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Seznam použitých zkratek
ČIŽP

`

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

`

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

`

čistírna odpadních vod

ČSN

`

Česká státní norma

EF

`

emisní faktor

EIA

`

Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

EVL

`

evropsky významná lokalita

KHS

`

Krajská hygienická stanice

KO

`

katalog odpadů

k.ú.

`

katastrální území

KÚ

`

Krajský úřad

LPF

`

lesní půdní fond

MŽP ČR

`

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

`

odpady kategorie nebezpečné

NO

`

nebezpečný odpad

NV

`

nařízení vlády

O

`

odpady kategorie ostatní

OA

`

osobní automobily

OÚ

`

obecní úřad

OZKO

`

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

`

projektová dokumentace

PHO

`

pásmo hygienické ochrany

PO

`

ptačí oblast

PUPFL

`

plochy určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

`

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SÚ

`

stavební úřad, správní úřad

TNA

`

těžké nákladní automobily

ÚPD

`

územně-plánovací dokumentace

ÚSES

`

územní systém ekologické stability

ÚPSÚ

`

územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

`

územní plán velkého územního celku

VKP

`

významný krajinný prvek

ZCHÚ

`

zvláště chráněné území

ZPF

`

zemědělský půdní fond

ŽP

`

životní prostředí
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
ODSAZOVACÍ NÁDRŽE
NĚMČICE NAD HANOU
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona
č. 124/2008 Sb. a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Předmětem předkládaného oznámení je záměr doplnění stávající technologie biodegradace v areálu
odpadového hospodářství Němčice nad Hanou o sedimentační nádrže, určené k oddělení pevné a vodné fáze
u odpadů charakteru kalů nebo kapaliny s vysokým obsahem sedimentu. Posuzovaný záměr spadá do
kategorie II dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů (bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.), tedy mezi
záměry vyžadující zjišťovací řízení.
Zpracování oznámení probíhalo v období 12/2008 – 01/2009. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem záměru a údaje získané zpracovatelem oznámení během vlastních průzkumů
lokality.
Účelem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích
vyplývajících z jeho provozu. Cílem předkládaného oznámení a navazujícího zjišťovacího řízení je identifikace
všech potenciálních vlivů na životní prostředí, které může realizace a provoz posuzovaného záměru vyvolat.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
RESON spol. s r.o.

A.2. IČ
60720697

A.3. Sídlo
Novosady 616
798 27 Němčice nad Hanou

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Pavel Huták
RESON spol. s r. o.
oprávněn k zastupování oznamovatele na základě plné moci
tel: 544 425 011
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

ODSAZOVACÍ PLOCHY – NĚMČICE NAD HANOU

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k
fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
kapacita technologie:

2 500 t/rok

plocha stavby:

400 m2

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v prostoru stávajícího odpadového hospodářství společnosti Reson, přibližně 1 km severně
od okraje intravilánu obce Němčice nad Hanou. Záměr využívá stávajícího zázemí areálu.

umístění:
kraj:

Olomoucký

správní obvod ORP:

Prostějov

obec:

Němčice nad Hanou

pozemek:
k.ú.:

Němčice nad Hanou (703 044)

p.č.:

1650/21

způsob využití pozemku:

skládka

druh pozemku:

ostatní plocha

vlastník:

SITA CZ a.s., Španělská 10, 120 00 Praha 2
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Obrázek: Umístění záměru (měřítko 1 : 50 000)

Obrázek: Situace na podkladu ortofotomapy (měřítko 1 : 10 000)

Z hlediska určení území je záměr dle sdělení SÚ Němčice (doloženo v přílohové části oznámení) v souladu se
záměry územního plánování v dotčeném území.
Záměr je umístěn
technologie:
−
−
−
−

v areálu stávající skládky odpadů, kde jsou provozovány nebo povoleny následující
skládka odpadů (celková kapacita 1 807 000 m3/skládka),
stabilizace (povolená kapacita 20 000 t/rok),
biodegradace (povolená kapacita 52 000 t/rok),
kompostování (povolená kapacita 10 000 t/rok).
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je doplnění stávajícího komplexu zařízení odpadového hospodářství společnosti RESON spol. s r.o.
v Němčicích nad Hanou (skládka, biodegradace, stabilizace, kompostárna) o technologii pro oddělení vodné
a pevné fáze z odpadu charakteru kalů. Jedná se o technologii, která bude součástí stávajícího zařízení
„Dekontaminační plocha na skládce odpadů Němčice a na ploše kompostárny - biodegradace.
Záměr je umístěn v areálu, který je určen k nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady s celkovým ročním
objemem návozu odpadu cca 80 000 t. V sousedství odpadového hospodářství se nachází provoz
zemědělského areálu. Tyto aktivity jsou pro účely tohoto oznámení zahrnuty do pozadí identifikovaných vlivů
provozu záměru.
Záměr nevyvolává nároky na realizaci nových komunikačních staveb.
Charakter záměru nepředpokládá vyvolání jiných nových aktivit, které by mohly vést ke kumulaci vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant
Zdůvodnění a význam záměru
Společnost RESON spol. s r.o. provozuje v Němčicích rozsáhlý areál určený k nakládání s odpady. Základním
prvkem komplexu zařízení je skládka odpadů zahrnující sekce skupiny S-OO3 a S-NO. V areálu je dále k
dispozici stabilizační a solidifikační linka a víceúčelová plocha určená k provozu kompostárny (v současné
době není kompostování prováděno), ke skladování odpadů nebo k biodegradaci ropného znečistění.
Biodegradace je dále možné provádět na koruně skládky sekce S-NO. Biodegradace je určena ke zpracování
kontaminovaného materiálu charakteru zemin nebo některých kalů. Zpracování odpadu s vysokým obsahem
vody je v technologii problematické. Záměr představuje řešení pro odpad s vysokým obsahem vody a
doplňuje stávající technologii biodegradace. Sedimentační nádrže umožňují oddělení vody a pevné fáze a
další zpracování sedimentu dle obsahu škodlivin v biodegradační zakládce nebo na jiném zařízení v rámci
areálu nebo i mimo něj.
Záměr tak doplňuje komplex stávajících zařízení a rozšiřuje možnosti nakládání s odpadem v areálu.
Záměr nevyvolává novou produkci odpadů, technologie bude operovat se stávající produkcí jiných původců.
Tento odpad je v současné době ve stejném objemu upravován v zařízení společnosti SITA CZ a.s.
v Syrovicích u Rajhradu. V roce 2009 bude zpracování odpadu v zařízení Syrovice zastaveno a provoz bude
uzavřen. Nová technologie v zařízení společnosti RESON tak nahrazuje stávající provoz na jiném místě.

