitu 50/40 dB (den/noc) v chráněném venkovním
prostoru okolní obytné zástavby.
Dle výsledků předkládané studie lze konstatovat, že provoz obslužné dopravy
skládky (V. etapy) nezpůsobí ve výhledovém stavu změnu akustické situace. Ke
změně akustické situace může dojít v souvislosti s provozem obslužné dopravy pro
sousední projekt terénních úprav. Tato změna se však dle provedených výpočtů
pohybuje max. do 0,4 dB. Dle metodického návodu veřejně přístupného na stránkách
www.nrl.cz: „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného
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zdraví před hlukem“, Obecný rámec, NRL, 11. 9. 2008 a především v souladu s § 20
odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze považovat za hodnotitelnou změnu
rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Vypočtené hodnoty hluku z dopravy splňují hygienický limit pro starou hlukovou zátěž
z dopravy na pozemních komunikacích (70 dB) v hodnocené denní době, kromě
místa výpočtového bodu 11. Ve výpočtovém bodě 11 dochází k překročení
hygienického limitu o 0,4 dB v roce 2012, resp. o 0,7 dB v roce 2013. Vzhledem
k přesnosti výsledku výpočtu ±2,0 dB se vypočtená hodnota pohybuje na hranici
hygienického limitu a výsledná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A tak
prokazatelně nepřekračuje hygienický limit. Aby nedocházelo ke změně akustické
situace ve výpočtovém bodě 11, bylo by možné přistoupit k dopravně organizačnímu
opatření, kterým by došlo ke změně tras vozidel pro příjezd (odjezd) na (ze) skládku.
Z hlediska směrového rozložení obslužné dopravy skládky bylo uvažováno, že 30 %
přijíždí na skládku po silnici č. 616 od západu (přes obec Uhy) a 70 % od východu
(od Podhořan). Zmíněné dopravně organizační opatření by spočívalo ve změně
tohoto směrového rozložení ze 30/70 % (Uhy/Podhořany) na 45/55 %
(Uhy/Podhořany).
Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost záměru z akustického
hlediska a byla provedena v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
Uvedené výstupy, závěry a výsledky výpočtů se vztahují pouze ke vstupním
parametrům výpočtu uvedeným v akustické studii a podkladům dostupným v době
zpracování studie.
Pro další přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:


skládka bude v provozu ve všední dny v době 6,30 hod. – 18,00 hod., v sobotu v době 8,00
hod. – 12.00 hod; pro stálé zákazníky s řádnou smlouvou nebo objednávkou bude možné
po předchozí dohodě s vedením skládky umožnit příjezd na skládku v mimopracovní, ale
denní době



omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku



po zahájení provozu Skládka Uhy – V. etapa provést kontrolní měření hluku ve vybraných
výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa měření konzultovat
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; na základě vyhodnocení vlivů na veřejné
zdraví realizovat individuální protihluková opatření u nejvíce exponované obytné zástavby
dle závěrů studie vlivů na veřejné zdraví (MUDr.B. Havel, září 2012); rozsah individuálních
protihlukových opatření konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví

Z hlediska vlivů na akustickou situaci zájmového území lze vlivy v prostoru skládky
označit za malé a málo významné, vlivy na veřejných komunikacích za malé, avšak
v souvislosti s celkovou akustickou situaci za významné; proto je v tomto smyslu
formulováno jedno z doporučení pro další přípravu záměru.
Vlivy vibrací
Součástí Přílohy č.5 předkládané dokumentace je Protokol o zkoušce č.
1207059V06 a Vyhodnocení expozice vibracím dle naměřených dat uvedených
v protokolu č. 1207059V06. Z uvedených podkladů vyplývají následující skutečnosti:
 měření hladiny zrychlení vibrací v chráněném vnitřním prostoru stavby domu
Velvarská 25, Nelahozeves – Podhořany proběhlo ve dnech 5.6. až – 6.6.
2012
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 hygienický limit vibrací za dobu jejich působení T v obytných místnostech činí
pro den: Law,T = 81,0 dB
 souhrnné výsledky pro denní dobu jsou uvedeny v následující tabulce:
Laeq,T [dB]

Počet autobusů a
nákladních
automobilů

Doba rušení
T [s]
X

Y

Z

Nová Ves

139

5,2*

67,9*

68,2*

74,7*

Velvary

135

4,9*

67,8*

68,3*

73,0*

CELKEM

274

1 384,3

67,8

68,2

74,0

Směr jízdy

Osa

*průměrná hodnota pro průjezd jednoho nákladního automobilu

 porovnání výsledků měření s příslušným hygienickým limitem bylo provedeno
pro váženou hladinu zrychlení vibrací Z, která vykazovala největší odezvy na
průjezdy nákladních automobilů; průjezd osobních automobilů nepůsobil na
místě rušivě; výsledky jsou sumarizovány v následující tabulce:
Vážená hladina zrychlení
vibrací stanovená z
naměřených hodnot
Laeq,T [dB]
Osa

Doba rušení (denní
doba)
T [s]

Hygienický limit * [dB]

Hodnotící výrok

1 384,3

81,0

Výsledná hodnota
prokazatelně splňuje hygienický
limit.

Z
74,0 ± 2,0

* Dle NV č.272/2011 Sb., část šestá, §21 se při hodnocení vibrací v chráněných vnitřních prostorách staveb uplatňuje
kombinovaná rozšířená nejistota. Výsledná hodnota určující veličiny vibrací v chráněných vnitřních prostorách staveb
prokazatelně splňuje hygienický limit, jestliže je nižší než hygienický limit snížený o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření

Z uvedených výsledků lze vyvodit závěr, že výsledná hodnota prokazatelně splňuje
hygienický limit.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Zájmové území se nachází na lokalitě bez vodotečí, odtok srážkových vod z území
probíhá zásakem do podzemních vod a jejich odtokem ve směru úklonu polohy
povrchu slínovců v podloží. Zájmové území procházelo a prochází několika stadii
vlivem antropogenní činnosti. Touto činností se i neustále mění odtokové poměry
v území, resp. rychlost zásaku srážkových vod do vod podzemních a odtok z území.
Následující bilance jsou provedeny pro intenzitu 15 minutového přívalového deště
s periodicitou 1 – 130 l.s/ha. Z hlediska rozlohy území je bilance provedena pro areál
skládky po realizaci V. etapy tj. pro plochu 25,315 ha.
Původní stav

Jako původní stav je uváděn stav, kdy povrch území tvořila orná půda na které
probíhala zemědělská činnost.
Původní stav
Orná půda

2

Plocha (m )
253 150

Koeficient
0,07

118

Odtok [l/s]
230,37

3

Odtok (m /15 min)
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Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Skládka Uhy - V. etapa, rozšíření skládky odpadů

Stávající stav

V současné době se na ploše výstavby nachází volný nezastavěný prostor po těžbě
štěrkopísku. Z hlediska zatížení lokality zásakem bude nejbližší největší zatížení
lokality po dokončení rekultivace I.-III. etapy skládky. Dále se budou v území
nacházet stávající zpevněné a nezpevněné komunikace a budované zelené plochy.
Srážkové vody nebudou akumulovány a budou odváděny přirozeným zásakem.
Stávající stav
Pískovna–záměr V etapa
Těleso I-III etapy skládky
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
Zelené plochy
CELKEM

2

Plocha (m )
142 570
90 460
5 245
1 150
13 725
253 150

Koeficient
0,08
0,12
0,80
0,60
0,11

Odtok [l/s]
148,27
141,12
54,55
8,97
19,63
372,54

3

Odtok (m /15 min)
133
127
49
8
18
335

Po zahájení provozu V. etapy skládky dojde opět k dočasnému poklesu zásaku
v území, protože po téměř po celou dobu provozu V. etapy bude cca 5 ha plochy
kryto fólií a bude vytvářet zabezpečenou aktivní plochu skládky, ze které se budou
veškeré srážkové vody svádět do jímek průsakových vod, ze kterých budou
necirkulovány zpět na těleso skládky.
Cílový stav po realizaci záměru – rekultivaci V. etapy

Jako cílový stav je uvažován stav po celkové rekultivaci skládky V. etapy, tj. stav, kdy
již nebude docházet ke vzniku průsakových vod a srážkové vody budou odtékat
z celého tělesa skládky.
Přirozený spád slínovců v podloží lokality je na větší ploše ukloněn k Z-SZ (směrem
k Uhám) a menšinově k JV (směrem k Nelahozevsi). Srážkové vody stékající
z rekultivovaného povrchu tělesa skládky z JV svahu v jeho severní části ( z plochy
cca 25 000 m2), které v současnosti vsakují do podloží v nejméně vhodném místě
z hlediska jeho hydrologie, budou přivedeny rigolem z betonových žlabovek do jímky
povrchových vod o provozním objemu cca 300 m3. V případě naplnění jímky budou
přepadat přes bezpečnostní přepad do příkopu o délce cca 200 m s betonovými
žlabovkami ve dně a odváděny JZ směrem do průlehu za požární nádrží, kde budou
srážkové vody vsakovat do terénu. V místě vjezdu do areálu bude vybudována trubní
propust. Za běžného provozu bude voda z jímky povrchových vod využívána pro
zálivky zeleně, čištění vnitroareálových komunikací, případně bude vracena do tělesa
skládky.
Srážkové vody z ostatní plochy skládky budou podchycovány a odváděny přirozeným
zásakem do terénu a soustředěným zásakem ve vybudovaných zasakovacích
objektech u rozšířené části tělesa skládky.
Bilance srážkových vod v cílovém stavu je uvedena v následující tabulce:
Cílový stav
Těleso I, II, III, V etapa
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
Zelené plochy
CELKEM

2

Plocha (m )
210 850
7 403
2 870
32 027
253 150

Koeficient
0,12
0,80
0,60
0,11

Odtok [l/s]
328,93
76,99
22,39
45,80
474,11

3

Odtok (m /15 min)
296
69
20
41
426

Celkově tak lze vlivy na odvodnění oblasti lze tedy označit za malé a málo
významné.
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Vlivy na jakost vod
Splaškové odpadní vody

Množství a způsob nakládání se splaškovými vodami z provozního objektu se
nezmění – nedochází k nárůstu pracovních sil.
Odpadní voda z mycí rampy

U těchto odpadních vod nedojde k žádným podstatným změnám. Vzhledem
k zachování ročního množství ukládaných odpadů oproti roku 2009 lze předpokládat
že doba provozu mycí rampy a tím i doba provozu ČOV se podstatným způsobem
nezmění. Vyčištěná voda z výstupu ČOV bude opětovně používána pro mytí vozidel.
Průsakové vody

Pro jímání průsakových vod z tělesa skládky V. etapy bude vybudována nová jímka o
provozním objemu cca 700 m3 a dále bude využívána stávající jímka průsakových
vod o provozním objemu 679 m3. Krátkodobě lze využít celý objem jímky ve výši
1383 m3. V tomto případě je hladina vody v jímce ve výši 3,5 m a z hlediska nátoku
průsakových vod do jímky by došlo k zatopení zabezpečeného dna skládky do
úrovně dělící stěny. Obě jímky budou vzájemně propojeny a vytváří tak provozní
akumulační objem ve výši 1379 m3.
Jak již bylo uvedeno, aktivní zabezpečená plocha skládky V. etapy (v počátku včetně
zbývající aktivní plochy skládky III. etapy), která je zdrojem průsakových vod bude
vždy nižší než 5 ha. Po založení nové části skládky (sektoru) je vždy nutné
bezprostředně po kontrole těsnosti provádět v této části i dočasné skládkování
odpadů do výš cca 3 – 5 m. Tímto řešením se významně sníží odtokový koeficient
z této části skládky a tím i produkce průsakových vod v případě dlouhotrvajících nebo
přívalových dešťů.
Rovněž tak je nutné s dostatečným předstihem dokončit skládkování v tzv. nejstarší
části (sektoru) skládky tak, aby mohly být provedeny závěrečné úpravy povrchu
skládkového tělesa a následná rekultivace. Výstavbu další zabezpečené plochy pro
ukládání odpadů lze zahájit pouze v případě, že tato část zabezpečené plochy bude
zrekultivována a tudíž nebude zdrojem průsakových vod.
Výpočet množství průsakových vod je proveden na základě dále uvedených hodnot
intenzit deště pro lokalitu Uhy, stanovených ČHMÚ Praha.
Intenzita 180 minutového deště s periodicitou 0,01:

53 l.s/ha

Jednodenní (24 hod) srážka s periodicitou 0,01:

100 mm

V. etapa
Plocha k rekultivaci
Ukládání odpadů H>10m
Ukládání odpadů H<10 m
Nový sektor
CELKEM

Plocha (ha)
1,666
1,666
0,833
0,833
5, 000

Koeficient
0,1
0,3
0,6
0,85

180 min. déšť–53 l.s/ha
3
Odtok [m ]
114,4
343,3
343,3
486,5
1 287,5

24 hod. srážka - 100 mm
3
Odtok (m )
166,6
499,8
499,8
708,1
1 874,3

Jak je z výpočtu zřejmé, provozní objem jímek průsakových vod (1379 m3) je plně
postačující pro akumulaci stoletého 180 minutového deště. V případě hodnocení
jednodenní srážky je provozní objem průsakových vod postačující pro akumulaci
jednodenní srážky ve výši 74 mm, v případě stoleté jednodenní srážky by došlo k
zaplnění nátokového potrubí a krátkodobému zaplavení zabezpečeného tělesa
skládky do výše několika centimetrů. V žádném případě však nehrozí únik
průsakových vod z tělesa skládky. V případě extrémních klimatických podmínek
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(např. rychlé tání velkého množství sněhu) lze nadbytek průsakových vod likvidovat
stávajícím způsobem, tj. odvozem na smluvní ČOV.
Monitoring podzemních vod

Pro kontrolu možného vlivu provozu skládky V. etapy na kvalitu podzemních vod je
navrženo rozšíření stávajícího monitoringu podzemních vod o 4 nové monitorovací
vrty. Přesné situování těchto vrtů a stanovení jejich hloubky bude provedeno v rámci
zpracování dokumentace pro stavební řízení a po konzultaci s příslušným
vodoprávním úřadem.
Vlivy na jakost vod lze tedy označit za malé a málo významné. Dosavadní provoz
skládky neprokázal ovlivnění podzemních vod, není důvod předpokládat, že
výstavbou a provozem další etapy skládky se tento stav změní.
Pod další přípravu a provoz záměru jsou formulována následující doporučení:
 při výstavbě skládky dodržovat
schválený technologický postup stavby v souladu
s platnou legislativou a ČSN, tj. izolace dna skládky minerálním nebo bentonitovým
těsněním a HDPE fólií (2 umělé bariéry), vybudování drenážního systému jímání
průsakových vod se sběrnou jímkou, záchytné příkopy na odvádění srážkových vod z tělesa
skládky a srážkových vod, které by mohly porušit těleso skládky
 provést technické kontroly a analýzy z hlediska kvality minerálního těsnění, sváru
jednotlivých pásů fólie, geoelektrická měření nepropustnosti fólie, sypané drenážní vrstvy
(správná zrnitost) a těsnosti provozního vybavení (těsnost jímky, záchytných příkopů,
zpevněných ploch, atd.); doklady o provedených kontrolách založit do archivů společnosti a
do archivu místně příslušného stavebního úřadu
 všechny jímky sloužící k akumulaci, přečerpávání a jinému nakládání s průsakovými vodami
musí splňovat podmínku vodotěsnosti a to po celou dobu provozu skládky; vodotěsnost
jímek bude ověřována zkouškou těsnosti v intervalu jednou za pět let
 při provozu skládky budou pravidelně kontrolovány veškeré šachty a jímky a kontrola bude
evidována v provozním deníku
 dodržovat četnost odběru vzorků a analýzu vzorků podzemních vod v souladu s platným IP
 v pravidelných schválených intervalech provádět rozbory průsakových vod
 výsledky monitorování podzemní vody, průsakové vody a skládkového plynu, včetně
dalších stanovených kontaminantů ovzduší, budou hodnoceny v dílčí zprávě za uplynulý
rok; celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou zprávou, která
bude na vyžádání poskytnuta všem dotčeným orgánům státní správy nebo dotčené obci
 přebytečnou průsakovou vodu ze sběrné záchytné jímky lze zneškodňovat zpětným
rozlivem (nikoliv rozstřikem) na povrch tělesa skládky; přebytečnou průsakovou vodu lze
potom zneškodňovat na ČOV se souhlasem správce ČOV a splnění podmínek limitů
platných v ČOV
 provozovatel povede evidenci průsakových vod, vyvážených na příslušnou ČOV
 provozovatel předloží na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o změnu integrovaného
povolení
 při provozu skládky důsledně dodržovat velikost zabezpečené plochy skládky do cca 5 ha
 součástí záměru V. etapy bude i výstavba jímky povrchových vod o provozním objemu cca
300 m3
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru skládky musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
 v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
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 provozovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný a schválený „Plán opatření pro
případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č.
450/2005 Sb. v platném znění
 veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými vodám, zabezpečit tak,
aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních
 v areálu skládky bude trvale k dispozici dostatek sanačních prostředků pro likvidaci
případných úniků závadných látek; použité sanační materiály uskladnit do doby předání
osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových a podzemních
vod

D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací záměru budou dotčeny dále uvedené pozemky v katastrálních územích
Uhy a Nelahozeves. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o následující
pozemky, resp. jejich části:
katastr Uhy
pozemek

vlastník

2

m celkem

2

m vynětí ZPF

BPEJ

tř. ochrany

245/113

.A.S.A., spol. s r.o.