Varianty řešení stavby
Záměr není řešen ve více variantách lokalizace. Lokalizace záměru odpovídá stávajícímu využití území,
nakládání s odpady tak v místě nepředstavuje novou aktivitu nebo novou zátěž.
Z hlediska stavebního řešení je technologie navržena tak, aby byly minimalizovány nároky na plochu.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o stavbě
Záměr využívá prostor stávajícího areálu odpadového hospodářství společnosti RESON spol. s r.o. Základem
odpadového hospodářství v lokalitě je skládka odpadů, která kombinuje skupiny S-OO3 a S-NO. V areálu
jsou dále provozovány doprovodné technologie nakládání s odpady (stabilizace, biodegradace,
kompostování). Záměrem je realizace technologie pro předúpravu odpadu pro potřeby stávající technologie
biodegradace, která umožní zpracování odpadu s vysokým obsahem vody.
Technologie je založena na gravitační separaci vody a pevné fáze sedimentací. Odpady charakteru kalů
s vysokým obsahem vody, která není v odpadu fyzikálně či chemicky vázána, budou naváženy do jedné ze
dvou odsazovacích jímek. V odsazovací jímce budou ponechány v klidu po dobu technologicky nutnou
k žádoucí sedimentaci pevné fáze. Po tuto dobu bude odpad zavážen do druhé jímky. Po odsazení pevné a
kapalné fáze bude separovaná kapalná fáze odpuštěna snížením hrany stavidla do akumulační jímky
odsazených vod.
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Odsazený kal bude vytěžen mobilní technikou a předán k dalšímu zpracování v rámci stávajících zařízení
Reson v rámci areálu, výjimečně může být odsazená pevná fáze předána na jiné zařízení.
Separovaná voda bude předávána dle kvality na jiné zařízení k nakládání s odpady jako odpad
nebo jako odpadní voda na vhodnou ČOV.

Popis stavebních objektů a činností
Všechny jímky budou řešeny jako železobetonové, zčásti podzemní, o síle stěn cca 0,3 m. Jímky budou
opatřeny izolací 2 mm DH-PE proti úniku do okolního prostředí.
Předpokládané rozměry odsazovacích jímek (obě jímky):
délka: 20 m
šířka:
7m
výška: 1,8 m
objem: cca 250 m3
Předpokládané rozměry akumulační jímky
odsazených vod:
délka:
7m
šířka:
6m
výška: 4,5 m
objem: cca 190 m3
Jímky
budou
umístěny
u
stávající
vnitroareálové komunikace, okolo jímek
bude zřízena nová pojezdová a manipulační
asfaltobetonová plocha o šířce cca 3 m.
Situace záměru vyplývá ze zákresu
(podrobněji viz přílohy oznámení).
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Kapacity a materiálové toky
Projektovaná kapacita záměru je 2 500 t/rok. Projektovaná kapacita zahrnuje kapacitu pro návoz odpadu a
technologicky nezbytnou dobu pro separaci pevné a kapalné fáze, oddělené shromáždění obou fází a jejich
odtěžení z jednotlivých jímek. Reálná projektovaná denní kapacita tak činí max. 7 t/den.
Předpokládané souhrnné roční materiálové toky:
VSTUP:

VÝSTUP:

2500 t odpadu kat. ∅ suš. 20 %

→
→

850 t odpadu ∅ suš. 60 % k biodegradaci nebo na skládku
1650 t vody k odstranění (jako odpad nebo na ČOV)

Nová technologie bude doplňovat stávající zařízení v odpadovém hospodářství Reson.
Následuje orientační přehled odpadů na vstupu do technologie gravitační separace na odsazovacích
plochách. Předpokladem zavedení odpadu do úpravy gravitační separace jsou jeho vlastnosti (vysoký obsah
vody, kterou je možné separovat sedimentací), nikoliv jeho zařazení dle katalogu odpadů. Odpady mohou
být v nové technologii upravovány v jednotlivých jímkách podle účelu úpravy, charakteru odpadu, kategorie,
dalšího způsobu nakládání apod.
Konečná podoba seznamu odpadů bude předmětem dalšího řízení v rámci změny stávajícího integrovaného
povolení.

Odpady na vstupu
01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a
povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 05*

Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07*

Kyselé dehty
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05 01 08*

Jiné dehty

05 01 09*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 11*

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12*

Ropa obsahující kyseliny

05 01 15*

Upotřebené filtrační hlinky

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Jiné dehty

06 05 02*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 03 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

08 01 13*

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14

Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 15*

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných
nebezpečných látek

08 01 16

Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 14*

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 04 13*

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10 02 11*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

těsnicích

materiálů

obsahující

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 12

Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

organická
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12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

12 01 14*

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 18*

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 03 01*

Prací vody

12 03 02*

Odpady z odmašťování vodní parou

13 05 01*

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03*

Kaly z lapáků nečistot

13 05 07*

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 08 01*

Odsolené kaly nebo emulze

16 07 08*

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 10 02

Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

19 02 05*

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

19 02 11*

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

19 03 04*

Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný

19 03 06*

Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 10*

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 08 11*

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod
19 08 11

19 08 13*

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 14

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem
19 08 13

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 11 01*

Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02*

Kyselé dehty

19 11 04*

Odpady z čištění paliv pomocí zásad

číslem

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
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19 13 05*

Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 07*

Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 08

Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 02 02

Zemina a kameny

20 03 03

Uliční smetky

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Odpady na výstupu
Výstup z nové technologie může být, dle kvality nebo účelu úpravy, dále upraven nebo odstraněn v rámci
areálu odpadového hospodářství Reson nebo může být výstup předán ke zpracování mimo areál. Sediment
na výstupu z technologie může být dále zpracován v rámci zařízení nebo předán k dalšímu nakládání jako
odpad dle následujícího přehledu nebo pod jiným druhem odpadu, za předpokladu dodržení postupu podle
Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.).
17
17
19
19

05
05
03
03

03*
04
04*
05

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

Separovaná vod na výstupu z technologie může být předána k dalšímu nakládání jako odpad dle
následujícího přehledu nebo pod jiným druhem odpadu, za předpokladu dodržení postupu podle Katalogu
odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.).
16 10 01*
16 10 02

Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

Dle kvality může být voda na výstupu ze zařízení předávána k dalšímu zpracování jako odpadní voda na
vhodnou ČOV (tj. mimo režim zákona o odpadech).
Odpad bude do zařízení navážen převážně autocisternami o objemu 10 - 11 m3 případně cisternovými
soupravami o objemu 20 m3 (max. cca. 250 příjezdů TNA/rok), předpokládat lze i návoz odpadu ve vanových
kontejnerech nebo v jiných nádobách.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

05/2009

Předpokládaný termín zahájení provozu:

07/2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Olomoucký

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Správní obvod obce s rozšířenou působností:

město Prostějov
nám T. G. Masaryka
796 01 Prostějov

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Němčice nad Hanou
Palackého náměstí 3
798 28 Němčice nad Hanou

Obec:

Němčice nad Hanou
Palackého náměstí 3
798 28 Němčice nad Hanou

Němčice nad Hanou
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17, odst. 1,
písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

ORP – magistrát města Olomouc – vodoprávní úřad

Územní rozhodnutí, stavební povolení

POÚ – Němčice nad Hanou

Změna integrovaného povolení, souhlas dle § 14,
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

KÚ Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a
zemědělství
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Zábor půdy
Záměr je bez nároků na zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu. Jedná se o stavbu malého
rozsahu (cca 400 m2), která je umístěna uvnitř rozsáhlého areálu zařízení, určeného k nakládání s odpady.
Záměr je umístěn na pozemku č. 1650/21, k.ú. Němčice nad Hanou, který je v katastru nemovitostí veden
jako ostatní plocha. Celková výměra pozemku činí 0,2874 ha, záměr využívá části tohoto pozemku.
Údaje o pozemcích podle katastru nemovitostí

katastrální území

parcela

druh pozemku

způsob využití

vlastník

Němčice nad Hanou

1650/21

ostatní plocha

skládka

SITA CZ a.s., Španělská
10, 120 00 Praha

Zákres stavby do výřezu z katastrální mapy následuje (bez měřítka).