3 062

916

12210

IV

245/8

.A.S.A., spol. s r.o.

5 758

5 117

12210

IV

245/5

Cífka Václav, Cífková Jaroslava

13 186

9

12210

IV

245/4

Cífka Václav, Cífková Jaroslava

22 368

12 352

12210

IV

245/93

.A.S.A., spol. s r.o.

2 153

1 368

12210

IV

245/109

.A.S.A., spol. s r.o.

18 132

10 612

12210

IV

245/69

.A.S.A., spol. s r.o.

13 128

12 732

12210

IV

245/70

.A.S.A., spol. s r.o.

17 757

16 570

12210

IV

245/71

.A.S.A., spol. s r.o.

9 341

9 337

12210

IV

245/72

.A.S.A., spol. s r.o.

3 919

3 919

12210

IV

245/73

.A.S.A., spol. s r.o.

4 764

4 764

12210

IV
2

245/74

.A.S.A., spol. s r.o.

6 835

6 835

12210 (6 825 m )
2
12212 (10 m )

IV
V

245/75

.A.S.A., spol. s r.o.

17 832

17 832

12210

IV

245/76

Cífka Václav, Cífková Jaroslava

37 243

34 619

12210

IV

245/106

.A.S.A., spol. s r.o.

3 770

2 318

12210

IV

245/104

.A.S.A., spol. s r.o.

1 708

567

12210

IV

BPEJ

tř. ochrany

12212

V

celkem

139 867
katastr Nelahozeves

pozemek
284/38

vlastník
Skládka Uhy, spol. s r.o.

2

m celkem

2

m vynětí ZPF

73 232

celkem

2 703
2 703

Celkový zábor pro výstavbu V. etapy skládky je 142 570 m2, plocha pro vynětí ze
ZPF je shodná, tedy 142 570 m2.
Z hlediska ochrany ZPF je převážná část pozemků orné půdy zařazena v IV. třídě
ochrany půdního fondu, pouze malá část je zařazena ve V. třídě ochrany (BPEJ
12210).
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
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1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn
v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)
2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno
s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

Dle uvedených BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany IV. a V.
Tedy se jedná o půdy ve vztahu k třídě ochrany s podprůměrnou až nízkou
produkční schopností.
Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu
označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu s odkazem na třídu ochrany
za málo významný.
Pro další projektovou přípravu a fázi výstavby jsou formulována následující
doporučení:


v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur
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zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF



zeminy, které budou odtěženy pro potřebu rekultivace skládky, uložit na deponii a
zabezpečit proti zcizení, znehodnocení a zaplevelení; zemina bude skladována tak, aby
nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit.
Doporučení pro etapu výstavby:


v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství



v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění



dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití



provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

Doporučení pro etapu provozu skládky:
 provozovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný a schválený provozní řád skládky
V. etapy
 provoz skládky vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem skládky a souvisejícími
provozními směrnicemi
 pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního
materiálu
 skládkování odpadu provádět tak, aby byla zajištěna stabilita skládkového tělesa a s ním
spojených konstrukcí a bylo zabráněno sesuvům

Povinnosti provozovatele skládky ve vztahu k odpadům vznikajícím při provozování
skládky vyplývají z příslušného složkového zákona a nejsou tak specifikovány
v podmínkách zpracovatelského týmu dokumentace.
Vlivy na stabilitu a erozi půdy

Při respektování předkládanou dokumentací navrhovaných doporučení by
s navrhovaným záměrem neměl být spojen žádný prokazatelnější vliv na stabilitu a
erozi půdy.
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Trvalý a dočasný zábor PUPFL

Předkládaný záměr negeneruje žádné trvalé nebo dočasné nároky na PUPFL. Dle
podkladů oznamovatele záměr nebude realizován v ochranném pásmu lesa.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
S obnovením těžby v zájmovém prostoru skládky se nepočítá, surovina je již
vytěžena (štěrkopísek).
Dodržením podmínek projektu při výstavbě a provozu skládky nedojde k ovlivnění
horninového prostředí.
Hydrogeologické charakteristiky nebudou při dodržení všech podmínek výstavbou
skládky ovlivněny.
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr rozšíření skládky o plošně poměrně rozsáhlou V. etapu generuje jen
nevýznamné vlivy na některé sadovnicky i druhově nepříliš hodnotné náletové
porosty – skupiny i jednotlivé dřeviny, nevážně jde o náletové jedince hybridních
topolů a dalších pionýrských dřevin. S ohledem na tyto hodnoty není navrhováno
řešit přesazování náletových jedinců dřevin, poněvadž i návrh sadových úprav tělesa
skládky představuje kvalitnější a přínosnější druhové spektrum oproti druhovému
spektru náletových porostů.
Rozšíření skládky nezasahuje do prostorů ve svahu severně a západně, kde jsou
lokalizovány buď nespojité, nebo spojité porosty dřevin, stabilizující svahy bývalé
těžebny.
V JZ části zájmového území je zasahováno do rekultivovaného prostoru po těžbě
štěrkopísků, kde jsou vysázeny mladé borovice. Zde zpracovatelský tým
dokumentace pokládá za účelné naopak zajistit včasné vyzvednutí vysázených
borovic a použít je v rámci rekultivací či sadových úprav.
Na základě výše uvedeného rozboru je navrhováno:


plošný rozsah rozšíření skládky včetně přípravy území řešit mimo porosty na bývalých
závěrných svazích těžebny podél severního a západního okraje



v prostoru, kde bude zasahováno do části rekultivovaného svahu pískovny, vyzvednout
mladé sazenice borovic a využít je v rámci rekultivace či sadových úprav

Přípravná dokumentace záměru předkládá poměrně podrobný návrh sadových
úprav tělesa skládky, který výrazně přesahuje míru zásahu do porostů dřevin a
nadlepšuje tak bilanci porostů v kontextu širšího zájmového území záměru. Na
stávajícím tělese skládky Uhy zejména v její severní části lze dokladovat velmi
zdařilé vícepruhové výsadby dřevin, které začínají plnit i funkci interakčního prvku
v území a s ohledem na přítomnost kvetoucích druhů keřů jsou přínosem i pro
potravní nabídku florikolnímu hmyzu, případně vytvářejí i příznivé podmínky pro
hnízdění některých drobnějších druhů pěvců.
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Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv v prostorech nového územního (směrového) vymezení
tělesa skládky pro rozšíření V. etapy bude komplexně skryt. Záměr je realizován na
plochách antropogenně ovlivněných stanovišť, jsou tak dotčeny pouze plochy, které
se nenacházejí v přírodě blízkém stavu floristicky hodnotných stanovišť, poněvadž
porosty na polích vykazují vlivem intenzivní rostlinné výroby ochuzenou druhovou
skladbu a porosty na ruderálních ladech nejsou floristicky hodnotné.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných
druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace. Dotčení populace bělolistu rolního a lebedy dlouholisté
jako druhů červeného seznamu je nevýznamné, druhy se nacházejí na řadě lokalit
v okolí.
Skládka představuje pro okolí především riziko ruderalizace ekosystémů v okolí,
zejména pak ekosystémů v dosahu aktivních ploch skládky (včetně postupného
rozšiřování). V daném kontextu tak může rozšíření skládky iniciovat posílení
ruderalizace i v prostorech mimo vlastní zájmové území, výrazná ruderalizace je
např. indikována SZ od stávající plochy skládky na vnitřní výraznější elevaci bývalé
skládky zemin.
Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé,
z hlediska významnosti za málo významné. Je nutno přistoupit k postupné rekultivaci
skládkového tělesa s tím, že výsledkem rekultivace budou spíše výhřevné a
vysychavé biotopy.
S výjimkou důsledné rekultivace tělesa skládky a pozemků, dotčených stavebními a
zemními pracemi a požadavku na kompenzaci malé enklávy biotopu otevřených
trávníků písčin, vlivy na floru nevyžadují žádná další specifická opatření, lze
doporučit biomonitoring okolních ekosystémů během provozu skládky s tím, že
pokud bude indikována výraznější ruderalizace těchto ekosystémů, je legitimní
vyžadovat po provozovateli skládky odpovídající zásah.
Vlivy na faunu

Z pohledu ověřených výskytů zvláště chráněných druhů živočichů lze odhadovat
následující vlivy a dopady:
Kriticky ohrožené druhy
Strnad luční (Miliaria calandra)
Lokalizace výskytu s možností hnízdění byla doložena výrazně mimo zájmové území lokality, to však
nevylučuje případné zahnízdění v některé z příštích vegetačních sezón i v zájmovém území. Pokud
však budou zemní práce a příprava území řešeny v mimohnízdním období, tak lze prakticky vlivy na
populaci tohoto druhu vyloučit.

Silně ohrožené druhy
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Nejsou předpokládány zásahy do ploch s těžištěm výskytu populace druhu v širším zájmovém území,
jednotlivé nálezy nelze vyloučit i v rámci tohoto území. Pokud však budou zemní práce a příprava
území řešeny v mimoreprodukčním období, tak lze prakticky významnější vlivy na populaci tohoto
druhu vyloučit. Před každou etapou skrývek je účelné řešit aktuální doprůzkum na výskyt jedinců
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druhu a řešit případný transfer mimo území aktuálně skrývaného prostoru v rámci území V. etapy
rozšíření skládky.

Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Platí analogie pro ještěrku obecnou.

Kavka obecná (Corvus monedula)
Záměr neznamená zásah do reprodukčního prostoru druhu, možné ovlivnění populace je pouze dáno
v rámci trofického využívání aktivních prostorů skládky jedinci druhu. V daném kontextu platí všechna
provozní doporučení k tomu, aby některé druhy ptáků trvaleji využívaly prostory skládky ke sběru
potravy.

Ohrožené druhy
koroptev polní (Perdix perdix)
Pro druh je rizikové především provádění přípravy území ve formě skrývek a terénních úprav přes
lokality výskytu, zejména pokud se u nich nacházejí ruderální lada vhodná pro zakládání hnízd a
s vhodnou potravní nabídkou, realizace přípravy území v hnízdní době může mít dopad do hustoty
populací s ohledem na možné ztráty na snůškách. Nevhodně načasované zemní práce se mohou
odrazit negativně na snížení hustoty populace, proto je doporučeno přípravu území (skrývky) na polích
řešit mimo reprodukční období, dále pak omezit míru zásahu na plochách ruderálních lad (možné
hnízdní prostředí, potravní nabídka). Druh rovněž může sbírat potravu i na tělese skládky (zejména
v klidovém režimu), z tohoto důvodu je vhodné doporučit snížení aktivní plochy skládky a včasné
překrývání (snížení rizika pozření nevhodné potravy), případně řešit ornitologickou ochranu, jak je
zmíněno již v příslušné části kapitoly D.I.1.

zlatohlávek Oxythyrea funesta
V prostorech mimo pole nelze vyloučit reprodukční enklávy, jsou ale i na skládce (druh je podle
novějších podkladů schopen reprodukce i v organických materiálech antropogenního původu a
v posledním desetiletí poměrně výrazně expanduje). Není tak očekáváno patrnější ovlivnění hustoty
populací. Může během výstavby dojít k dočasnému zhoršení podmínek pro výskyt na květech
v konkrétních plochách výstavby, poněvadž nebude k dispozici vegetační kryt, s ohledem na značnou
mobilitu imag ani tento dopad nepředstavuje významný vliv. Je vhodné v rámci výsadeb při biologické
rekultivaci řešit i kvetoucí druhy keřů z důvodu obohacení potravních příležitostí, jak lze z návrhu
sadových úprav tělesa skládky doložit.

otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
Nejsou očekávány patrnější dopady na populaci druhu s ohledem na nízkou četnost výskytu, prostory
s živnými dřevinami jsou lokalizovány buď na severním či západním svahu bývalé těžebny nebo i
v rámci již osázených prostorů stávající skládky.

otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Nejsou očekávány patrnější dopady na populaci druhu s ohledem na nízkou četnost výskytu, v zájmovém území
nebyly lokalizovány prostory se soustředěným výskytem živných rostlin (vhodné druhy miříkovitých)

čmelák polní (Bombus. pascuorum)
čmelák zemní (Bombus terrestris)
S ohledem na přítomnost ruderalizovaných lad nelze v některých prostorech vyloučit zakládání hnízd,
záměr nezasahuje do vyloženě hodnotných xerofytních enkláv. Nelze místně vyloučit mírně nepříznivé
a méně významné ovlivnění populací čmeláků, poněvadž zakládání hnízd v řešeném území na
uvedených biotopech (i na stávající rekultivované části skládky samé) v různé intenzitě je
pravděpodobné. Přípravu území (zejména skrývky) je potřebné přizpůsobit požadavkům na
minimalizaci rozsahu prací a řešit ji v mimoreprodukčním období. Populace uvedených druhů tedy
nemusí být stavbou významněji dotčeny, neboť se jedná o létavé druhy s relativně velkou radiací, a je
tedy předpoklad, že v případě potřeby změní svá stanoviště, pokud příprava území bude v době
zakládání hnízd již vyřešena. Po rekultivacích je možno předpokládat i návrat populací do
rekultivovaných ploch, zejména pokud budou řešeny i xerofytní enklávy.

Na základě provedeného biologického průzkumu, kterým došlo k upřesnění znalostí
o biotě dotčeného území, lze nadále předpokládat, že místa známého výskytu
zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu

127

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Skládka Uhy - V. etapa, rozšíření skládky odpadů

reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, včetně prostorů reprodukce
těchto populací, nebudou dotčena. Zásahy do potravní niky některých uvedených
druhů jsou očekávány jako málo významné až nevýznamné.
Z dalších potenciálních vlivů na faunu
vhodné uvést:

pokládají zpracovatelé dokumentace za

 Nelze vyloučit dotčení hnízdních možností pro strnady, skřivany a další druhy na
zemi hnízdících ptáků prováděním skrývek, což lze pokládat za mírně nepříznivý
vliv na místní populace ve vztahu k rozsahu skrývek v dotčeném území; dále lze
očekávat místní dotčení populací drobných hlodavců a epigeického hmyzu. Tento
vliv lze minimalizovat realizací zemních prací mimo hnízdní období (skrývky
povrchu).
 Analogie platí i pro minimalizované dotčení porostů dřevin, poněvadž těžiště
porostů je lokalizováno mimo zájmové území záměru, dotčené náletové porosty
nebyly shledány jako významnější refugium drobných pěvců nebo fytofágního
hmyzu (blízkost porostů na svazích bývalé těžebny). Přesto je vhodné
odůvodněné zásahy do dřevin realizovat v období vegetačního klidu.
 Vlivy na faunu se projeví i v důsledku stavebního ruchu z důvodu narušení
dosavadní akustické hladiny jak v okolí stávající skládky při rekultivacích, tak
zejména v době přípravy území a terénních úprav pro rozšíření skládky. Může
dojít k nárazovému úbytku hnízdících ptáků v bezprostředním okolí výstavby
rozšířené plochy. Vlivy lze však pokládat za dočasné a s ohledem na rozsah
nového území (a postupné uvádění do klidu) za málo významné; tudíž
s postupem času bude jejich nepříznivost a významnost klesat ve vztahu
k adaptaci na přítomnost tělesa skládky v novém prostoru.
 Provozní vlivy skládky se mohou projevit například u ptáků tím, že někteří jedinci
využívají plochu skládky ke sběru potravy a zprostředkovaně tak může docházet
ke zdravotním komplikacím u některých jedinců při pozření cizorodých látek. Toto
platí jen pro omezené spektrum druhů s tím, že některé mohou být i adaptovány
na příjem živočišné potravy v určitých fázích rozkladu (např. krkavcovití ptáci).
Dne 25.4.2012 byla pozorována výraznější aktivita většího hejna racka
chechtavého (cca 45 ex.) včetně snahy se přiživovat na tělese skládky, jinak
nebyly na skládce ani v době aktivního provozu v letošním roce pozorovány
masové výskyty přiživujících se ptáků (obecně jde zejména o holuby, racky,
havrany, kavky, straky apod.). Přesnější odhady vlivů nelze provést bez trvalého
monitoringu populací ptáků přímo na skládce a vysledování příjmu konkrétních
druhů potravy. V daném kontextu lze přesto doporučit jednak snížení aktivní
plochy skládky, včasné překrývání a obecně vyloučení odpadů živočišných tkání
v rámci provozního řádu na příjmu (vyloučení příjmu veterinárních odpadů nebo
odpadů ze zdravotnictví), případně řešit ornitologickou ochranu, jak je zmíněno
v předcházejících
pasážích
dokumentace.
Druhým,
v praxi
obtížně
monitorovatelným vlivem je případný sběr materiálů pro stavbu hnízd (dráty,
provázky, části igelitů apod.) s možností rizika zranění pro mláďata na hnízdech
Tato okolnost může být rovněž výrazně zmírněna vhodným provozem – zejména
minimalizací aktivních ploch a operativním překrýváním zeminami.
Nad rámec uvedených doporučení je ve výstupech dokumentace uvažováno i
s podporou xerofytních enkláv během rekultivace, výsadbou vhodných druhů dřevin,
obohacujících potravní nabídku apod.
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Zpracovatelský tým dokumentace navrhuje uplatnit následující požadavky a zásady:


do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve
ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací
volně žijících živočichů



přípravu území řešit postupně po jednotlivých provozních etapách rozšiřování skládky
s cílem minimalizovat přímé vlivy na biotu a stav ekosystémů v zájmovém území záměru



veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu



v rámci rekultivace skládky zajistit i tvorbu xerofytních enkláv (včetně hromad kamení) a
xerofytních stanovišť z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy
živočichů za účelem zvýšení biodiverzity lokality



v rámci postupného rozšiřování tělesa skládky zajistit vždy v posledním vegetačním
období před zahájením další etapy přípravy území pro další provozní etapu rozšíření
skládky aktuální biologický doprůzkum s cílem upřesnit podmínky přípravy území pro
navazující provozní etapu, eventuelně zajistit transfery jedinců plazů



v rámci provozního řádu zajistit z důvodu prevence vlivů na faunu (prostřednictvím
přiživování se na skládce) snižovat aktivní plochy skládky a zajišťovat průběžné překrývání
aktivních ploch zeminami v souladu s aktualizovaným provozním řádem

Vlivy na ekosystémy

Poněvadž dochází ke změně habitatu výstavbou (rozšířením) tělesa skládky na
rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou
nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí
staveniště. Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na méně hodnotných až
nepůvodních plochách jižně od stávajícího tělesa skládky. Nejsou dotčeny
hodnotnější ekosystémy . Přesto je účelné řešit přípravu území a rozšiřování skládky
po jednotlivých provozních etapách.
Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000
na území ČR ovlivnit.
Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Středočeského kraje podle § 45 i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění uvedený v příloze předkládané dokumentace.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předložené dokumentace, týkající se
územního systému
ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní lokality skládky se prvků ÚSES
přímo nedotýká. Nejsou dotčeny funkčně významné ekologicky stabilní krajinné
segmenty, které jsou dle metodiky integrální součástí NRBK, pokud jsou lokalizovány
v jeho ochranném pásmu.
Vlivy na významné krajinné prvky

Jak je patrné z popisné části dokumentace, uvedený vliv nenastává.S ohledem na
polohu záměru nejsou očekávány přímé vlivy na VKP „ze zákona“ ani VKP
registrované, nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány ani žádné další
vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území VKP.
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D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz je provedeno v samostatné Příloze č.8
předkládané dokumentace, a proto jsou v následující kapitole již pouze sumarizovány
závěry této studie.
Přírodní charakteristika území
V následující tabulce jsou shrnuty identifikované znaky přírodní charakteristiky
krajinného rázu v území s určením jejich projevu, významu a cennosti. Je zde rovněž
hodnocena míra vlivu realizace záměru na tyto znaky, a to v rozmezí pozitivní,
žádný, slabý, středně silný, silný, stírající (zásah či vliv).
Tab. : Přírodní charakteristika – klasifikace vlivů
Běžná

Význačná

Jedinečná

Cennost
Doplňující

Spoluurčující

Zásadní

Význam
Negativní

Neutrální

Znaky a hodnoty

Pozitivní

Projev

Míra vlivu
(velikost
zásahu)

x

x

slabý až středně
silný

x

x

žádný

Přírodní charakteristika
Plošinatý až mírně zvlněný reliéf

x

Rozlehlé terénní deprese jako
důsledek dobývání
Umělá elevace – skládka odpadů
Uhy v těžební jámě

x
x

x

x

slabý až středně
silný

Absence stojatých vodních útvarů

x

x

x

žádný

Převaha zemědělské půdy,
odlesnění, remízy

x

x

slabý

x

pozitivní

x

slabý

Výrazný podíl listnaté zeleně,
porostní pláště
Výrazná atropická přeměna
přírodních podmínek

x

x

x
x

x

Rozšíření a navýšení tělesa skládky Uhy bude znamenat zesílení antropického vlivu
na (nejen) přírodní charakter území. Tento vliv spočívá především v úpravě
morfologie území, která však byla již dřívější těžbou zásadním způsobem
pozměněna. Lokalizace skládky (jejíž existence nemá alternativu) do těžební
deprese se však z hlediska možného dopadu na reliéf jeví jako přijatelnější oproti
řadě jiných možných variant. Větší část rozšířené skládky vyplní prostor donedávna
těženého území, menší část pak již na ornou půdu zrekultivované dno těžební jámy.
Tento koncept lze vzhledem k absenci významnějších přírodních hodnot
(z krajinářského hlediska) v těchto polohách a z pohledu možného vlivu na přírodní
charakteristiku území akceptovat.
Konečný stav skládkového tělesa po provedení rekultivace skýtá i předpoklad
pozitivních dopadů – ozelenění povrchu skládky i obvodové části. Vstup nové věkově
i druhově diferencované listnaté zeleně do zájmového území představuje
nepochybně opatření žádoucí, a to jak s ohledem na povahu záměru, tak také na
přírodní charakter území v jeho okolí.
Celkově lze vliv navrženého záměru na přírodní charakteristiku území klasifikovat
jako slabý.
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Kulturně-historická charakteristika území
Níže uvedená tabulka sumarizuje identifikované znaky kulturně-historické
charakteristiky krajinného rázu v území s určením jejich projevu, významu a cennosti.
Je zde rovněž hodnocena míra vlivu realizace záměru na tyto znaky, a to v rozmezí
pozitivní, žádný, slabý, středně silný, silný, stírající (zásah či vliv).
Tab.: Kulturně-historická charakteristika – klasifikace vlivů
Běžná

Význačná

Jedinečná

Cennost
Doplňující

Spoluurčující

Zásadní

Význam
Negativní

Neutrální

Znaky a hodnoty

Pozitivní

Projev

Míra vlivu
(velikost
zásahu)

x

žádný

x

žádný

x

žádný

Přírodní charakteristika
Stará sídelní oblast, doklady
pravěkého osídlení území
Poloha území na středověké
obchodní stezce
Poloha v širší pražské aglomeraci,
hospodářská vazba na hlavní
město
Dlouhodobý převažující způsob
využití území – zemědělství
Rozvinutá těžební činnost v území

x
x

x

x

x

x

x

x

slabý

x

x

x

žádný

x

žádný

x

žádný

Funkční konverze území v důsledku
dobývání nerostných surovin
Velkoobjemové zásobníky – ropné
rezervy ČR

x

x

x

x

x

Provoz skládky v obecné rovině zřejmě nepatří k aktivitám obyvatelstvem ve svém
okolím vítaným a pozitivně přijímaným. Z hlediska možných vlivů na kulturněhistorickou charakteristiku území je podstatné spatřovat zamýšlené rozšíření ve
vztahu k již provozované skládce. Tato činnost je v území již dlouhodobě přítomna,
rozšířením skládky tedy do zájmového území nevstupuje nová aktivita, která by byla
v rozporu s funkcemi, které toto území již v současnosti plní.
Negativní dopad navrženého záměru představuje znemožnění zemědělského
hospodaření v části zasahující do již rekultivovaného a obhospodařovaného dna
pískovny. Vzhledem k plošnému hospodaření na zemědělské půdě v zájmovém
území, včetně ploch na dně těžební jámy, nedojde v důsledku této ztráty k proměně
produkčního charakteru území.
Celkově lze vliv navrženého záměru na kulturní a historickou charakteristiku území
klasifikovat jako nulový či nevýznamný.
Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, prostorové vztahy, harmonie
Následující tabulka shrnuje identifikované znaky vizuální charakteristiky krajinného
rázu v DoKP s určením jejich projevu, významu a cennosti. Je zde rovněž hodnocena
míra vlivu realizace záměru na tyto znaky, a to v rozmezí pozitivní, žádný, slabý,
středně silný, silný, stírající (zásah či vliv). Klasifikace vlivů je provedena pro stav po
ukončení záměru včetně provedení rekultivačních opatření.
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Tab.: Vizuální charakteristika – klasifikace vlivů
Běžná

Význačná

Jedinečná

Cennost
Doplňující

Spoluurčující

Zásadní

Význam
Negativní

Znaky a hodnoty

Neutrální

Pozitivní

Projev

Míra vlivu
(velikost
zásahu)

x

slabý

x

žádný

x

pozitivní

x

žádný

x

žádný

x

x

slabý až středně
silný

x

x

slabý

x

slabý

Estetické hodnoty, prostorové vztahy, harmonické měřítko
Převažující horizontální měřítko
území, široká a otevřená krajinná
scéna, absence přirozené (lokální)
vůdčí dominanty
Zalesněné vrcholky mírných elevací

x

x

Plošná geometrizovaná struktura
krajiny
Zásobníky ropných rezerv – určující
dominanta v prostoru
Rozlehlé těžební jámy – umělá
modifikace měřítka prostoru

Poznamenané harmonické vztahy a
měřítko území

x
x

x
x

x

x

Skládka odpadů Uhy – umělý
terénní vertikální prvek
Dílčí esteticky příznivě působící
partie území

x

x

x
x
x

x

Kategorie estetických hodnot, prostorových vztahů a měřítka území představuje
rozhodující část posouzení předmětného záměru na krajinný ráz. Z výše tabelárně
vyjádřené klasifikace vlivů na jednotlivé identifikované znaky vyplývá, že zamýšlený
záměr bude mít vliv na některé z identifikovaných znaků vizuální charakteristiky
krajinného rázu. Realizací záměru však nezpůsobí nepřípustný zásah do žádného
z identifikovaných znaků krajinného rázu a především pak znaků krajinného rázu
jedinečné či význačné cennosti, které nejsou v dotčeném krajinném prostoru
přítomny. V konečné fázi po provedení kompenzačních opatření lze očekávat i
dopady pozitivní.
Relevantní ovlivnění krajiny lze uvažovat v územním rozsahu, který je uveden
v kapitole 7 vymezen a v příloze č. 1 studie vlivů na krajinný ráz znázorněn jako
dotčený krajinný prostor - území vymezené nejbližšími terénními horizonty či
vegetačními bariérami. Přestože vrcholová část stávající skládky je v (potenciálním)
vizuálním kontaktu s širokým okolím až do vzdáleností v řádu desítek kilometrů,
budoucí rozšíření tělesa skládky včetně navýšení o cca 7 metrů nezvětší plošný
rozsah území, v němž bude navržený záměr za běžných okolností vnímatelný – bez
znalosti existence skládky a soustředění na její rozpoznání v krajinné scéně.
V konečném stadiu, kdy bude celý povrch tělesa skládky včetně vrcholové části
ozeleněn, nebude identifikace rekultivované skládky mimo vymezený DoKP (viz
příloha č. 1 studie vlivů na krajinný ráz) již prakticky reálná vůbec.
Projev rozšíření a navýšení skládky v území, v němž již tento prvek krajinné scény
figuruje, nebude představovat závažnější vliv na jeho charakter. Stávající skládka je
zde permanentě přítomným nezaměnitelným prvkem s charakteristickými proporcemi
– hmotou i vertikálou. I přes plošné zvětšení skládky na více než dvojnásobek oproti
současnosti nedojde vzhledem ke stávajícímu těžbou i již realizovaným provozem
skládky ovlivněnému charakteru území k negativnímu vjemu v důsledku vstupu
nepřirozeného či cizorodého prvku. S ohledem na tyto podmínky – dané jednak
existencí již provozované skládky, přeměny morfologie území a také bezprostřední
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(prostorovou) návazností rozšíření na současnou skládku je záměr nutno hodnotit
jako racionální. V tomto směru by bylo problematičtější umístění (vznik zcela nové)
umělé elevace tohoto typu v jiném prostoru, kde výše uvedené předpoklady nepanují
a vzniká předpoklad zásahu do harmonických vztahů v území.
Estetická hodnota současné provozované skládky je nízká, zvětšením tělesa skládky
na této úrovni zůstane. S ohledem na široké (horizontální) měřítko území a
otevřenost prostoru nedojde k zásadnímu snížení vizuálních kvalit okolní krajiny.
V konečném stavu – po provedení rekultivačních opatření lze od ozeleněné elevace
situované do rozlehlé těžební jámy očekávat naopak účinek pozitivní. Navýšené
těleso skládky zůstane svojí vertikálou (254,5 m n. m.) pod blízkými mírnými
elevacemi. Realizace výsadeb na povrchu skládky včetně vrcholové části skládky
odpovídá charakteru krajiny v zájmovém území, kde rovněž vrcholové partie blízkých
mírných elevací pokrývá lesní porost. Tato skutečnost je důležitá především
z hlediska potenciálního uplatnění rozšířené skládky v dálkových výhledech. Pro
začlenění budoucí rozšířené skládky do okolního krajinného rámce je rovněž
příznivé, že ve vrcholové části navýšené skládky bude ponechána mírně zvlněná
plošina. Tím vznikne určitá horizontála, která je prostorové konfiguraci zájmového
území bližší než možné „zašpičatění“.
Přestože rozšíření skládky dosáhne významného projevu v krajině, výrazně silnější
účinek na kolorit krajiny si ponechají účelové objekty v okolí – zásobníky ropných
rezerv v sousední těžební jámě. Tento soubor kontrastně zbarvených a
architektonicky výrazných objektů bude i nadále hlavním prvkem krajinné scény
primárně poutajícím pozornost.
Ozelenění skládky prostřednictvím prostorově, druhově i věkově diferencovaných
výsadeb představuje pozitivní dopad záměru, jenž je lokalizován v prostoru aktuálně
provozované těžby. Vznik vegetačních prvků díky realizované těžbě v poměrně
homogenním unifikovaném prostoru oživí zřetelně geometricky členěnou krajinu.
Celkově lze vliv navrženého záměru na vizuální charakteristiku území klasifikovat
jako slabý.
Vyhodnocení vlivů - shrnutí
Realizace záměru – rozšíření a navýšení tělesa skládky nezpůsobí závažnější zásah
do přírodní charakteristiky území. V prostoru nedávné těžby a zemědělsky využívané
plochy nedojde k závažnějším střetům s přírodními hodnotami území. V konečném
stadiu je třeba uskutečnit již projektovaná opatření, spočívající především
v promyšleném konceptu prostorově, druhově i věkově diferencovaných výsadeb,
které posílí vegetační složku v území a mj. také zabrání degradaci či vniku
nežádoucích (ruderálních) ploch. Vlivy na předměty ochrany přírody a krajiny
vyplývající z platné legislativy (dle zákona č. 114/1992 Sb. – zvláště chráněná území,
významné krajinné prvky) v důsledku uskutečnění záměru nenastanou.
Kulturně-historická charakteristika území rovněž nebude rozšířením skládky
významněji zasažena. Pokračování v již realizované činnosti není v rozporu
s aktuálním funkčním zaměřením místa a s výjimkou záboru zemědělské půdy v dílčí
části navrženého rozšíření neklade žádné další nároky na zdroje v oblasti. Realizace
záměru nijak nepostihne možné tradiční kulturně-historické dominanty území.
Rozšíření a navýšení skládky odpadů Uhy (V. etapa) nebude znamenat při realizaci
navržených eliminačních opatření neúměrný zásah do vizuální charakteristiky území.
Vizuální projev zvětšeného tělesa skládky nastane v témž územním rozsahu jako
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v případě již existující skládky. Po provedení eliminačních opatření spočívajících
především v řízeném ozelenění povrchu skládky lze očekávat eliminaci projevu této
umělé elevace, snížení negativních estetických projevů v krajinné scéně či dílčích
scenériích a celkovou přijatelnost navrženého záměru z hlediska vlivů na harmonické
měřítko a harmonické vztahy.
Z hlediska dikce zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je
v odstavci 1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích,
lze souhrnně klasifikovat míru vlivů záměru následovně:
významné krajinné prvky