Ochranná pásma
Záměr nezasahuje do ochranných pásem inženýrských a komunikačních sítí nebo ochranných pásem
přirozených prvků krajiny a přírodních zdrojů.
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nedojde k navýšení stávajícího počtu zaměstnanců provozu
odpadového hospodářství společnosti Reson. Z tohoto důvodu nedojde ani k navýšení stávající potřeby pitné
vody k pití a k provozu sociálního zázemí areálu odpadového hospodářství.

Technologická voda
Ve fázi výstavby nejsou předpokládány významné nároky na odběr vody pro technologické účely. Záměr je
umístěn ve stávajícím areálu a doplňuje současné technologie pro nakládání s odpady.
Při výstavbě nádrží lze předpokládat potřebu provozní vody pro výrobu betonových směsí, případně pro
ošetřování betonu.
Pro pokrytí potřeby vody ve fázi výstavby lze předpokládat odběr z veřejné vodovodní sítě případně dovoz již
hotových betonových nebo maltových směsí.
Ve fázi provozu nebude mít záměr nároky na odběr technologické vody.

Požární voda
Záměr nepředstavuje požární riziko. Pro požární účely bude využito stávající požární zabezpečení provozu
odpadového hospodářství.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Provoz záměru nebude mít významné nároky na odběr elektrické energie, možný je odběr pouze pro potřebu
provozu čerpadel vody.

Zemní plyn
Provoz záměru je bez nároků na spotřebu zemního plynu.

Pohonné hmoty
Během provozu záměru bude odsazený sediment vytěžován mobilními mechanismy a vyvážen k dalšímu
nakládání v rámci areálu nákladními automobily. Přepravní vzdálenosti činí v tomto případě max. 600 m. Při
nosnosti vozidla 10 t a ročním vývozu max. 850 t sedimentu/rok lze očekávat spotřebu pohonných hmot pro
areálovou dopravu ve výši cca 50 l nafty.

Vstupní suroviny
Pro potřeby výstavby sedimentačních nádrží a jímky odsazených vod je předpokládána potřeba cca 170 m3
betonu a cca 40 m3 štěrku pro podklad základů. Dále bude potřeba cca 360 m2 izolační fólie a vybudování
200 m2 asfaltobetonových ploch obslužné komunikace.
Ve fázi provozu neklade záměr nároky na potřebu vstupních surovin.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravu
Odpad bude do zařízení navážen převážně autocisternami o objemu 10 - 11 m3 případně cisternovými
soupravami o objemu 20 m3, není vyloučen návoz v kontejnerech.
Odsazená pevná fáze (850 t/rok) bude přepravována v rámci areálu, tj. bude vytěžována a vyvážena na
sousední víceúčelovou plochu k biodegradaci nebo vyvážena na biodegradační plochu na koruně skládky
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nebo vyvážena na skládku odpadů (dopravní vzdálenost 600 m). Výjimečně není vyloučen vývoz na jiné
zařízení mimo areál.
Odsazená voda bude vyvážena v rámci vytěžování cisteren navážejících odpad (odvoz nevyvolá nové
dopravní nároky).
Realizace záměru nevyvolá nové nároky na dopravu zaměstnanců nebo na jinou obslužnou nebo
dodavatelskou dopravu.
Souhrn dopravních nároků vyvolaných realizací záměru:
- v průměru 2 průjezdy TNA přes bránu zařízení (příjezd + odjezd vozidla)/den.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství
odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při kterých může
docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s provozem záměru lze za nevýznamný bodový zdroj znečistění ovzduší považovat provoz
mechanismu k odtěžení sedimentu. Předpokládaná emise škodlivin při uvažované době těžby 40 hod/rok je
uvedena v následující tabulce.
emise

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/hod

13,179

0,354

273,515

136,251

55,74

g/rok

527,16

14,16

10940,6

5450,04

2229,6

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s navrhovanou stavbou nevzniknou žádné nové plošné zdroje znečišťování ovzduší.

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat jednak navýšení stávajícího provozu pro odpadové
hospodářství Reson, jednak vývoz odsazeného sedimentu k biodegradaci na korunu skládky.
Vývoz sedimentu bude omezen na areál odpadového hospodářství, délka dopravní trasy činí cca 0,6 km,
vývoz bude probíhat nárazově souběžně s těžbou sedimentu. Celková dálka dopravy sedimentu bude činit
cca 102 km ročně.
emise

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/km

0,3465

0,0108

5,5335

3,5065

1,1444

g/rok

35,343

1,1016

564,417

357,663

116,7288

Navýšení dopravy po veřejných komunikacích v důsledku provozu záměru bude představovat 1 TNA denně
(2 průjezdy denně, 250 dní v roce). Předpokládán je provoz pro záměr ve směru od/na Němčice a dále
od/na D1. Předpokládané emise škodlivin v důsledku navýšení dopravy po realizaci záměru jsou uvedeny
v tabulce.
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emise

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/km/den

0,693

0,0216

11,067

7,013

2,2888

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění)

Odpadní vody splaškové
Realizací a provozem záměru nedojde k navýšení stávajícího počtu zaměstnanců ani k navýšení související
produkce odpadních vod splaškových oproti stávajícímu stavu.
Splaškové vody jsou v současnosti jímány v bezodtoké jímce u administrativní budovy skládky a vyváženy na
ČOV.

Odpadní technologické vody
Záměr neklade nároky na odběr vody pro technologické účely, provozem záměru tedy nebudou produkovány
vody, které byly pro technologické účely použity a se změněnou kvalitou z technologie vystupují.
Účelem provozu záměru je separovat vodnou a pevnou fázi z odpadu charakteru kalů s vysokým podílem
vody. Jedním z výstupů z technologie tak bude voda odsazená z naváženého odpadu, která může být
znečištěna škodlivinami.
Předpokládané množství vod, separovaných v technologii z odpadu, činí zhruba 1 650 m3 ročně. Vody budou
shromážděny v bezodtoké jímce odsazených vod a budou vyváženy k dalšímu nakládání na odpovídající
zařízení jako odpad nebo jako odpadní voda.