žádný vliv

zvláště chráněná území

žádný vliv

kulturní dominanty krajiny

žádný vliv

harmonické měřítko

slabý vliv

harmonické vztahy

slabý vliv

Závěr
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů navrženého záměru do
jednotlivých znaků (hodnot) krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá,
že snížení hodnot krajinného rázu nebude mít v důsledku jeho realizace významně
nepříznivý charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně
současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.
Na základě výše uvedených skutečností lze uvažovaný záměr rozšíření skládky Uhy
– V. etapa z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za únosný.
Na základě výše uvedeného rozboru je doporučeno řešit následující podmínky a
doporučení z hlediska ochrany krajinného rázu:


projekt technické rekultivace bude obsahovat i řešení určité morfologické rozmanitosti
v rámci řešení horního plata skládky, tím zajistí zmírnění vjemu umělého tvaru v krajině
vlivem rovinatosti ploch při pohledech zejména k západu a severu; rovinatost svahů bude
zmírněna výsadbou shluků keřového porostu



součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude komplexní projekt sadových úprav
tento projekt bude kromě zásad, prezentovaných již předloženým návrhem řešit především
o
o
o
o
o
o

komplexní rekultivaci prostoru jihovýchodního, severozápadního a východního předpolí stávající skládky
druhově rozmanitým porostem dřevin
do projektu sadových úprav areálu zahrnout i výsadbu trnky, hlohu, růže šípkové v rámci výběru druhů
keřů pro rekultivaci a využití mladých borovic z dotčené části rekultivovaných svahů pískovny
vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po obvodu
tělesa skládky
maximálně v projektu sadových úprav všude tam, kde to bude možné, použít zapěstovaných výpěstků ve
stáří minimálně 8 - 10 let
do projektu zahrnout i dosadby mladších ovocných dřevin
obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
nad rámec výše popsaných vlivů ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů či
způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly
zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a
ukládání živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření
neofytních a invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších
enkláv a prostorů v okolí zájmového území.

135

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Skládka Uhy - V. etapa, rozšíření skládky odpadů

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze
všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné,
že se jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této
skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předložené dokumentace je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo. Z hlediska
akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje výraznější a
hygienicky významnou změnu akustické situace podél příjezdových komunikací
v porovnání se stávajícím stavem. Jsou plněny hygienické limity se zohledněním
korekce na starou zátěž.
Oproti současnému stavu dojde ke zvýšení záboru půdy, avšak dle BPEJ v třídách
ochrany IV. a V., tedy na nejméně produkčně významných zemědělských
pozemcích.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že přes určitou nepříznivost a
významnost některých vlivů na biotu není překročeno lokální měřítko významnosti
vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích dokumentace, lze záměr označit z hlediska
velikosti vlivů za malý až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až
nevýznamný.

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládanou dokumentací nenastávají.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
D.III.1. Možnosti vzniku havárií
Při provozu V. etapy skládky mohou vznikat, obdobně jako při provozu I.-III. etapy
skládky, následující havarijní stavy:
 Požár
 Dešťový příval
 Vniknutí povrchových vod do skládky
 Kontaminace podzemních vod
 Výpadek elektrického proudu
 Uložení nepovolených odpadů
 Nález nebezpečných předmětů
 Přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců
Oznamovatel záměru je provozovatelem skládky Uhy a má dlouholeté zkušenosti
s ukládáním odpadů na skládky. Pro výše uvedené havarijní stavy jsou ve stávajících
dokumentech skládky Uhy (provozní řád, havarijní plán), které byly schváleny
příslušnými orgány státní správy, stanoveny následující postupy pro jejich řešení
nebo odstranění.
Požár






Pracovník skládky, který první zpozoruje požár na tělese skládky, zahájí jeho
bezodkladnou likvidaci a lokalizaci.
Ihned tuto skutečnost oznámí vedoucímu skládky nebo jeho zástupci.
Mistr skládky nebo vedoucí skládky oznámí vznik požáru Hasičskému
záchrannému sboru obcí Úholičky a Nelahozeves.
Tato skutečnost je zapsána mistrem nebo vedoucím skládky do provozního
deníku.

Dešťový příval





Přívalové vody nemohou výrazně ovlivnit žádný vodní tok ani situaci na lokalitě,
vzhledem k tomu, že obvodové hrázky po obvodu skládkových těles jsou svojí
výškovou úrovní nad stávajícím terénem, vody zasakují volně na terénu.
Kontrolu bude vyžadovat pouze bezpečnostní přeliv u jímky povrchových vod a
navazující části příkopu na odtoku do terénu.
Akumulační objem průsakových vod je možno zvětšit v tomto období o množství
vody zachycené v sektorech dna skládky uzavřením příslušných drénů v
šachtách hlavního sběrače.

Vniknutí povrchových vod do skládky

Do tělesa skládky může proniknout pouze dešťová voda volným spadem. Proti
vnikání povrchových vod z okolí skládky do těsněného prostoru je skládka
zabezpečena obvodovou hrázkou vytvořenou zemním násypem a na konci každého
ukončeného sektoru záchytným příkopem. Při uzavření celého tělesa skládky bude
obvodová hrázka po celém obvodu nad okolním terénem.
Kontaminace podzemních vod




Okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu všech kontrolních
vrtů.
Okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu jímky průsakových
vod.
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Okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu jímky povrchových
vod.

Okamžité provedení kontroly celého areálu skládky a objektů k případnému
visuálnímu určení potencionálního zdroje znečištění.

Při havarijním stavu okamžité ohlášení Hasičskému záchrannému sboru.
V případě potvrzení kontaminace:

Oznámení všem dotčeným orgánům.

Sestavení odborné komise pro stanovení dalšího postupu.


Výpadek elektrického proudu

V případě výpadku elektrického proudu ohlásí mistr skládky nebo vedoucí skládky
událost smluvnímu dodavateli elektrické energie, který bezodkladně zajistí odstranění
závady u pohotovostní služby.
Uložení nepovolených odpadů








Pracovník skládky, který první zpozoruje uložení nepovoleného odpadu, ihned
tuto skutečnost oznámí vedoucímu skládky nebo jeho zástupci.
Odpad je, pokud to je možné, nakladačem naložen zpět na dopravní prostředek
a na náklady dodavatele vrácen zpět. .
Není – li zpětné vrácení odpadu možné, je odpad isolován v kontejneru na
zabezpečené ploše.
Odstranění odpadu bude provedeno oprávněnou osobou na náklady dodavatele
odpadu.
Pokud není dodavatel odpadu zjištěn, hradí odstranění odpadu provozovatel
skládky.
Tato skutečnost je zapsána mistrem nebo vedoucím skládky do provozního
deníku.

Nález nebezpečných předmětů








V případě nálezu nebezpečných předmětů v tělese skládky, tj. výbušniny,
hořlaviny, žíraviny, infekční odpady, uzavřené nádoby, radioaktivní a jiné
odpady posoudí situaci mistr skládky nebo vedoucí skládky.
V případě nutnosti uzavření prostoru nálezu nebezpečných předmětů platí
okamžitý zákaz vstupu do tohoto prostoru všem zaměstnancům s výjimkou
vedoucího skládky nebo jím pověřených osob.
Bezodkladné zastavení návozu odpadů do místa nálezu nebezpečných
předmětů.
Povolání specializované firmy pro lokalizaci a odstranění nebezpečných
předmětů vedoucím skládky.

Přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců

Nadměrný výskyt hmyzu není zaznamenán z důvodu provádění hutnění a překrývání
skládkovaných odpadů. Výskyt hlodavců je na skládce komunálního odpadu
eliminován pravidelnou deratizací. Problematika ptactva navštěvujícího skládku je
řešena ve spolupráci s chovateli dravých ptáků.
Vzhledem k tomu, že provoz V. etapy skládky bude prakticky shodný se stávajícím
provozem, kdy odpady jsou ukládány do tělesa I. – III. etapy skládky, budou výše
uvedené postupy pro řešení a likvidaci havarijních stavů zapracovány do nových
nebo aktualizovaných dokumentů (provozní řád, havarijní plán).
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:


v rámci žádného dalšího rozšíření skládky odpadů Uhy po ukončení skládkování v rámci
etapy III. nebude součástí skládkování původně uvažovaná kompostárna



v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur



plošný rozsah rozšíření skládky včetně přípravy území řešit mimo porosty na bývalých
závěrných svazích těžebny podél severního a západního okraje



realizovat skládku v projektovaném stavebně-technickém řešení a objektové skladbě
zabezpečující optimální nakládání s produkovaným skládkovým plynem, v souladu s řadou
ČSN 838034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek



při výstavbě skládky dodržovat
schválený technologický postup stavby v souladu
s platnou legislativou a ČSN, tj. izolace dna skládky minerálním nebo bentonitovým
těsněním a HDPE fólií (2 umělé bariéry), vybudování drenážního systému jímání
průsakových vod se sběrnou jímkou, záchytné příkopy na odvádění srážkových vod
z tělesa skládky a srážkových vod, které by mohly porušit těleso skládky



provést technické kontroly a analýzy z hlediska kvality minerálního těsnění, sváru
jednotlivých pásů fólie, geoelektrická měření nepropustnosti fólie, sypané drenážní vrstvy
(správná zrnitost) a těsnosti provozního vybavení (těsnost jímky, záchytných příkopů,
zpevněných ploch, atd.); doklady o provedených kontrolách založit do archivů společnosti
a do archivu místně příslušného stavebního úřadu



součástí záměru V. etapy bude i výstavba jímky povrchových vod o provozním objemu cca
300 m3



všechny jímky sloužící k akumulaci, přečerpávání a jinému nakládání s průsakovými
vodami musí splňovat podmínku vodotěsnosti a to po celou dobu provozu skládky;
vodotěsnost jímek bude ověřována zkouškou těsnosti v intervalu jednou za pět let



vybudovat systém jímání bioplynu jako součást výstavby skládky V. etapy tak, aby byl
funkční při potvrzení možnosti efektivního jímání bioplynu s cílem jeho energetického
využití



technická rekultivace bude řešena v souladu se stávajícím platným zněním vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady



v rámci rekultivace a plynotěsného zapouzdření instalovat propojení odběrových
plynových studní a energetické využití skládkového plynu na kogenerační jednotce



hutnění odpadů zabezpečit minimálně na měrnou hmotnost odpadu 1,0 t.m-3, vzdušné
svahy tělesa skládky dohutňovat; těleso skládky profilovat v projektovaném tvaru, vzdušné
svahy před rekultivací finálně převrstvovat konstrukčně vhodnými technologickými
materiály



odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny



z důvodů přítomnosti skládkového plynu musí provozovatel skládky zajistit veškeré
nevětrané prostory (sběrné jímky, šachtice drenážního systému, vlastní sběrné studny
bioplynu) proti přístupu osob (i dětí)



materiál k technickému zabezpečení skládky (TZS) důsledně využívat v prostoru vnějšího
okraje skládky tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do
ovzduší; v případě nedostatku TZS ho nahradit jiným vhodným materiálem
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projekt technické rekultivace bude obsahovat i řešení určité morfologické rozmanitosti
v rámci řešení horního plata skládky, tím zajistí zmírnění vjemu umělého tvaru v krajině
vlivem rovinatosti ploch při pohledech zejména k západu a severu; rovinatost svahů bude
zmírněna výsadbou shluků keřového porostu



v rámci rekultivace skládky zajistit i tvorbu xerofytních enkláv (včetně hromad kamení) a
xerofytních stanovišť z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy
živočichů za účelem zvýšení biodiverzity lokality



součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude komplexní projekt sadových úprav
tento projekt bude kromě zásad, prezentovaných již předloženým návrhem řešit především:
o
o
o
o
o
o

komplexní rekultivaci prostoru jihovýchodního, severozápadního a východního předpolí stávající skládky
druhově rozmanitým porostem dřevin
do projektu sadových úprav areálu zahrnout i výsadbu trnky, hlohu, růže šípkové v rámci výběru druhů
keřů pro rekultivaci a využití mladých borovic z dotčené části rekultivovaných svahů pískovny
vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po obvodu
tělesa skládky
maximálně v projektu sadových úprav všude tam, kde to bude možné, použít zapěstovaných výpěstků ve
stáří minimálně 8 - 10 let
do projektu zahrnout i dosadby mladších ovocných dřevin
obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech



v rámci další přípravy záměru vypracovat provozní a požární řád pro V. etapu, a to i s
akcentem na opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení
provozních závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní
prostředí a obyvatelstvo; s těmito dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu skládky



stávající monitoring podzemních vod rozšířit o další 4 vrty, konkrétní umístění vrtů bude
provedeno v projektové dokumentaci pro stavební řízení a po konzultaci s vodoprávním
úřadem. Četnost odběru vzorků a rozsah analýz podzemní vody bude shodný jako
v současnosti.



v rámci projektu a uvedení stavby do provozu splnit veškeré podmínky požární
bezpečnosti stavby a protipožárního zabezpečení jejího provozu



veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými vodám, zabezpečit tak,
aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních



v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství



v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění



do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve
ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací
volně žijících živočichů



přípravu území řešit postupně po jednotlivých provozních etapách rozšiřování skládky
s cílem minimalizovat přímé vlivy na biotu a stav ekosystémů v zájmovém území záměru



veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu



v prostoru, kde bude zasahováno do části rekultivovaného svahu pískovny, vyzvednout
mladé sazenice borovic a využít je v rámci rekultivace či sadových úprav



v rámci postupného rozšiřování tělesa skládky zajistit vždy v posledním vegetačním
období před zahájením další etapy přípravy území pro další provozní etapu rozšíření
skládky aktuální biologický doprůzkum s cílem upřesnit podmínky přípravy území pro
navazující provozní etapu, eventuelně zajistit transfery jedinců plazů



dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
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zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány



celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu



v případě nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno skrápění příslušných
stavebních ploch



zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF



zeminy, které budou odtěženy pro potřebu rekultivace skládky, uložit na deponii a
zabezpečit proti zcizení, znehodnocení a zaplevelení; zemina bude skladována tak, aby
nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu



dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití



provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění



provozovatel předloží na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o změnu integrovaného
povolení



provozovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný a schválený „Plán opatření pro
případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č.
450/2005 Sb. v platném znění



provozovatel předloží ke kolaudaci stavby aktualizovaný a schválený provozní řád skládky
V. etapy



v rámci provozního řádu zajistit z důvodu prevence vlivů na faunu (prostřednictvím
přiživování se na skládce) snižovat aktivní plochy skládky a zajišťovat průběžné překrývání
aktivních ploch zeminami v souladu s aktualizovaným provozním řádem



věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky,
zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:









důsledně dodržovat vymezenou plochu denního skládkování
aktivní plochu před ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem, rozsah aktivní
plochy na čele skládky přizpůsobovat i aktuální lokální klimatické situaci
případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat rozlivem vodou a
překrýváním inertním materiálem
potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem
zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při
nepříznivých klimatických podmínkách
stavební odpady, které při manipulaci mohou vykazovat riziko nadměrné prašnosti (úlet tuhých
emisí), budou přijímány na skládku s dostatečným obsahem vlhkosti pro snížení prašnosti; tento
aspekt musí provozní řád požadovat tak, aby byl zajištěn již v místě vzniku odpadu
provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů
bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy a poruchy vzniklé v provozu zařízení k omezování
emisí a spalovacích zdrojů



skládka bude v provozu ve všední dny v době 6,30 hod. – 18,00 hod., v sobotu v době 8,00
hod. – 12.00 hod; pro stálé zákazníky s řádnou smlouvou nebo objednávkou bude možné
po předchozí dohodě s vedením skládky umožnit příjezd na skládku v mimopracovní, ale
denní době



po zahájení provozu Skládka Uhy – V. etapa provést kontrolní měření hluku ve vybraných
výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa měření konzultovat
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; na základě vyhodnocení vlivů na veřejné
zdraví realizovat individuální protihluková opatření u nejvíce exponované obytné zástavby
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dle závěrů studie vlivů na veřejné zdraví (MUDr.B. Havel, září 2012); rozsah individuálních
protihlukových opatření konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví


režim provozu dopravních prostředků po areálu omezit dopravním značením s vyznačením
nejvyšší povolené rychlosti



provádět pravidelné školení zaměstnanců, včetně praktického nácviku řešení situací, z
problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí a
havarijního zabezpečení



pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení (plynových studní, dmychadla
a rozvodů)



zajistit pravidelný monitoring a v návaznosti i čerpací zkoušku na přítomnost bioplynu ve
skládce a po pozitivních výsledcích zahájit čerpání a jímání bioplynu s jeho energetickým
využitím



mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných
zařízení; o údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku



provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace



zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů; instalovat přenosné sítě o
výšce min. 4m, které budou umístěny v místě aktuálního skládkování pro zamezení úletu
lehkých frakcí



omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku



při provozu skládky budou pravidelně kontrolovány veškeré šachty a jímky a kontrola bude
evidována v provozním deníku



dodržovat četnost odběru vzorků a analýzu vzorků podzemních vod v souladu s platným IP



v pravidelných schválených intervalech provádět rozbory průsakových vod



výsledky monitorování podzemní vody, průsakové vody a skládkového plynu, včetně
dalších stanovených kontaminantů ovzduší, budou hodnoceny v dílčí zprávě za uplynulý
rok; celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou zprávou, která
bude na vyžádání poskytnuta všem dotčeným orgánům státní správy nebo dotčené obci



přebytečnou průsakovou vodu ze sběrné záchytné jímky lze zneškodňovat zpětným
rozlivem (nikoliv rozstřikem) na povrch tělesa skládky; přebytečnou průsakovou vodu lze
potom zneškodňovat na ČOV se souhlasem správce ČOV a splnění podmínek limitů
platných v ČOV



provozovatel povede evidenci průsakových vod, vyvážených na příslušnou ČOV



při provozu skládky důsledně dodržovat velikost zabezpečené plochy skládky do cca 5 ha



všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru skládky musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek



v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

 v areálu skládky bude trvale k dispozici dostatek sanačních prostředků pro likvidaci
případných úniků závadných látek; použité sanační materiály uskladnit do doby předání
osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových a podzemních
vod


provoz skládky vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem skládky a souvisejícími
provozními směrnicemi



pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního
materiálu



skládkování odpadu provádět tak, aby byla zajištěna stabilita skládkového tělesa a s ním
spojených konstrukcí a bylo zabráněno sesuvům
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:




literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Ke zjištění stavu akustické situace ve venkovním prostoru řešeného území byl použit
programový produkt CadnaA, verze 4.2.
Ke zjištění emisní charakteristiky provozu na silničních komunikacích bylo použito
výpočtových algoritmů vycházejících z „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (VÚVA, Brno 1991)“, „Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy
(2004)“ a „Výpočtu hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011“.
V případě stacionárních zdrojů (kogenerační jednotka a stroje na skládce) bylo šíření
zvuku v prostředí posuzováno v souladu s mezinárodní normou ČSN ISO 9613.
Šíření zvuku z uvedených zdrojů bylo modelováno v 3D prostředí výpočtového
programu CadnaA. K vytvoření trojrozměrného modelu byly využity geometrické
údaje o objektech ze základní báze geografických dat ZABAGED (údaje o
polohopisu a výškopisu řešeného území).
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Skládka Uhy V., rozšíření skládky , dokumentace pro územní řízení, .A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Brno, 2012
2) Bajer T. Skládka Uhy - IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna, dokumentace záměru
v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, 2010
3) Hadaš L.: Skládka UHY III, rozšíření skládky odpadů S-OO, III. etapa, oznámení záměru
v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100ú2001 Sb. v platném znění, 2006
4) Terénní úprava pískovna Uhy, oznámení podlimitního záměru dle přílohy č.3a zákona č.100/2001
Sb., EKORA s.r.o., 2009
5) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR.
Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
6) Culek M. (1995, ed.): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 347 str.
7) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.
8) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce
2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
9) Šťastný K., Bejček V., Hudec K (2006, eds.): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice.
Nakladatelství AVENTINUM s.r.o., Praha
10) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha
11) Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha, 304 str.
12) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v
roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
13) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
14) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P. [eds.],
Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února 1999 na
fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
15) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR –
problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
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16) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. &
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18.
února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110.
17) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v
ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní
zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995
18) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
19) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
20) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:174
21) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
22) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke
květeně České republiky. - Academia, Praha

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
dokumentace, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy
na životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Lokalita určená pro realizaci záměru je územním plánem určena pro danou funkci.
Z pohledu oznamovatele se jedná o zachování stávajícího způsobu skládkování na
navrhované ploše V. etapy. V tomto smyslu oznamovatel nepředkládá v rámci
procesu EIA variantní řešení. V rámci předkládané dokumentace, tam, kde je to
účelné, je proto provedeno porovnání stávajícího a výhledového stavu, z hlediska
synergických vlivů i včetně záměru „Terénní úprava pískovna Uhy“.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládané dokumentace byl posuzovaný záměr posouzen ze všech
podstatných hledisek. Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné
kapitole formulována odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za možný.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládané dokumentace je záměr: „Skládka Uhy – V. etapa, rozšíření
skládky odpadů “.
Dle zpracovatele předkládané dokumentace lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:
 kategorie I: bod 10.2. Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou
nad 30 000 tun/rok.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
Záměr představuje rozšíření skládkové plochy o V.etapu a lze jej charakterizovat
následujícími kapacitními údaji:
 Celková plocha V. etapy skládky:

142 570 m2

 Celková plocha V. etapy v oplocení (k.ú. Uhy):

139 867 m2

 Požární nádrž, manipulační plocha (k.ú. Nelahozeves):

2 703 m2
126 200 m2

 Plocha dna V. etapy skládky:
 Využitelný objem skládky V. etapy:
 Předpokládané množství ukládaných odpadů:
 Předpokládaná životnost skládky V. etapy

2 500 000 m3
cca 208 000 tun/rok
cca 12 let

V bezprostřední blízkosti bude realizován záměr „ Terénní úpravy - pískovna Uhy“.
Pro tento záměr zpracovala firma EKORA s.r.o. Praha oznámení podlimitního
záměru v rozsahu přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb. Pro tento záměr vydal
Krajský úřad Středočeského kraje pod č.j. 181468/2009/KUSK dne 4.1.2010 sdělení
ve kterém se uvádí, že tento záměr při zachování uvedených parametrů a činností
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Po zahájení skládkové činnosti na tělese V. etapy skládky bude dokončena
rekultivace stávajícího tělesa skládky tj.skládka Uhy I. – III. etapa.
Kapacita stávající skládky S-OO3 Uhy I. – III. etapa je téměř vyčerpána a v rámci
regionu by tak došlo k významnému poklesu skládkovací kapacity. Skládka bude
využívat v maximální možné míře i stávající objekty současné skládky, přívody
energií a příjezdovou a vnitroareálovou komunikaci. Skládka je umístěna do území,
ve kterém již byla ukončena těžba písku, jedná se tudíž o zpětné zaplnění zemníku
pískovny.
Záměr bude většinově realizován na katastrálním území obci Uhy a Nelahozeves.
Vyjádření příslušných stavebních úřadů (Kralupy nad Vltavou a Velvary) o souladu
umístění záměru s územně plánovací dokumentací jsou uvedena v příloze
dokumentace.
Předkládaný záměr stavby není v rozporu s POH Středočeského kraje, jak vyplývá
z následujících informací:
 pro ukládání odpadů na skládky je upřednostňováno skládkování s využitím energie –
rozšíření skládky s tímto počítá, nadále bude využíván skládkový plyn
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 výstavba skládek na novém území není možná, pouze rozšíření stávajících zařízení –
tuto podmínku záměr splňuje
 nepovolovat výstavbu skládek s celkovou kapacitou nižší než 250 000 tun nebo s ročním
objemem ukládaných odpadů nižším než 20 000 tun – tento aspekt předkládaný záměr
splňuje
Hodnocený záměr

Pozemky pro výstavbu V. etapy skládky byly vybrány z důvodu návaznosti na
stávající areál skládky Uhy I. – III. etapa a možnosti využití stávajících souvisejících
objektů k jejímu provozování. Území je již v současnosti zasaženo skládkovou
činností a lokalita je reliéfně poznamenána vytěžením ložiska štěrkopísku.
Rozšíření skládky S-OO Uhy v rozsahu V. etapy bezprostředně navazuje na
stávající areál skládky podél jihozápadní strany. Rozšíření tělesa skládky je
navrženo na k.ú. Uhy tak, že navazuje na stávající těleso skládky, část souvisejících
stavebních objektů leží na k.ú. Nelahozeves. Dané řešení umožňuje optimálně
využít stávající objekty zázemí skládky k jejímu provozu při minimalizaci záboru
prostoru. Rozšiřovaný areál se nachází cca 0,35 km jihovýchodně od nejbližší
zástavby obce Uhy (kopíruje cca stávající stav) a cca 1,36 km západně od nejbližší
obytné zástavby obce Nelahozeves, části Podhořany.
Navržený objem rozšířené části tělesa skládky pro ukládku odpadů po sednutí
a konsolidaci je 2 500 000 m3. Těleso skládky bude ve dně členěno příčným
spádováním na cca 19 sektorů, které budou odvodňovány podélným spádováním
s trubními sběrnými drény do příslušných svodných drénů vedených podél SZ a JV
strany rozšířeného tělesa skládky, vedoucích do objektů vodního hospodářství.
Konstrukční návrh tělesa skládky bude v souladu s platnými ČSN a bude
respektovat ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb., „o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu“ a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.
„o podrobnostech nakládání s odpady“.
Tvar rozšířeného tělesa skládky má z bočního pohledu tvořit pahorek, po naplnění
jeho kapacity je navržen s vrcholovou částí výškově osazenou na kótě 254,50 m
n.m., což je cca do 14,5 m nad úrovní původního (nevytěženého) okolního terénu a
7,3 m nad vrcholovou částí stávajícího tělesa skládky, kde ve spojení s ním tvoří
v pohledu vyvýšeninu se dvěmi úrovněmi vrcholové části s malým výškovým
rozdílem. Půdorysně se rozšířená část tělesa skládky opírá podél jihovýchodní
hranice o stávající těleso skládky I. až III. etapy ve tvaru cca písmene L, spojením tak
vznikne tvar cca lichoběžníka. Půdorysná plocha zatěsněného dna tělesa skládky se
rozšíří o 12,62 ha na celkových 21,33 ha. Tvarové řešení zohledňuje stávající tvar
skládky I. až III. etapy, na které plynule navazuje. Ozelenění povrchu skládky
s výsadbou zeleně na jejím povrchu zohledňuje tvarové řešení a svým rozmístěním
opticky podpoří členitost povrchu. K zajištění optické morfologické rozmanitosti
povrchu vrchlíku skládky byla ponechána část vrchlíku nad I. až III. etapou jako
široká lavice ve svahu z JV a SV strany , dalším prvkem je výsadba shluků zeleně u
okraje v přechodu vrchlíku do svahu tak, aby nebyla navyšována výška skládky a
přitom současně bylo dosaženo výškového členění. Tato opatření mají zajistit co
nejpřirozenější začlenění tělesa skládky do okolní mírně zvlněné krajiny.
Přístup k rozšířené části tělesa skládky a objektům vodního hospodářství pro
pravidelnou údržbu bude umožněn obslužnou komunikací se zpevněnými plochami
se štěrkovým povrchem nebo dle provozního zatížení se zpevněním povrchu
asfaltovou penetrací. Tato komunikace bude napojena v místě areálové brány na
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stávající účelovou komunikaci vybudovanou provozovatelem pískovny (Kámen
Zbraslav) vně stávajícího areálu skládky, po které bude umožněn příjezd k JZ rohu
stávajícího areálu skládky, kde bude zřízen nový příjezd s vjezdem k rozšířené části
areálu skládky.
Areál rozšířené části skládky bude oplocen v návaznosti na stávající oplocení
skládky.
Stavební část

Výstavba V. etapy skládky bude sestávat z následujících stavebních objektů:
SO 500 Příprava území
SO 501 Obvodová komunikace
SO 502 Těleso skládky
SO 503 Zasakovací zařízení
SO 504 Jímka povrchových vod
SO 505 Jímka průsakových vod
SO 506 Odplynění skládky
SO 507 Rekultivace skládky
SO 508 Osvětlení areálu
SO 509 Rozvody nn
SO 510 Oplocení
SO 511 Ochranný pás zeleně
SO 512 Sadové úpravy tělesa skládky
SO 513 Požární nádrž
SO 514 Monitoring
SO 515 Přeložka přípojky vn
SO 500 Příprava území