Srážkové vody
Záměr neklade zvláštní nároky na nakládání se srážkovými vodami. Realizací záměru dojde k mírnému
navýšení stávajících zpevněných ploch komunikací v areálu a k zástavbě novými objekty pro nakládání
s odpadem.
Srážkové vody spadlé na nové komunikace budou dle spádování nových manipulačních ploch využívat
stávajícího systému nakládání s neznečistěnými srážkovými vodami z areálu nebo budou odtékat na volný
terén.
Neznečistěné srážkové vody jsou v rámci stávajícího systému vodního hospodářství areálu jímány v
akumulační nádrži a vypouštěny do vodoteče.
Srážkové vody spadlé do prostoru provozních nádrží budou dále zpracovány společně s navezeným
odpadem.
Objem srážek zachycených na plochách komunikací a provozních objektů v průměrném klimatickém roce lze
přiblížit pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde:

F

je odvodňovaná plocha [m2]
(pro nově vybudované komunikace),
F1 = 200
(pro provozní jímky technologie)
F2 = 182

h

je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,57 m
(srážkoměrná stanice Prostějov, průměr 1901 až 1980)

ψ

Q

je odtokový koeficient
ψ1 = 0,8
(pro asfaltové a betonové vozovky o sklonu 1-5 %),
ψ2 = 1,0
(pro provozní jímky technologie)
je celkový objem zachycených nebo odvedených srážkových vod [m3/rok]

Množství srážkových vod odvedených z nově vybudovaných pojezdových a manipulačních ploch
v průměrném klimatickém roce bude činit:
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Q1 = F1 × ψ1 × h = 200 × 0,8 × 0,57 = 91,2 m3
Kvalita vod z obslužné komunikace bude odpovídat kvalitě srážkových vod.
Množství srážkových vod zachycených v provozních jímkách v průměrném klimatickém roce bude činit:
Q2 = F2 × ψ2 × h = 182 × 1,0 × 0,57 = 103,74 m3
Se srážkovými vodami spadlými do provozních jímek bude dále nakládáno jako s vodou odsazenou z odpadu.

B.III.3. Odpady
Ve fázi výstavby
V průběhu výstavby není předpokládán významný objem vzniklého odpadu. Nové objekty budou umístěny na
stávající ploše, která je v současné době zpevněna pouze hutněním. Výstavba záměru nevyžaduje žádné
demolice stávajících objektů nebo zpevněných ploch.
V rámci výstavby objektů nádrží bude vytěženo zhruba 400 m3 zeminy. S vytěženou zeminou nebude dále
nakládáno jako s odpadem, zemina bude využita pro terénní úpravy v rámci areálu nebo bude využita
k budování vrchní rekultivační vrstvy skládky.

Ve fázi provozu
Vlastním provozem technologie odsazovacích ploch nebude produkován žádný nový objem odpadu.
Technologie je určena k úpravě naváženého odpadu z cizí produkce, účelem úpravy odpadu je jeho rozdělení
na kapalnou fázi a sediment. Pevná fáze (cca 850 t) bude dále zpracována na místě v provozu biodegradace
ropného znečistění nebo na jiném zařízení v rámci areálu (výjimečně není vyloučen vývoz odpadu na cizí
zařízení). Oddělená kapalná fáze (max. cca 1650 t) bude odvezena k odstranění nebo vyčistění na jiné
odpovídající zařízení.
Hmotnost materiálu na výstupu bude (se zanedbáním odparu a spadlých srážek) zhruba odpovídat hmotnosti
vstupujícího odpadu.
Předpokládaný přehled odpadů na vstupu a výstupu ze zařízení je uveden v kapitole B.I.6. oznámení.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem není ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin
hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Počet
vozidel, pohybujících se po komunikaci, nebude překračovat limitní hodnotu dle uvedených metodických
pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po pozemních komunikacích s
intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava
po týchž komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30
osobních automobilů za hodinu".
S ohledem na kapacitu zařízení, která činí max. 2 500 t ročně a kapacitu přepravního prostředku ve výši 10 –
20 tun, bude vyvolaná nákladní doprava činit na příjezdu v průměru max. 1 nákladní automobil denně (v
pracovní dny). Vývoz odsazené vody bude zajištěn autocisternami, které budou navážet odpad ke
zpracování, tato doprava bude tedy součástí dopravy odpadu ke zpracování a související hlukové zátěže.
Záměr neklade nároky na navýšení stávajícího počtu zaměstnanců odpadového hospodářství společnosti
Reson, záměrem tedy nebude vyvoláno navýšení stávající osobní dopravy pro zařízení a navýšení související
hlukové zátěže.
Hluk z provozu mechanismů během těžby sedimentů z nádrží a jejich areálové přepravy bude nárazový
(celkem zhruba 40 hodin ročně), na pozadí stávajícího provozu skládky bez významu.
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Vibrace a záření
Vibrace nebudou ve významné míře produkovány. Potenciální vibrace vznikající na komunikaci při provozu
silniční dopravy jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již v bezprostředním okolí místa jejich
vzniku (do vzdálenosti nejvýše v řádu jednotek metrů od zdroje) a nešíří se do širšího okolí. Navýšení
dopravy na okolních komunikacích vlivem provozu záměru v průměru o dva průjezdy TNA denně, je z tohoto
hlediska zcela bez významu.
Vlastní provoz zařízení nebude zdrojem vibrací ani elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Záměrem je technologie určená k úpravě odpadu. Úprava spočívá v oddělení pevné a kapalné fáze odpadu
charakteru kalů sedimentací. Tato technologie doplňuje stávající provoz biodegradace v areálu společnosti
RESON spol. s r.o., který dále zahrnuje kombinovanou skládku odpadů skupiny S-OO3 a S-NO a technologii
pro solidifikaci a stabilizaci odpadů. V areálu je dále povolena kompostárna, která není v současné době
provozována. Nová technologie je tedy umístěna v prostoru, který je v současné době již nakládáním
s odpady zatížen a to v objemu cca 80 000 t ročně.
Kapacita záměru je 2 500 t, realizací záměru však nedojde k navýšení stávající kapacity biodegradačních
ploch v areálu, která činí 57 000 t/rok. Záměr nevyvolává novou produkci odpadů, technologie bude
operovat se stávající produkcí jiných původců. Tento odpad je v současné době ve stejném objemu
upravován v zařízení společnosti SITA CZ a.s. v Syrovicích u Rajhradu. K sedimentaci zde dochází na
vodohospodářsky zabezpečené ploše v laguně zřízené ze zemních hrázek. Odsazená pevná fáze je ze
zařízení Syrovice vyvážena k biodegradaci převážně právě na zařízení společnosti RESON v Němčicích. V roce
2009 bude zpracování odpadu v zařízení Syrovice zastaveno a provoz bude uzavřen. Nová technologie
v zařízení společnosti RESON tak nahrazuje stávající provoz gravitační separace vody a pevné fáze z odpadu.
Podrobná charakteristika environmentálních prvků dle jednotlivých složek životního prostředí je uvedena dále
v této části oznámení. Souhrnně lze pozici stavby z hlediska zájmů ochrany přírody a veřejného zdraví
charakterizovat následovně:
−

Záměr je lokalizován ve stávajícím regionálně významném centru k nakládání s odpady.