Tento stavební objekt v sobě zahrnuje přípravné práce a HTÚ. Výstavba rozšířené části
skládky včetně souvisejících objektů bude probíhat etapovitě, v závislosti na provozních
potřebách provozovatele skládky. Z tohoto důvodu bude probíhat příprava území vždy
pouze na nezbytně potřebné ploše plánované etapy k výstavbě.
Přípravné práce budou upřesněny po provedení aktuálního biologického průzkumu
zaměřeného na potřebný transfer chráněných druhů živočichů nejlépe v posledním
vegetačním období před započetím výstavby. Veškeré odůvodněné kácení dřevin bude
prováděno v období vegetačního klidu. V uvolněném prostoru bude následně probíhat
hrubá terénní úprava zahrnující skrývku ornice a podorničí a provedení násypů a
výkopů v požadovaném tvaru pro těleso skládky,obvodovou komunikaci a zasakování
povrchových vod.
Stávající oplocení, od SZ rohu po JV roh stávajícího areálu, včetně cca 100 m úseku u
požární nádrže, v délce cca 660 m bude odstraněno a přemístěno do nové polohy.
Odstraňování oplocení bude prováděno po etapách v souladu s potřebou uvolněného
prostoru pro výstavbu V. etapy skládky.
Příprava území zahrnuje rovněž skrývku humózních zemin na ploše výstavby
(142 570m2) v doporučené tloušťce dle provedeného pedologického průzkumu. Skrývka
ornice a podorničí bude provedena odděleně. Skrytá ornice a podorniční vrstva budou
uloženy v průběhu výstavby na ploše tělesa skládky na mezideponii umístěnou mimo
oblast aktuální výstavby, odkud bude průběžně využívána ke zpětné rekultivaci tělesa
skládky.
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Hutněné násypy budou prováděny z výkopového materiálu, případně vhodných
inertních materiálů. Po části obvodu terénní úpravy bude vyhlouben zemní vsakovací
příkop nebo průleh, případně doplněný vsakovací jamou pro podpoření zásaku
dešťových vod ze svahů terénní úpravy a rekultivace skládky.
SO 501 Obvodová komunikace

Pro příjezd k rozšiřované části skládky bude využita stávající manipulační plocha a
vnitroareálová komunikace vybudovaná provozovatelem pískovny (KÁMEN Zbraslav,
spol. s r.o.), která propojí vjezdové brány u stávající provozní budovy rozšířeného tělesa
skládky.
Obvodová komunikace bude vedena od průjezdu branou v oplocení do rozšířené části
areálu v jeho severovýchodní části a dále podél JV až SZ po obvodu rozšířeného tělesa
skládky - V. etapa. Od vjezdu po J roh areálu skládky bude navržena komunikace
dvoupruhová v šíři 6,5 m, zbývající část po obvodu rozšířeného tělesa skládky bude
navržena komunikace jednopruhová šířky 4,5 m s výhybnami. Komunikace budou
konstruovány jako zpevněné asfaltovou emulzí a štěrkovým povrchem s krajnicemi.
Směrové vedení komunikace je navrženo pro rychlost do 20 km/h, příčný sklon vozovky
je navržen 3 %. Sklonové poměry v podélné ose komunikace budou kopírovat
obvodovou hranu části tělesa skládky. Vnější svahy komunikace jsou navrženy ve
sklonu 1:1,5 až 2.
Součástí obvodové komunikace budou odstavné nebo manipulační plochy např. u
požární nádrže.
Celková plocha obvodové zpevněné komunikace včetně manipulačních ploch bude cca
7100 m2.
SO 502 Těleso skládky

Těleso rozšířené části skládky – V. etapa je nejrozsáhlejším stavebním objektem o
půdorysné ploše 126 200 m2 a užitečné kubatuře 2 500 000 m3 uložených odpadů.
Těleso skládky bude tvořeno cca 19 sektory průměrné šířky od 30 do cca 41 m a délky
cca 135 - 248 m. Dna sektorů budou příčně ukloněna k trubnímu drénu ve sklonu min.
3% a podélně k severozápadu nebo jihovýchodu k hlavním sběračům průsakových vod
ve sklonu 1 %. Svahy dna tělesa skládky jsou navrženy ve sklonu 1:2 až 2,5. Svahy
rekultivace skládky jsou navrženy ve sklonu 1:2,5 až 1:4, na vrchlíku je navržen sklon
5%.
Aktuální geologické poměry území výstavby byly stanoveny na základě inženýrsko
geologického průzkumu, provedeného v 03/2012 firmou PÖYRY Environment a.s.
V rámci tohoto průzkumu bylo na lokalitě vyhloubeno cca 21 vrtaných průzkumných
sond, z čehož 3 byly provedeny jako monitorovací vrty s vystrojením KV2, KV3 a KV4,
dále 3 ks vsakovacích vrtů VS1 až VS3 a 15 průzkumných vrtaných sond JV1 až 15.
Rovněž bylo využito výsledků archivních průzkumů prováděných v zájmovém prostoru
nebo bezprostředně navazujících na zájmový prostor.
Na základě zjištěných informací o geologických, geomorfologických a
hydrogeologických charakteristikách podloží bude navrženo osazení tělesa skládky tak,
aby základová spára těsnící vrstvy byla nejméně 1 m nad nejvyšší úrovní přirozené
hladiny podzemní vody (v souladu s ČSN 83 8032). Založení tělesa skládky bude
vycházet z informací o hladinové úrovni podzemní vody (hydroizohypsy) pro nejvyšší
kvartérní zvodeň ve štěrcích a ve sklonu hydraulického spádu hladiny podle povrchu
nepropustných slínovců.
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Dno skládky bude těsněno kombinovaným těsněním, t.j. geologickou a technickou
bariérou v souladu s ČSN 83 8030 a ČSN 83 8032. V případě použití geologické bariéry
z minerálního zemního těsnění tl. 0,5 m s kf  1*10-9 m.s-1 bude tato vybudována ve dně
skládky a na dlouhém svahu na JZ straně skládky do výšky min. 1,5 nade dnem (od
paty svahu), nad touto úrovní bude těsněn svah bentonitovou rohoží v souladu s ČSN
83 8032. Technickou bariéru bude tvořit vysokohustotní fólie PE-HD tl. 2 mm. Výstavba
jednotlivých sektorů skládky bude probíhat postupně ve fázích podle potřeby provozu,
aby se omezila aktivní plocha skládky a snížilo množství průsakových vod.
Neporušenost fóliového těsnění ve dně tělesa skládky bude kontrolována před
zahájením provozu měřením pomocí systému např. SENSOR nebo GEODYN.
Ochranná vrstva těsnění dna skládky je navržena ochrannou geotextilií vyhovující min.
hodnotě testu CBR  8000 N a štěrkovou drenážní vrstvou tl. 300 mm na svazích
doplněnou o stabilizační kostru tvořenou z opotřebovaných automobilových pneumatik
z osobních a užitkových automobilů.
Odvod průsakových vod z tělesa skládky budou zajišťovat sběrné trubní drény
v součinnosti se štěrkovou drenážní vrstvou tl. 300 mm. Sběrné drény budou tvořeny
potrubím PE-HD D 225 mm, perforovaným uvnitř tělesa skládky. Sběrné drény budou
prostupovým kusem vyvedeny mimo těleso a svedeny do šachet na svodných drénech
plným potrubím PE-HD D 225 mm, kde budou zakončeny šoupátkem a výtokovým
plynovým uzávěrem (sifonem).
Sběrné drény se napojují do svodných drénů v šachtách průsakových vod, které jsou na
konci zaústěny do čerpacích šachet. Uvnitř šachty bude zajištěna nepropustnost
vyložením dna a obvodu šachty vysokohustotní fólií PE-HD tl. 2 mm. Na svodných
drénech jsou navrženy dvě z těchto šachet jako přečerpávací. V těchto šachtách budou
umístěna čerpadla v antikorozní úpravě, která budou přečerpávat průsakovou vodu do
akumulačních jímek průsakových vod. Svodné drény jsou vzhledem ke konfiguraci
terénu navrženy ve spádu min. 0,7% z potrubí PE-HD 355 mm. Oddělení
nekontaminovaných a kontaminovaných vod v tělese skládky při výstavbě jednotlivých
fází výstavby bude zabezpečeno stříškovitým profilem dna skládky s doplněním o
fóliové rozdělovací hrázky na konci stříšky posledního sektoru fáze výstavby a na okraji
v místě dělení sekce na dvě části s opačným podélným sklonem. Fóliové hrázky uvnitř
jednotlivých částí sektorů mohou být použity z provozních důvodů i při detailnějším
dělení dna tělesa skládky k omezení vzniku průsakových vod.
SO 503 Zasakovací zařízení

Neznečištěné srážkové vody budou odváděny samostatně (potrubím, příkopy atd.) a
budou zasakovat v pásu zeleně po obvodu skládky nebo na sousedící ploše pro
pozdější plánované fáze výstavby. Pro umožnění lepšího zásaku budou vybudována
zasakovací zařízení skládající se ze zasakovacích průlehů nebo příkopů, doplněných o
zasakovací objekty (např. zasakovací šachty, jámy) určené k podpoře zásaku. IGHG
průzkum lokality prověřil reálnost zásaku srážkových vod na lokalitě.
SO 504 Jímka povrchových vod

Akumulační jímka povrchových vod bude sloužit pouze k akumulaci povrchových vod
k provozním účelům v areálu skládky, zejména údržbě komunikací a zálivce zeleně
v suchém období. Akumulovány budou srážkové vody stékající z rekultivovaného
povrchu tělesa skládky z JV svahu v jeho severní části, které v současnosti vsakují do
podloží v nejméně vhodném místě z hlediska jeho hydrologie. Tyto vody budou
přivedeny rigolem z betonových žlabovek do jímky, kde po dosažení max.
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akumulačního objemu cca 300 m3 začnou přepadat přes bezpečnostní přepad do
příkopu o délce cca 200 m s betonovými žlabovkami ve dně a odváděny JZ směrem do
průlehu za požární nádrží, kde budou srážkové vody vsakovat do terénu. V místě
vjezdu do areálu bude vybudována trubní propust.
SO 505 Jímka průsakových vod

Stávající jímka průsakových vod o provozním využitelném objemu 679 m3 je pro
rozšíření skládky nedostačující. Navýšení akumulačního objemu průsakových vod
skládky zajistí výstavba nové akumulační jímky průsakových vod v místě stávající jímky
povrchových vod. Je navržena nová jímka průsakových vod s provozním objemem
průsakových vod ve výši 700 m3. Jímka bude železobetonová s PEHD fóliovým
těsněním tl. min. 2 mm. Mezi stávající jímkou průsakových vod a jímkou nově určenou
k jejich akumulaci budou položena potrubí umožňující spolupůsobení obou jímek při
akumulaci a při provádění zpětné recirkulace do tělesa skládky. Nová jímka bude
vybavena čerpadly a konzolou pro manipulaci s nimi.
V souvislosti s kapacitami jímek průsakových vod je nutné uvést sdělení oznamovatele,
podle kterého bude systém otevírání nových sektorů skládky V. etapy (které jsou
zdrojem průsakových vod) a následné rekultivace sektorů na kterých byla skládková
činnost ukončena (a dále nebudou zdrojem průsakových vod) řešena tak, aby
zabezpečená plocha skládky (zdroj průsakových vod) byla trvale nižší než 5 ha. Z této
podmínky jednoznačně vyplývá i požadavek na provádění průběžné rekultivace tělesa
V. etapy skládky.
SO 506 Odplynění skládky

Skládka bude odplyňována podle ČSN 83 8034 a bude stavebně připravena pro aktivní
systém odplynění. Odplyňovací systém bude tvořený jímacími studnami bioplynu a
jímacím potrubím z materiálu PE-HD. Jímací studny budou založeny na betonovém
základu osazeném na povrchu drenážní štěrkové vrstvy. Odplyňovací studny budou
tvořeny svislým perforovaným potrubím PE-HD obsypaným štěrkem do ocelových
výpažnic průměru 1 m, které budou postupně povytahovány a nastavovány s ukládáním
odpadů do tělesa skládky. Při výstavbě zatěsnění a rekultivace povrchu skládky bude
provedeno odstranění ocelové výpažnice a plynotěsná úprava zhlaví studny spolu
s úpravou pro regulaci odtahu bioplynu z tělesa skládky a odběru vzorků plynu
z jednotlivých studní. Pokud je to technicky možné (výška vrstvy odpadů, stav a
množství metanu) jsou plynové studny dočasně připojovány “ztraceným“ potrubím,
vedeným v odpadu, s aktivním systémem odplynění. Za těchto podmínek umožní
aktivní způsob podtlakového odsávání stažení bioplynu i z překrytých prostorů mimo
provedenou rekultivaci a nebude docházet k nekontrolovanému úniku metanu do
ovzduší.
Odvod plynů z jímací studny bude zajištěn jímacím potrubím vedeným po povrchu
skládky k patě skládky a dále pak svodným vedením plynovými sběrači do areálu
plynového hospodářství stávající skládky. V tomto areálu dojde k připojení na stávající
přívod k čerpací stanici bioplynu přes kondenzační šachtu, kde dojde ke snížení vlhkosti
plynu. Plyn bude využíván ve stávajícím zařízení pro energetické využívání kogenerační jednotce, které je v současnosti provozováno jiným subjektem.
Na skládce Uhy je nyní instalována kogenerační jednotka s jmenovitým elektrickým
výkonem 341 kW e. Při 100 % výkonu a 50 % obsahu CH4 v bioplynu představuje její
max. spotřeba 198 m3/hod bioplynu. Současné množství bioplynu přiváděné do
kogenerační jednotky je průměrně okolo 120 m3/hod. Je reálný předpoklad, že z I. – III.
etapy skládky bude produkce bioplynu postupně ubývat a na ploše skládky V. etapy
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bude postupně tvorba bioplynu nabíhat. Vzhledem k termínům výstavby záměru a
termínu zahájení skládkování v tělese V. etapy, lze významnější produkci bioplynu
z tělesa skládky V. etapy očekávat přibližně v roce 2018. Lze tudíž reálně předpokládat,
že stávající kogenerační jednotka bude kapacitně vyhovující minimálně do roku 2018.
Zároveň zhruba v tomto časovém období skončí životnost stávajícího motoru
kogenerační jednotky a provozovatel předpokládá osazení nové kogenerační jednotky.
Její velikost bude upřesněna dle aktuální produkce bioplynu z I. – III. etapy skládky a
produkce bioplynu z V. etapy skládky, která se bude odvíjet i od skladby ukládaných
odpadů
SO 507 Rekultivace skládky

Rekultivace skládky bude spočívat v úpravě tvaru tělesa skládky, vytvoření těsnících
bariér, drenážních vrstev a ozelenění povrchu pro jeho začlenění do krajinného rázu
okolní přírody. Rekultivační souvrství bude tvořeno z následujících vrstev. Na horním
platu skládky při provádění tvarování povrchu odpadu budou vytvořeny nepravidelné
terénní modelace tak, aby byl z dálkových pohledů zmírněn vizuální vjem
antropogenního tvaru v krajině. V rámci rekultivace budou na několika místech
vytvořeny xenofytní enklávy, které zvýší biodiverzitu lokality. Na těchto místech bude
místo ornice navezen na rekultivační vrstvu inertní materiál (štěrkopísek), který bude
případně doplněn hromadou štěrku či kamení.
Vyrovnávací vrstva bude vytvořená z vhodného odpadu nebo zeminy tak, aby byl
vytvořen pevný a stabilní podklad pro další konstrukce.
Plynová drenáž bude tvořena drenážním geokompozitem, která bude ukládána
v pruzích tak, aby se zajistilo celoplošné odsávání bioplynu z tělesa skládky a prioritní
cesty k jímacím studnám bioplynu.
Těleso skládky (skupina S-OO) bude těsněno jednovrstvým těsněním, tvořeným
prioritně bentonitovou rohoží nebo minerálním těsněním (při zajištění ekonomicky
výhodného zemního materiálu) v souladu s ČSN 83 8032 a ČSN 83 8035, na vrchlíku
může být využita pro těsnění i PE-HD fólie tl. min. 1mm, která nahradí bentonitovou
nebo minerální konstrukci.
Odvod srážkových vod z rekultivované části skládky bude probíhat převážně jejich
povrchovým odtokem a částečně průsakem zemní vrstvou do geosyntetických
drenážních vrstev. Pro odvod vod zemní vrstvou bude nad těsnění skládky uložen
drenážní geokompozit a pomocné trubní drény.
Dešťové vody z povrchu rekultivace budou podchyceny, v patě svahu u komunikací, do
obvodového odvodňovacího příkopu v délce cca 1150 m. Ten bude tvořen betonovými
žlabovkami a po úsecích bude jímaná voda přes horskou vpusť a kanalizační potrubí
převáděna přes obvodovou komunikaci k zásaku do pásu zeleně podél tělesa skládky.
Na odvodňovací vrstvu bude proveden násyp rekultivačních vrstev. Budou to vrstva
zeminy a humózní vrstva pro založení vegetačního krytu rekultivace. Podorniční vrstva
zeminy bude provedena v tloušťce 0,7 m, humózní vrstva zeminy bude mít tloušťku 0,3
m. Povrch rekultivace bude oset travním semenem luční směsi vhodným pro dané
stanoviště. V rámci rekultivace vrchlíku skládky budou tvořeny sporadicky xerofytní
stanoviště a enklávy pro suchomilné druhy živočichů a rostlin. Ozelenění svahů
rekultivace bude doplněno výsadbou skupin mělce kořenících dřevin.
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SO 508 Osvětlení areálu

Venkovní osvětlení stávajícího areálu skládky bude rozšířeno do jeho rozšířené části.
Osvětlení bude navrženo v rozsahu nezbytném pro splnění požadavků bezpečnosti
práce a ostrahy areálů s důrazem na potlačení světelného šumu. Bude zajišťovat
osvětlení vjezdů a výjezdů z tělesa skládky, manipulační plochy, prostoru u čerpacích
šachet a požární nádrže. Osvětlení bude provedeno výbojkovými osvětlovacími tělesy
umístěnými na výložnících ocelových sloupů, které budou doplněny v místech vjezdů do
tělesa skládky o halogenová svítidla osvětlující těleso skládky. Napojení bude
provedeno na stávající rozvod osvětlení v areálu skládky.
SO 509 Rozvody nn

Rozvody nn budou zajišťovat přívod el. energie k čerpacím šachtám a zemním
akumulačním jímkám průsakových a povrchových vod, ve kterých budou osazena
čerpadla. Kabely budou ukončeny u těchto objektů podružnými rozvaděči nn. V těchto
místech i případně po trase budou instalovány zásuvkové skříně, které budou
umožňovat (v případě potřeby) připojení drobného el. nářadí, přenosného čerpadla a
mobilního osvětlení při údržbě šachet na svodných drénech. Napojení bude provedeno
z nového hlavního rozvaděče u areálu plynového hospodářství skládky napájeného ze
stávající trafostanice. Kabely budou uloženy v zemní rýze do pískového lože a opatřeny
výstražnou páskou. V místech průchodu pod komunikací budou uloženy do chráničky.
Celková délka kabelových tras je cca 1240 m.
SO 510 Oplocení

Rozšířený areál skládky bude oplocen plotem z drátěného pletiva výšky 2 m, který bude
navazovat na oplocení stávajícího areálu skládky. Pletivo bude neseno ocelovými
sloupky s osazením do betonových patek. Celková délka nového oplocení je cca 1365
m.
Ve směru větrů (vanoucích od západu) směrem k Nelehozevsi budou alternativně u
aktivní plochy vně tělesa skládky osazeny přenosné záchytné sítě nebo dočasné pevné
sítě, umístěné v patě tělesa skládky na obvodové komunikaci. Záchytné sítě budou mít
min.výšku 6 m.
SO 511 Ochranný pás zeleně

Hlavní funkcí navrhovaných výsadeb je funkce hygienická a stabilizační. Za oplocením
vně areálu skládky, podél jeho JV strany, je navržen izolační pás dřevin průměrné šířky
10 metrů umístěný v travnaté ploše, který může být funkčně využíván i k zasakování
dešťových vod. Povrch pásů zeleně pro výsadbu dřevin bude oset nenáročnou travní
směsí, kde se počítá s možností následné sukcese. Výsadby dřevin olemují obvod
areálu a z dálkových pohledů odcloní vlastní těleso skládky. Z tohoto důvodu převažují
v navrhované druhové skladbě dřeviny stromového růstu, z keřů jsou použity domácí,
vzrůstné a rychle rostoucí druhy.
SO 512 Sadové úpravy tělesa skládky

Cílem sadových úprav je začlenění umělého tělesa skládky do okolní krajiny.
K výsadbám na těleso skládky jsou navrhovány pouze dřeviny keřového vzrůstu. Keře
nebudou opticky zvyšovat skládku a současně nevznikne nebezpečí vývratů, kterými by
na prudkých svazích a při omezené vrstvě substrátu patrně trpěly dřeviny stromového
růstu. Rozmístění keřových výsadeb v jednodruhových shlucích několika druhů na
větších či menších plochách je navrhováno tak, aby se zabránilo vzniku plošné eroze a
současně aby svým tvarem působily přirozeným dojmem. Na volných plochách, které
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budou osety nenáročnou travní směsí se počítá s možností následné sukcese, čímž
v budoucnu vznikne i věkově diferencovaný porost dřevin.
SO 513 Požární nádrž

Tento stavební objekt je investicí vyvolanou potřebou změny užívání stávající jímky
povrchových vod na jímku vod průsakových. Stávající jímka povrchových vod sloužila
současně jako stálý zdroj požární vody o objemu 150 m3.
Nově navržená požární nádrž o max. objemu 200 m3 je navržena jako zemní, se
zajištěním nepropustnosti fólií PE-HD tl. 1 mm. Jímka bude opatřena bezpečnostním
přepadem do žlabovky pro odvod dešťových vod do zásaku. Jímka bude vybavena
pevným sacím potrubím k nápojnému místu pro připojení požární techniky při čerpání
vody z nádrže. Příjezd k nádrži pro požární techniku bude po stávající vnitroareálové
komunikaci pískovny, dále k vjezdové bráně nového areálu V. etapy, kde se nachází
manipulační plocha pro požární techniku.
Doplňování vody v požární nádrži bude prováděno autocisternou.
SO 514 Monitoring

Skládka je monitorována po celou dobu provozu a dále ve stádiu následné péče po
jejím uzavření. Monitoring vod je prováděn smluvní odbornou organizací která zajišťuje
odběry vzorků, vyhotovení analýz, provádění měření. Stávající monitoring skládky
zahrnuje osm odběrných míst sledování proudění podzemních vod ve směru nad i pod
skládkou která jsou umístěna po obvodu stávajícího tělesa skládky (I. - III.etapa) i mezi
plánovanou výstavbou rozšíření tělesa skládky (V. etapa). Tyto vrty jsou v provedení
s rozdílnou hloubkou, kterým jsou monitorovány svrchní kvartérní a nižší křídová
zvodeň.
Monitorovací systém bude v rámci rozšíření skládky doplněn o 4 nové monitorovací
vrty. Dva pod rozšířeným tělesem skládky směrem k obci Nelahozeves a dva směrem
k obci Uhy ve směru přítoku podzemních vod od tělesa skládky (indikační pro V. etapu).
Jako referenční bude sloužit jeden ze stávajících vrtů ve směru proudění podzemních
vod ke skládce.
Umístění nových vrtů a využití stávajících vrtů bude provedeno na základě vyhodnocení
HG průzkumu a konzultace s hydrogeology. Vrty budou vystrojeny perforovanou
výpažnicí, prostor mezi výpažnicí a zbytkovým prostorem vrtu bude vyplněn štěrkem.
Proti vniknutí povrchových vod do obsypu vrtu budou vrty opatřeny jílovým těsněním a
zabetonovaným zhlavím. Vrty budou zabezpečeny proti nepovolené manipulaci
uzamykatelným uzávěrem se signalizační tyčí.
SO 515 Přeložka přípojky VN

Před zahájením přípravy území nebo současně s ní musí být provedeno přeložení a
zrušení stávajícího vzdušného vedení v délce cca 340 m a kabelu v délce cca 238 m
stávající přípojky VN 22 kV pro skládku Uhy, které v současnosti vedou přes plochu
navrženou k výstavbě tělesa skládky. Přeložka přípojky VN bude provedena z jiného
sloupu téhož vedení 22 kV v délce 507 m vzdušným vedením na sloupech k J rohu
stávajícího areálu skládky dopojena v délce cca 15 m na stávající 22 kV kabel přípojky
VN vedoucí k stávající trafostanici.
Technologická část

Skládkování odpadů v V. etapě skládky bude probíhat zcela obdobně jako
v současnosti na III. etapě skládky. Provozovatel skládky nepředpokládá změny
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v sortimentu ukládaných odpadů oproti sortimentu odpadů, který je uveden jako
příloha stávajícího schváleného provozního řádu skládky. V rámci V. etapy skládky
bude opět zřízen sektor S - OO1. Způsob přejímky a kontroly odpadů zůstane rovněž
zachován beze změn, v činnosti bude i nadále vážný systém, oklepová plošina a
mycí rampa pro případnou očistu vozidel. Beze změny bude i stávající systém
vlastního ukládání odpadů do aktivního sektoru skládky, jeho hutnění a překrývání.
Do zahájení provozu na V. etapě skládky zajistí provozovatel vypracování a
schválení nových provozních řádů a plán opatření pro případ havárie.
Vlivy na obyvatelstvo, ochrana veřejného zdraví

Samotné zájmové území rozšíření skládky je neobydlené. V lokalitě je provozována
stávající skládka odpadů. Zpracovatelům dokumentace nejsou známy žádné
písemné stížnosti na současný provoz skládky, jak je dokladováno v úvodní části
předkládané dokumentace.
V rámci předkládané dokumentace byla vypracovaná samostatná studie, hodnotící
vlivy na veřejné zdraví. V souladu s požadavky procesu posuzování vlivů na veřejné
zdraví byla tato studie vypracována autorizovanou osobou pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví.
Zdravotní rizika hluku

Podkladem k hodnocení rizika hluku jsou údaje akustické studie o výchozí akustické
situaci zájmového území a její předpokládané změně po realizaci záměru, přičemž je
zohledněn i vliv sousedního záměru terénních úprav pískovny a provozu její zbývající
části. Hodnocení rizika hluku je provedeno pro obyvatele obytných domů v obcích
Uhy a Nelahozeves, části Hleďsebe a Podhořany, u kterých jsou situovány
výpočtové body akustické studie.
Z výsledků vyplývá, že v zájmovém území záměru je nejvýznamnější hluk z dopravy
po komunikaci II/616, který u domů situovaných v blízkosti komunikace i při
nepřekročení hygienického limitu převyšuje prahové hladiny nepříznivých účinků
hluku typu obtěžování, rušení spánku a zvýšeného rizika kardiovaskulárních
onemocnění. Podle orientačního odhadu je možné předpokládat obtěžování hlukem
z dopravy u poloviny až tří čtvrtin obyvatel těchto domů.
Realizace záměru tuto situaci nezmění, neboť nedojde k navýšení dopravy
související s provozem skládky a zvýšení hlukové zátěže v důsledku souběžného
záměru terénních úprav pískovny vychází pouze v nevýznamné úrovni desetin dB
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době.
S ohledem na relativně významný podíl dopravy odpadů na celkovém dopravním
zatížení zájmového území a nezanedbatelnému zdravotnímu riziku dopravního hluku
považuji za opodstatněné i při nepřekračování hlukového limitu s korekcí na starou
hlukovou zátěž u nejvíce exponovaných domů v pásmu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku > 65 dB LAeq, 6-22h prověřit dodržení hygienického limitu hluku pro
vnitřní chráněný prostor staveb s případnou realizací individuálních protihlukových
opatření.
Hluk ze stacionárních zdrojů (stávající kogenerační jednotka spalování bioplynu a
uvažovaná mechanizace) a související dopravy po neveřejných komunikacích sice
teoreticky může mít i při podlimitní úrovni obtěžující účinek pro osoby se zvýšenou
citlivostí vůči hluku, avšak pravděpodobně bude v daném případě překryt celkovým
hlukovým pozadím.
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Zdravotní rizika imisí

Podkladem k hodnocení rizika znečištění ovzduší pro obyvatele zájmové oblasti
záměru, tj. okolí areálu skládky Uhy, jsou výstupy rozptylové studie, která hodnotí
imisní příspěvek záměru u klasických škodlivin oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého,
suspendovaných částic a benzenu, které je možné na základě znalosti výchozích
podkladů a emisních faktorů kvantifikovat. Zdrojem těchto látek je spalování bioplynu,
provoz skládkových mechanismů, doprava a sekundární prašnost. Vzhledem k tomu,
že vypočtený imisní příspěvek nedosahuje významné úrovně a jeho změny po
realizaci záměru jsou jen nepatrné, je předmětem hodnocení zdravotních rizik
znečištění ovzduší převážně expozice z jiných zdrojů v rámci odhadovaného
imisního pozadí.
Při hodnocení zdravotních rizik imisí těchto škodlivin v ovzduší byly použity aktuální
odborné poznatky o nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku s uplatněním
zásady přednostní volby referenčních hodnot Světové zdravotnické organizace a
evropských vědeckých institucí.
Při hodnocení expozice obyvatel zájmového území byl použit konzervativní přístup,
kdy se neuvažuje doba skutečně trávená ve venkovním prostoru a jsou použity
nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku v cíleně umístěných výpočtových
bodech zohledňujících nejvíce exponované obytné domy v okolí areálu skládky nebo
u komunikací, po kterých je vedena obslužná doprava.
Na základě odhadované úrovně imisního pozadí je možné předpokládat, že
v hodnocené lokalitě jsou jako na většině urbanizovaného území ČR nejvýznamnější
škodlivinou suspendované částice frakce PM10, u kterých dochází k překračování
imisních koncentrací doporučných k ochraně zdraví Světovou zdravotnickou
organizací s následnými nepříznivými zdravotními důsledky zejména pro citlivou část
exponované populace.
Kvantitativní hodnocení zdravotního rizika bylo provedeno standardní metodikou
v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti. Pro současné imisní pozadí vychází zvýšení
rizika celkové úmrtnosti dospělé populace cca o 5 %. V orientačním odhadu
ukazatele ztráty let dožití se jedná o průměrnou ztrátu cca 2 dny za rok na jednoho
obyvatele.
U ukazatele chronické respirační nemocnosti u dětí vychází vlivem imisního pozadí
zvýšení nemocnosti cca o 4%, což teoreticky představuje cca 2 dny s příznaky na
jedno dítě a rok. Tyto údaje jsou na podmínky znečištění ovzduší v ČR ještě relativně
příznivé.
Podíl imisního vlivu z provozu skládky a související dopravy na tomto riziku není
významný, v obou uvedených ukazatelích se teoreticky se projevuje v řádu desetin
dne za rok. Zdravotně významné úrovně nedosahuje imisní příspěvek ani u benzenu.
Realizací posuzovaného záměru pokračování provozu skládky v V. etapě se tento
stav nezmění ani při zohlednění souběžného záměru terénních úprav
štěrkopískovny.
Vzhledem ke garantovanému zabezpečení a technologii skládkování, jímání a
spalování bioplynu a odstupu prostoru skládky od obytné zástavby se ve vztahu
k okolí nepředpokládají ani závažnější problémy pachového rázu, nebo jiných
negativních průvodních jevů, pro což svědčí i zkušenosti současného provozovatele
skládky.
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Vlivy na ovzduší