−

Záměr je dle sdělení stavebního úřadu v souladu se záměry územního plánování obce.

−

Areál odpadového hospodářství RESON je vzdálen 1000 m od hranice nejbližší obytné zástavby obce
Němčice nad Hanou.

−

Od obce je areál odpadového hospodářství RESON oddělen náspem železniční tratě a rozsáhlým
areálem zemědělské výroby.

−

Záměr nevyvolá zábor ZPF ani LPF, pozemek záměru byl vyňat z půdního fondu v předstihu výstavby
skládky.

−

Záměr nevyžaduje kácení dřevin nebo odstranění vegetace.

Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Záměr nezasahuje na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací,
přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek, přírodních parků, ptačích oblastí ani
evropsky významných lokalit.
Stavba nezasahuje na území chráněná ve smyslu § 3 a následujících zákona č. 114/1992 Sb. jako významné
krajinné prvky nebo prvky územního systému ekologické stability.
Záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle Nařízení vlády
č. 10/1979 Sb. a Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na území záměru se nenacházejí historické památky, objekty kulturního významu, na území nejsou rovněž
vázány kulturní hodnoty nehmotné povahy. Záměr je lokalizován uvnitř stávajícího areálu, který je určen
k nakládání s odpady.

Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry
Území záměru není nadměrně zatíženo antropogenními vlivy. Území je převážně využívání k zemědělské
produkci. Lokalita se nachází stranou obytné zástavby, ve vzdálenosti přibližně 1 km.
Území záměru patří do působnosti stavebního úřadu Němčice nad Hanou. Území působnosti tohoto
stavebního úřadu patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Záměr se nachází mimo území ochranných pásem vodních zdrojů.
Na území lokality záměru nejsou registrovány staré ekologické zátěže.
Lokalita stavby nevykazuje extrémní poměry.
Situace okolí záměru je patrná z následujícího obrázku (další situační a tematické zákresy jsou doloženy
v přílohové části).
Obrázek: Situace záměru (na podkladu základní mapy 1 : 50 000)
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn na území obce Němčice nad Hanou. Záměr je lokalizován v areálu stávající skládky odpadů
mimo intravilán obce, okolní pozemky jsou zemědělsky využívány.
Dle údajů ČSÚ (www.czso.cz) je populace obce charakterizována následovně (údaje k 31.12.2007):
-

počet obyvatel:
muži
ženy:
0-14 let
15 až 64 let
nad 64 let

2 176
1 110
1 066
333
1 543
300

Nejbližší obytná zástavba obce Němčice nad Hanou je vzdálena 1 000 m od lokality záměru.
Z ostatních obcí v oblasti se nejblíže lokality záměru nacházejí obce Hruška (vzdálenost od lokality 2 km,
počet obyvatel 257), Víceměřice (2,2 km, 534 obyvatel) a Doloplazy (2,7 km, 541 obyvatel).

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území hodnoceného záměru patří do působnosti stavebního úřadu Němčice nad Hanou. Území působnosti
tohoto stavebního úřadu patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na území dochází k překročení imisního limitu pro
maximální denní (24 hodinovou) zátěž prachem (PM10). Tato informace se vztahuje k roku 2005.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice Prostějov, vzdálená od hodnocené lokality cca 13 km. Níže
uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2006:
Oxid dusičitý NO2

Jak je z uvedených hodnot zřejmé, nebyly v roce 2006 na této stanici imisní limity dosaženy ani překročeny.
Stávající úroveň imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) je u průměrných ročních koncentrací přibližně na
úrovni 66 % příslušného limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální hodinová koncentrace dosahovala hodnot cca 66
% příslušného limitu (LV1h=200 µg.m-3).

STRANA 23 z 49

ODSAZOVACÍ PLOCHY – NĚMČICE NAD HANOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Tuhé látky PM10

Stávající úroveň imisní zátěže PM10 je u průměrných ročních koncentrací přibližně na úrovni 95 % příslušného
limitu (LVr=40 µg.m-3). Maximální 24 hodinová koncentrace výrazně překračuje hodnoty limitu (LV24h=50
µg.m-3).

Klimatické faktory
Z makroklimatického hlediska se zájmový prostor nachází v teplé klimatické oblasti T2 ("Klimatické členění
Československa", Quitt, 1971) s následující charakteristikou:
T2-

Léto dlouhé, velmi teplé a velmi suché. Přechodné období krátké s teplým jarem i podzimem. Zima
je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Další údaje jsou uvedeny v tabulce.
Oblast

T2

Počet letních dnů

50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu (°C)

-2 až –3

Průměrná teplota v červenci (°C)

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu (°C)

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu (°C)

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období (mm)

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

120 až 140

Počet dnů jasných

40 až 50

Dlouhodobý úhrn srážek za období 1901 – 1980 činí:
Dlouhodobý úhrn srážek – stanice 221 Prostějov
měsíc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

rok

výška srážek (mm)

26

26

31

40

60

73

83

70

43

45

42

31

570

Dle ČHMÚ činil dlouhodobý úhrn srážek v období 1961 – 1990 560 mm a roční výpar ve stejném období činil
416 mm/rok (Soukup 1993). Na povrchový a podpovrchový odtok z volné krajiny tak připadá 144 mm ročně,
tomu odpovídá specifický odtok v dlouhodobém průměru 4,57 l.s-1.km-2.
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Průměrné směry proudění vzduchu jsou uvedeny v následující tabulce:
směry proudění vzduchu – stanice 221 Prostějov, dlouhodobý průměr
směr proudění

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvětří

% pozorování

8,6

6,3

2,6

6,1

11,2

6,6

8,8

15,5

34,3

C.II.3. Voda
Povrchové vody
Lokalita záměru se nachází na území hlavního povodí č. 4-12-02 Haná a Morava od Hané po Dřevnici, dílčímu
povodí levého břehu Hané a drobného toku Žlebůvky č. 4-12-02-066, plocha povodí 544,202 km2.

Haná
Řeka Haná, hydrologické pořadí č. 4-12-02 vzniká soutokem Velké a Malé Hané u Dědic ve výšce 260 m n.m.
Jedná se o pravostranný přítok Moravy, do které se vlévá u Postoupek - Hradiska ve výšce 192 m n.m. po
57,1 km toku. Celková plocha povodí Hané činí 607,8 km2, dlouhodobý průměrný průtok činí ve Vyškově
0,44 m3.s-1 (Q355 = 0,045 m3.s-1) u ústí do řeky Moravy pak činí dlouhodobý průměrný průtok 1,7 m3.s-1.
V území protéká řeka Haná širokou údolní nivou generelně ve směru Z –V. Záměr se nachází v povodí levého
břehu, na úrovni ř. km 13 toku. Řeka Haná protéká zhruba 2 km jižně od lokality.
Řeka Haná je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
Žlebůvka
Žlebůvka pramení severozápadně od Němčic, ve výšce cca 226 m n.m. a ústí v Němčicích do Hané ve výšce
cca 197 m n.m. jako její levostranný přítok. Délka toku činí 4,2 km.
Tok Žlebůvky není podle vyhlášky MZ č. 470/2001 významným vodním tokem.
Žlebůvka protéká ve směru S-J podél západního okraje areálu odpadového hospodářství společnosti Reson,
záměr se nachází v povodí levého břehu toku, ve vzdálenosti zhruba 150 m od toku.
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Tok Žlebůvky je recipientem neznečistěných srážkových vod z areálu.