Z hlediska kvantifikovatelných zdrojů emisí ovlivňujících imisní zátěž se jedná
především o emise NO2, PM10, PM2,5, CO a benzenu související s pohybem
svozových vozů a techniky v prostoru skládky, s ukládáním vrstev odpadů jakož i
s dopravou odpadů na skládku.
Z tohoto důvodu byla vypracována rozptylová studie jako podklad pro vyhodnocení
vlivů na ovzduší a jako podklad pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví z hlediska
imisní zátěže.
Zpracovaná rozptylová studie, která je podrobněji komentována v příslušné části
předkládané dokumentace, dokladuje, že předkládaný záměr z hlediska vlivů na
ovzduší je možný.
Z hlediska problematiky zápachu lze konstatovat, že pokud je dodržována
technologie ukládání odpadů (tj. rozhrnování, hutnění a denní překrývání) nešíří se
zápach do velké vzdálenosti od oplocení skládky (v letním období asi 100 - 250 m,
dle stavu ovzduší, v zimě ještě méně). V obci nebude pravděpodobně dosahovat
zápach ze skládky ani prahových hodnot. Ani při větru vanoucím směrem
k nejbližším obcím nebude s velkou pravděpodobností vzhledem ke vzdálenosti a
ředění docházet k překročení prahových hodnot, jak ukazují dosavadní zkušenosti, i
zkušenosti ze skládek obdobného typu. Taktéž na uvažované skládce V. etapy bude
po dosažení dostatečného vývinu bioplynu zřízeno jeho aktivní odsávání. Tento
způsob zneškodňování skládkových plynů vyžaduje denní zakrývání a hutnění, aby
do skládky, v níž vlivem odsávání bude mírný podtlak nevnikalo velké množství
vzduchu. Toto odsávání povede i k dalšímu snížení úniku plynů do ovzduší (tedy i
pachových složek bioplynu) a snížení rozsahu zápachu ze skládky.
Vlivy na hlukovou situaci

Na základě provedeného výpočtu a rozboru lze konstatovat, že hluk z provozu
kogenerační jednotky a strojů zajišťujících chod V. etapy skládky, zbylé části
štěrkopískovny a souběžných terénních úprav štěrkopískovny nezpůsobí
překračování hygienického limitu 50/40 dB (den/noc) v chráněném venkovním
prostoru okolní obytné zástavby.
Dle výsledků předkládané studie lze konstatovat, že provoz obslužné dopravy
skládky (V. etapy) nezpůsobí ve výhledovém stavu změnu akustické situace. Ke
změně akustické situace může dojít v souvislosti s provozem obslužné dopravy pro
sousední projekt terénních úprav. Tato změna se však dle provedených výpočtů
pohybuje max. do 0,4 dB. Dle metodického návodu veřejně přístupného na stránkách
www.nrl.cz: „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného
zdraví před hlukem“, Obecný rámec, NRL, 11. 9. 2008 a především v souladu s § 20
odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze považovat za hodnotitelnou změnu
rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Vypočtené hodnoty hluku z dopravy splňují hygienický limit pro starou hlukovou zátěž
z dopravy na pozemních komunikacích (70 dB) v hodnocené denní době, kromě
místa výpočtového bodu 11. Ve výpočtovém bodě 11 dochází k překročení
hygienického limitu o 0,4 dB v roce 2012, resp. o 0,7 dB v roce 2013. Vzhledem
k přesnosti výsledku výpočtu ±2,0 dB se vypočtená hodnota pohybuje na hranici
hygienického limitu a výsledná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A tak
prokazatelně nepřekračuje hygienický limit. Aby nedocházelo ke změně akustické
situace ve výpočtovém bodě 11, by bylo možné přistoupit k dopravně organizačnímu
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opatření, kterým by došlo ke změně tras vozidel pro příjezd (odjezd) na (ze) skládky.
Z hlediska směrového rozložení obslužné dopravy skládky bylo uvažováno, že 30 %
přijíždí na skládku po silnici č. 616 od západu (přes obec Uhy) a 70 % od východu
(od Podhořan). Zmíněné dopravně organizační opatření by spočívalo ve změně
tohoto směrového rozložení ze 30/70 % (Uhy/Podhořany) na 45/55 %
(Uhy/Podhořany).
Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost záměru z akustického
hlediska a byla provedena v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
Vlivy na vodu a vodní hospodářství

Zájmové území se nachází na lokalitě bez vodotečí, odtok srážkových vod z území
probíhá zásakem do podzemních vod a jejich odtokem ve směru úklonu polohy
povrchu slínovců v podloží. Zájmové území procházelo a prochází několika stadii
vlivem antropogenní činnosti. Touto činností se i neustále mění odtokové poměry
v území, resp. rychlost zásaku srážkových vod do vod podzemních a odtok z území.
Následující bilance jsou provedeny pro intenzitu 15 minutového přívalového deště
s periodicitou 1 – 130 l.s/ha. Z hlediska rozlohy území je bilance provedena pro areál
skládky po realizaci V. etapy tj. pro plochu 25,315 ha.
Původní stav

Jako původní stav je uváděn stav, kdy povrch území tvořila orná půda na které
probíhala zemědělská činnost.
Původní stav
Orná půda

2

Plocha (m )
253 150

Koeficient
0,07

Odtok [l/s]
230,37

3

Odtok (m /15 min)
207

Stávající stav

V současné době se na ploše výstavby nachází volný nezastavěný prostor po těžbě
štěrkopísku. Z hlediska zatížení lokality zásakem bude nejbližší největší zatížení
lokality po dokončení rekultivace I.-III. etapy skládky. Dále se budou v území
nacházet stávající zpevněné a nezpevněné komunikace a budované zelené plochy.
Srážkové vody nebudou akumulovány a budou odváděny přirozeným zásakem.
Stávající stav
Pískovna–záměr V etapa
Těleso I-III etapy skládky
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
Zelené plochy
CELKEM

2

Plocha (m )
142 570
90 460
5 245
1 150
13 725
253 150

Koeficient
0,08
0,12
0,80
0,60
0,11

Odtok [l/s]
148,27
141,12
54,55
8,97
19,63
372,54

3

Odtok (m /15 min)
133
127
49
8
18
335

Po zahájení provozu V. etapy skládky dojde opět k dočasnému poklesu zásaku
v území, protože po téměř po celou dobu provozu V. etapy bude cca 5 ha plochy
kryto fólií a bude vytvářet zabezpečenou aktivní plochu skládky, ze které se budou
veškeré srážkové vody svádět do jímek průsakových vod, ze kterých budou
necirkulovány zpět na těleso skládky.
Cílový stav po realizaci záměru – rekultivaci V. etapy

Jako cílový stav je uvažován stav po celkové rekultivaci skládky V. etapy, tj. stav, kdy
již nebude docházet ke vzniku průsakových vod a srážkové vody budou odtékat
z celého tělesa skládky.
Přirozený spád slínovců v podloží lokality je na větší ploše ukloněn k Z-SZ (směrem
k Uhám) a menšinově k JV (směrem k Nelahozevsi). Srážkové vody stékající
z rekultivovaného povrchu tělesa skládky z JV svahu v jeho severní části ( z plochy
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cca 25 000 m2), které v současnosti vsakují do podloží v nejméně vhodném místě
z hlediska jeho hydrologie, budou přivedeny rigolem z betonových žlabovek do jímky
povrchových vod o provozním objemu cca 300 m3. V případě naplnění jímky budou
přepadat přes bezpečnostní přepad do příkopu o délce cca 200 m s betonovými
žlabovkami ve dně a odváděny JZ směrem do průlehu za požární nádrží, kde budou
srážkové vody vsakovat do terénu. V místě vjezdu do areálu bude vybudována trubní
propust. Za běžného provozu bude voda z jímky povrchových vod využívána pro
zálivky zeleně, čištění vnitroareálových komunikací, případně bude vracena do tělesa
skládky.
Srážkové vody z ostatní plochy skládky budou podchycovány a odváděny přirozeným
zásakem do terénu a soustředěným zásakem ve vybudovaných zasakovacích
objektech u rozšířené části tělesa skládky.
Bilance srážkových vod v cílovém stavu je uvedena v následující tabulce:
Cílový stav
Těleso I, II, III, V etapa
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
Zelené plochy
CELKEM

2

Plocha (m )
210 850
7 403
2 870
32 027
253 150

Koeficient
0,12
0,80
0,60
0,11

Odtok [l/s]
328,93
76,99
22,39
45,80
474,11

3

Odtok (m /15 min)
296
69
20
41
426

Celkově tak lze vlivy na odvodnění oblasti lze tedy označit za malé a málo
významné.
Splaškové odpadní vody

Množství a způsob nakládání se splaškovými vodami z provozního objektu se
nezmění – nedochází k nárůstu pracovních sil.
Odpadní voda z mycí rampy

U těchto odpadních vod nedojde k žádným podstatným změnám. Vzhledem
k zachování ročního množství ukládaných odpadů oproti roku 2009 lze předpokládat
že doba provozu mycí rampy a tím i doba provozu ČOV se podstatným způsobem
nezmění. Vyčištěná voda z výstupu ČOV bude opětovně používána pro mytí vozidel.
Průsakové vody

Pro jímání průsakových vod z tělesa skládky V. etapy bude vybudována nová jímka o
provozním objemu cca 700 m3 a dále bude využívána stávající jímka průsakových
vod o provozním objemu 679 m3. Krátkodobě lze využít celý objem jímky ve výši
1383 m3. V tomto případě je hladina vody v jímce ve výši 3,5 m a z hlediska nátoku
průsakových vod do jímky by došlo k zatopení zabezpečeného dna skládky do
úrovně dělící stěny. Obě jímky budou vzájemně propojeny a vytváří tak provozní
akumulační objem ve výši 1379 m3.
Jak již bylo uvedeno, aktivní zabezpečená plocha skládky V. etapy (v počátku včetně
zbývající aktivní plochy skládky III. etapy), která je zdrojem průsakových vod bude
vždy nižší než 5 ha. Po založení nové části skládky (sektoru) je vždy nutné
bezprostředně po kontrole těsnosti provádět v této části i dočasné skládkování
odpadů do výš cca 3 – 5 m. Tímto řešením se významně sníží odtokový koeficient
z této části skládky a tím i produkce průsakových vod v případě dlouhotrvajících nebo
přívalových dešťů.
Rovněž tak je nutné s dostatečným předstihem dokončit skládkování v tzv. nejstarší
části (sektoru) skládky tak, aby mohly být provedeny závěrečné úpravy povrchu
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skládkového tělesa a následná rekultivace. Výstavbu další zabezpečené plochy pro
ukládání odpadů lze zahájit pouze v případě, že tato část zabezpečené plochy bude
zrekultivována a tudíž nebude zdrojem průsakových vod.
Výpočet množství průsakových vod je proveden na základě dále uvedených hodnot
intenzit deště pro lokalitu Uhy, stanovených ČHMÚ Praha.
Intenzita 180 minutového deště s periodicitou 0,01:

53 l.s/ha

Jednodenní (24 hod) srážka s periodicitou 0,01:

100 mm

V. etapa

Plocha (ha)

Plocha k rekultivaci
Ukládání odpadů H>10m
Ukládání odpadů H<10 m
Nový sektor
CELKEM

1,666
1,666
0,833
0,833
5, 000

Koeficient
0,1
0,3
0,6
0,85

180 min. déšť–53 l.s/ha
3
Odtok [m ]
114,4
343,3
343,3
486,5
1 287,5

24 hod. srážka - 100 mm
3
Odtok (m )
166,6
499,8
499,8
708,1
1 874,3

Jak je z výpočtu zřejmé, provozní objem jímek průsakových vod (1379 m3) je plně
postačující pro akumulaci stoletého 180 minutového deště. V případě hodnocení
jednodenní srážky je provozní objem průsakových vod postačující pro akumulaci
jednodenní srážky ve výši 74 mm, v případě stoleté jednodenní srážky by došlo k
zaplnění nátokového potrubí a krátkodobému zaplavení zabezpečeného tělesa
skládky do výše několika centimetrů. V žádném případě však nehrozí únik
průsakových vod z tělesa skládky. V případě extrémních klimatických podmínek
(např. rychlé tání velkého množství sněhu) lze nadbytek průsakových vod likvidovat
stávajícím způsobem, tj. odvozem na smluvní ČOV.
Monitoring podzemních vod

Pro kontrolu možného vlivu provozu skládky V. etapy na kvalitu podzemních vod je
navrženo rozšíření stávajícího monitoringu podzemních vod o 4 nové monitorovací
vrty. Přesné situování těchto vrtů a stanovení jejich hloubky bude provedeno v rámci
zpracování dokumentace pro stavební řízení a po konzultaci s příslušným
vodoprávním úřadem.
Vlivy na jakost vod lze tedy označit za malé a málo významné. Dosavadní provoz
skládky neprokázal ovlivnění podzemních vod, není důvod předpokládat, že
výstavbou a provozem další etapy skládky se tento stav změní.
Vlivy na půdu

Celkový zábor pro výstavbu V. etapy skládky je 142 570 m2, plocha pro vynětí ze
ZPF je shodná, tedy 142 570 m2.
Z hlediska ochrany ZPF je převážná část pozemků orné půdy zařazena v IV. třídě
ochrany půdního fondu, pouze malá část je zařazena ve V. třídě ochrany (BPEJ
12210).
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.
V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy.
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Dle uvedených BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany IV. a V.
Tedy se jedná o půdy ve vztahu k třídě ochrany s podprůměrnou až nízkou
produkční schopností.
Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu
označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivu s odkazem na třídu ochrany
za málo významný.
Vlivy na přírodní složky

S ohledem na charakter zájmového území, stav dochovaných ekosystémů a
okolnost, že nebude zasahováno do stávajících nerekultivovaných svahů pískovny,
lze vlivy na biotu včetně zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů pokládat za
nevýznamný. Přesto ve výstupech předkládané dokumentace jsou stanoveny
podmínky zejména pro přípravu území (vhodnost období) a zásady rekultivací. A to
ve smyslu, aby zásahy do podmínek života dotčených druhů živočichů byly řešeny
postupně a byly tak z hlediska jednorázových změn minimalizovány, jednak aby i na
rekultivovaném tělese skládky mohly vznikat biotopy vhodné k osídlení co
nejpestřejším spektrem živočišných i rostlinných druhů.
Vlivy na krajinný ráz

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů navrženého záměru do
jednotlivých znaků (hodnot) krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá,
že snížení hodnot krajinného rázu nebude mít v důsledku jeho realizace významně
nepříznivý charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně
současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.
Na základě výše uvedených skutečností lze uvažovaný záměr rozšíření skládky Uhy
– V. etapa z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za únosný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
nad rámec výše popsaných vlivů ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů či
způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly
zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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Vyjádření o souladu stavby s územním plánem a Stanovisko orgánu ochrany
přírody k hodnocení záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Situace záměru
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
Rozptylová studie
Protokol o měření hluku a vibrací
Hluková studie
Vlivy na veřejné zdraví
Vlivy na krajinný ráz
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držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
3772/603/OPV/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 3032/ENV/11

Ing. Daniel Puš, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
MUDr.Bohumil Havel
Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací:
hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik
(jmenován Krajským soudem v Hradci Králové dne 5.11.2002 pod č.j. Spr. 2706/2002)
Držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik v autorizačních setech expozice chemickým látkám
v prostředí a expozice hluku vydaných Státním zdravotním ústavem Praha dne 5.4. a 9.6. 2004 pod č.008/04.
Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví vydaného MZ ČR dne 8.4.2009
pod pořadovým číslem 2/2009.

Ing. Martin Šára, ENVI-COM, Slatiňany
Ing. Jana Bajerová, ECO-ENVI-CONSULT, Jičín
RNDr. Vladimír Faltys
Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pro obor „OCHRANA PŘÍRODY“, odvětví botanika

Datum zpracování oznámení:

15.10. 2012

Podpis zpracovatele oznámení:
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