Podzemní vody
Podle hydrogeologického rajónování (Machlíček, 1986) náleží zájmové území skupině rajónů Neogenní
sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví, rajónu 223 Vyškovská brána.
Vyškovská brána představuje sníženinu ve směru JZ-SV, spojující Dyjskosvratecký a Hornomoravský úval.
Pro tento rajón je charakteristický značně členitý předneogenní reliéf a tektonika a z toho vyplývající časté
změny v mocnostech i litologii neogenních hornin. Podzemní voda je zde vázána na průlinově propustné
písky a štěrky, jejichž vrstvy jsou obklopeny jílovitými izolátory. U silně diageneticky zpevněných pískovců a
slepenců se zejména v nejhlubší centrální části rajónu projevuje i propustnost puklinová.
Zvodnění neogenních hornin je typické tlakovým oběhem podzemní vody a artéským charakterem
hydrogeologických struktur.
Koeficient filtrace kolektorských hornin se pohybuje v rozmezí n.10-6 až n.10-4 m.s-1.
Podmínky pro oběh a akumulaci podzemní vody jsou na lokalitě nepříznivé. Zvodnění v kvartérních
sedimentech je na lokalitě málo významné. Kvartérní pokryv je tvořen převážně sprašemi a sprašovými
hlínami se slabou propustností, které jsou převážně bez výskytu podzemní vody. V údolních depresích a
v okolí drobných toků může být podzemní voda vázána na prostředí deluviofluviálních sedimentů.
V prostředí neogenních sedimentů je podzemní voda lokálně vázána na převážně málo mocné vložky
jemnozrnných písků, které jsou izolovány převažujícími jíly. Hladina podzemní vody v prostředí neogénu je
napjatá.
Archivními průzkumy (Drobníčková, 1992) byla zjištěna podzemní voda v hloubkách od 3,5 m pod úrovní
terénu, převážně v prostředí neogenního souvrství.
Výskyt podzemní vody

vrt

úroveň terénu
[m n.m.]

hloubka
vrtu [m]

PJ 1

223,0

J2
J3

hloubka hladiny podzemní vody

úroveň hladiny podzemní vody

naražená [m]

ustálená [m]

naražená [m n.m.]

ustálená [m n.m.]

12

5,1

3,13

217,9

219,87

229,0

9

do 9 m nezastižena

do 220 m n.m. nezastižena

230,2

8

6,6

223,6

J4

229,2

8

J5

225,1

15

5,3

do 8 m nezastižena
I: 3,5

3,1

II: 8,5

224,9

do 221,2 m n..m nezastižena
I: 221,6

222,0

II: 216,6

prostředí
neogén
neogén
kvartér
neogén

J6

230,5

9

7,7

5,6

222,8

224,9

neogén

J7

240,7

8

I: 6,5

3,0

I: 234,2

237,7

neogén

II: 7,5
J8

II: 233,2

neogén

248,0

10

do 10 m nezastižena

do 238,0 m n..m nezastižena

J9

250,8

10

do 10 m nezastižena

do 240,8 m n..m nezastižena

PJ 10

242,2

8

5,3

zdroj:

5,75

236,9

236,45

neogén

Drobníčková 1992

Výskyt podzemní vody je v současné době sledován ve třech monitorovacích objektech. Vrty KV 1 a KV 2,
které jsou umístěny v údolí Žlebůvky, je sledováno zvodnění kvartéru, vrtem KV 3 neogenní zvodeň. Hladina
podzemní vody kvartérní zvodně v období 2006 – 2007 kolísala v rozmezí max. 0,85 m. V případě
neogenního zvodnění činilo kolísání hladiny 3,45 m. Údaje o výskytu podzemní vody jsou uvedeny v tabulce:
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Hladina podzemní vody v monitorovacích objektech

objekt

úroveň hladiny [m pod odměrným bodem]
7.3.2006

6.9.2006

22.3.2007

18.9.2007

KV 1

2,74

3,1

3,3

3,59

KV 2

3,68

3,51

2,96

3,04

KV 3

15,85

12,40

14,66

14,03

zdroj:

Seifert 2006
Ondrašíková 2007

Situace archivních a pozorovacích vrtů je doložena v přílohové části oznámení.

Kvalita podzemní vody
Dle závěrů monitoringu za roky 2006 (Seifert, 2006) a 2007 (Ondrašíková, 2007) nebylo na lokalitě
prokázáno ovlivnění kvality podzemních vod provozem odpadového hospodářství Reson. Ve vrtu KV 3 na
přítokové straně (pozaďový stav) byla v roce 2006 zjištěna kontaminace zemědělskou činností (vysoké
koncentrace rozpuštěných látek, amonných iontů, CHSK).

Pramenní oblasti
Posuzovaná lokalita se nachází mimo pramenní oblasti.

Zátopová území
Zájmová lokalita se nachází mimo zátopová území.

Vodní zdroje
Zájmová lokalita se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Dle orientačního pedologického průzkumu území (Adamec, 2005), určeného k rozšíření skládky východně od
místa výstavby, je původní půdní pokryv lokality tvořen černozemí typickou, hlinitého až jílovitohlinitého
zrnitostního složení. Jako půdotvorný substrát se v oblasti uplatňují slinité jíly.
Černozemě typické na jílovitých sedimentech mořského neogénu jsou velmi hluboké půdy se středně
hlubokou až hlubokou ornicí hnědošedé barvy a drobtovité struktury. Profily těchto půd jsou jílovitohlinité až
jílovité, místy hlinité, s obsahem jílnatých částic od 50 do 80 %. Černozemě na slínech mají plně nasycený
sorpční komplex, vysokou sorpční kapacitu, neutrální až alkalickou půdní reakci a v ornicích 2,6 – 3,6 %
humusu.
Realizace projektu nevyvolá potřebu vynětí pozemků ze zemědělského nebo lesního půdního fondu.
Záměrem je stavba malého plošného rozsahu (cca 0,04 ha), umístěná ve stávajícím areálu určeném
k nakládání s odpady. Pozemek výstavby je dle katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. V místě
stavby došlo již v minulosti ke skrývce ornice, plocha je částečně zpevněna hutněním a je využívána
v současné době jako deponie odpadních pneumatik určených k využití při výstavbě technických bariér báze
nových sekcí skládky.
Z tohoto důvodu nelze půdní pokryv vlastní lokality stavby zařadit do příslušné pedogenetické kategorie dle
MKSP ČR (Morfogenetický klasifikační systém půd ČR). Na území nezasahují vymezené bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ), půdní pokryv nepodléhá ochraně zemědělského a lesního půdního fondu.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1984) náleží území záměru následujícím
morfologickým jednotkám:
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-

soustava Západní Karpaty
podsoustava Vněkarpatské sníženiny
oblast Západní vněkarpatské sníženiny
celek Hornomoravský úval
podcelek Prostějovská pahorkatina
okrsek Kojetínská pahorkatina

Hornomoravský úval je rozsáhlá příkopová propadlina vyplněná neogenními a kvartérními sedimenty, jejíž
osu tvoří široká údolní niva řeky Moravy.
Prostějovská pahorkatina tvoří západní část úvalu na pravém břehu Moravy, při styku Hornomoravského
úvalu a Drahanské a Zábřežské vrchoviny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu o střední výšce 232,9 m n.m. a
středním sklonu 1°16’.
Kojetínská pahorkatina tvoří JZ část Prostějovské pahorkatiny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu na
neogenních sedimentech při pravém břehu Moravy. Nejvyšším bodem je Předina o výšce 312 m n.m.
Výrazným morfologickým prvkem v širším okolí je široké údolí Hané jižně od zájmového území. Nadmořská
výška se v místě stavby pohybuje okolo 223 m n.m. Záměr se nachází v mělkém údolí drobného vodního
toku, původní morfologie terénu je v místě lokálně narušena tělesem skládky odpadů, které je průběžně od
západní strany rekultivováno.

Geologické poměry
Předkvartérní podklad tvoří v širším okolí zájmového území sedimenty neogenního stáří. Neogén je na území
zastoupen sedimenty miocénu (spodní baden). Mocnost neogénu kolísá v závislosti na průběhu skalního
podkladu (až několik stovek metrů). Sedimenty badenu jsou zastoupeny písky a štěrky bazální sedimentace
a nadložním souvrstvím vápnitých jílů až jílovců, které obsahují vložky jemně zrnitých písků v malých
mocnostech (max. do 1 m).
Kvartérní sedimenty jsou v širším okolí zájmového území zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami a
fluviálními sedimenty v údolí řeky Hané.
Neogenní sedimenty byly, během archivních geologických průzkumů v areálu skládky Reson spol. s r.o.,
ověřeny v hloubkách 1,9 m až 7,2 m. Úrovně povrchu neogénu jsou uvedeny v následující tabulce:
Geologické poměry

vrt

úroveň terénu [m n.m.]

hloubka vrtu [m]

mocnost kvartéru [m]

úroveň povrchu neogénu [m n.m.]

PJ 1

223,0

12

2,3

220,7

J2

229,0

9

3,2

225,8

J3

230,2

8

3,1

227,1

J4

229,2

8

2,9

226,3

J5

225,1

15

3,8

221,3

J6

230,5

9

3,0

227,5

J7

240,7

8

1,9

238,8

J8

248,0

10

5,5

242,5

J9

250,8

10

7,2

243,6

PJ 10

242,2

8

1,4

240,8

zdroj:

Drobníčková, 1992

Kvartérní pokryv je na lokalitě tvořen v sprašemi a sprašovými hlínami, která plošně vystupují v nadloží
neogénu. Nejmladšími sedimenty jsou deluviofluviální hlíny, které byly ověřeny v ose erozní rýhy, která ústí
do údolí Žlebůvky a v údolí Žlebůvky.
Geologické profily vybraných vrtů jsou doloženy v přílohové části oznámení.
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Nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. V lokalitě záměru ani v jeho širším okolí se nenacházejí
ložiska nerostných surovin.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Z hlediska biogeografického členění se posuzovaná lokalita nachází na neostrém rozhraní hercynské a
karpatské podprovincie, přesněji prostějovského (1.11) a ždánicko-litenčického (3.1) bioregionu. Ve smyslu
fytogeografického členění Skalického jde o panonské termofytikum (pannonicum), fytogeografický okres 21.
Haná, podokres 21a Hanácká pahorkatina.
Pro jednotku panonské termofytikum jsou zejména charakteristické teplomilné doubravy a dubohabřiny a
různé typy teplomilné náhradní vegetace. V širokých plochých nivách se vyskytují zbytky lužních lesů,
zaplavovaných luk, porostů vysokých ostřic, rákosin a různých typů vodní vegetace. Ve flóře se objevují
teplomilné prvky submediteránní, které po skončení doby ledové migrovaly z útočišť v jižní Evropě.

Fauna a flóra
Záměr je lokalizován v areálu využívaném k nakládání s odpady. Pozemky byly dříve využívány jako
zemědělská půda. Z důvodu současného využití byla původní vegetace odstraněna. Vegetace na území
areálu záměru se nyní vyskytuje pouze v podobě sadových úprav nebo rekultivace (nezpevněné plochy,
rekultivace vyčerpaných sekcí skládky). Vlastní pozemek výstavby nádrží má charakter plochy zpevněné
hutněním, bez vegetace, který je využíván jako deponie pneumatik pro výstavbu technických prvků skládky.
Na území provozu záměru nejsou podmínky pro přirozený výskyt živočišných společenstev. Ze zástupců
živočišné složky ekosystému lze očekávat roztroušený výskyt běžných druhů bezobratlých (plži, hmyz),
drobných hlodavců a ptáků. Travnaté plochy areálu mohou sloužit jako zdroj potravy běžným ptačím druhům
hnízdícím v okolí (kos černý, drozd zpěvný, vrabec domácí a polní, pěnkava obecná), žádný z těchto druhů
není ale bezprostředně na tyto plochy vázán. Podobně je tomu i u savců, předpokládat lze občasný výskyt
myši domácí, potkana, případně některých hmyzožravců (ježek, rejsci). Pro žádný z uvedených druhů nebo
dalších druhů s potenciálním výskytem (mezi nimiž nelze vyloučit i výskyt druhů zvláště chráněných) není
areál odpadového hospodářství primárním životním prostředím.
Celkově lze území areálu záměru charakterizovat z hlediska živých složek přírody jako území silně narušené
antropogenními vlivy.

Významné krajinné prvky a ekosystémy
Prověřovaný záměr je lokalizován na území určeného k nakládání s odpady, mimo území ochranných pásem
zvláště chráněných částí přírody. Na území areálu výstavby nezasahují významné krajinné prvky ani prvky
územního systému ekologické stability.
Z hlediska ekologické stability lze území hodnotit stupněm 0 až 1 (zastavěná území a zpevněné plochy,
území nestabilní a narušená).
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C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Osídlení (historie, krajina, využití území)
Záměr je soustředěn na území nížinné pahorkatiny s členitým terénem. Krajina je využívána převážně
k zemědělské výrobě. Rozsah ploch dle využití na území obce Němčice nad Hanou je následující (zdroj ČSÚ,
stav k 31.12.2007):
-

zahrady
ovocné sady
trvalé travní porosty
zemědělská půda
lesní půda
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní plochy

34 ha
1 ha
7 ha
1 053 ha
4 ha
15 ha
33 ha
97 ha

Z přehledu vyplývá, že k zemědělské produkci je využíváno 85% pozemků obce, na území obce se prakticky
nevyskytují rozsáhlejší lesní a vodní plochy.
Obrázek: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území (bez měřítka)
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Město Němčice nad Hanou se nachází na řece Hané v oblasti Hornomoravského úvalu. K migraci a osídlování
zde docházelo již ve starší době kamenné, z oblasti pochází řada archeologických nálezů.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. Od nejstarších dob patřily Němčice ke Kojetínskému zboží.
V roce 1563 povýšil císař Ferdinand na žádost Vratislava z Pernštejna, k jehož panství v té době Němčice
náležely, ves na městečko.
Roku 1720 bylo kojetínské panství odprodáno pražskému arcibiskupství a poslední majitelkou panství byla
Eleonora z Kaunitzu, která se provdala za knížete Metternicha, jehož zásluhou byla v Němčicích roku 1831
vybudována škola. V roce 1848 byly zrušeny vrchnostenské úřady a obec Němčice náležela k okresnímu
hejtmanství v Kroměříži. Roku 1864 bylo zvoleno první zastupitelstvo obce.
Od roku 1960 náležely Němčice nad Hanou okresu Prostějov. Roku 1970 byly Němčice nad Hanou povýšeny
na město. Od roku 2001 se Němčice nad Hanou staly součástí Olomouckého kraje a po zrušení okresů náleží
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov.
Aktuální počet obyvatel města Němčice nad Hanou činí dle ČSÚ 2 176.

Hmotný majetek a kulturní památky
Kulturní památky v širším okolí záměru jsou soustředěny zejména na město Němčice nad Hanou. Nachází se
zde například, kostel svaté Maří Magdalény, mariánský sloup, budova radnice (původně obecní pivovar) a
další historické stavby a památky.
Záměr se nachází v areálu stávajícího odpadového hospodářství a není ve střetu se zájmy ochrany kulturních
památek a hmotného majetku.

Hluk
Záměr se nachází v prostoru v současné době provozovaného areálu pro nakládání s odpady. Hluková
situace je na lokalitě dána zejména přírodním pozadím, hlukem z provozu mechanismů na skládce a hlukem
dopravního provozu na okolních komunikacích. Subjektivně nebyly zjištěny žádné dominantní zdroje hluku
průmyslového charakteru.
Významným zdrojem hluku v širším území je významný železniční koridor Brno - Přerov, který je veden podél
severního okraje obce Němčice a trasa dálnice D1, která je však vedena cca 1,4 km jižně od Němčic.
Ve vztahu k záměru je nejbližším, resp. nejvíce dotčeným chráněným venkovním prostorem nebo chráněným
venkovním prostorem staveb, venkovní prostor několika (cca desítky) rodinných domů, nacházejících se při
ulici Hliník. Domy se nacházejí ve vzdálenosti cca 1 000 m jižně od lokality záměru a jsou od odpadového
hospodářství odděleny areálem zemědělského podniku. Další skupiny obytných domů se nacházejí jižně a
JJV od lokality záměru při ulicích Hřbitovní, Novosady a Okružní, ve vzdálenosti 1 000 m a více. Tyto zóny
jsou od lokality záměru odděleny areálem zemědělského podniku a náspem železniční tratě Brno - Přerov.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravního hluku v okolí hlavních pozemních
komunikací (kde hluk z těchto komunikací je převažující) je uvažována hodnotami LAeq,T = 60 dB pro denní
dobu, LAeq,T = 50 dB pro noční dobu. Při uvažování korekce pro tzv. "starou hlukovou zátěž" jsou potom
limity dopravního hluku uvažovány hodnotami LAeq,T = 70 dB pro denní dobu, LAeq,T = 60 dB pro noční dobu.
Pro hluk z technologie jsou limitní hodnoty uvažovány hodnotami LAeq,T = 50 dB pro denní dobu,
LAeq,T = 40 dB pro noční dobu.

Dopravní infrastruktura
Areál odpadového hospodářství RESON spol. s r.o. je na státní dopravní síť napojen prostřednictvím silnice
II/433 Němčice nad Hanou - Prostějov, která probíhá podél západního okraje areálu.
Silnice má dvoupruhové uspořádání, šířka silnice činí 6 m, povrch je asfaltobetonový.
Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území jsou znázorněny na následujícím obrázku, detaily
jsou shrnuty v tabulce.
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Obrázek: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti - ŘSD ČR, 2005 (bez měřítka)

výsledky sčítání dopravy na silnici II/433 [vozidel/24 h]
Rok
2005

Profil
6-5997

Nákladní
368

Osobní
1583

Motocykly
17

Celkem
1968

Zdroj: ŘSD ČR, 2005

Současná doprava pro odpadové hospodářství Reson spol. s r.o. činí dle sdělení vedoucího provozu
50 nákladních automobilů a 10 osobních automobilů denně (celkem 120 průjezdů) s tím, že doprava je
zhruba stejným dílem rozdělena ve směrech na Prostějov a na Němčice. Doprava pro odpadové hospodářství
Reson je prováděna až na výjimky denní době a v pracovní dny.

Územní plánování
Záměr je umístěn v areálu stávající skládky odpadů, kde jsou provozovány i další technologie úpravy
odpadů.
Z hlediska územního plánování je záměr dle sdělení SÚ Němčice (doloženo v přílohové části oznámení)
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Předmětem oznámení je záměr na výstavbu technologie pro úpravu odpadu před následným nakládáním.
Úprava odpadu spočívá v gravitačním oddělení vodné a pevné fáze z odpadu charakteru kalů s vysokým
obsahem vody (v průměru cca 20 % sušiny). Kapacita záměru činí max. 2 500 t/rok, upravovány budou
především odpady kat. N dle katalogu odpadů, předpokládána je i možnost využití technologie pro úpravu
odpadů kategorie O.
Záměr doplňuje stávající provoz biodegradace v areálu odpadového hospodářství RESON spol. s r.o. a
zároveň nahrazuje provoz společnosti SITA CZ v Syrovicích, který bude v roce 2009 ukončen. V provozu
Syrovice při tom byly upravovány odpady obdobnou technologií s tím, že separovaná pevná fáze byla
vyvážena k dalšímu nakládání převážně do provozu odpadového hospodářství RESON.
Z hlediska širších souvislostí a vlivů záměru na životní prostředí jsou významné následující skutečnosti:
−

−
−

−

Záměr je umístěn v areálu regionálně významného zařízení, který je v současné době určen
k nakládání s odpady. V areálu je provozována skládka odpadů a další technologie (biodegradace,
stabilizace, kompostování).
Záměr nevyvolává novou produkci odpadů, ale představuje řešení pro nakládání s odpady jiných
původců.
Záměr nahrazuje stávající zařízení společnosti SITA CZ a.s. v Syrovicích u Rajhradu, kde je
v současné době úprava obdobným postupem prováděna. Činnost zařízení v Syrovicích bude
k červenci 2009 ukončena.
Záměr nevyžaduje navýšení povolených kapacit stávajících provozů biodegradace a skládky
v Němčicích. Odsazená pevná fáze je v provozu v Němčicích zpracovávána již v současné době,
protože převážný objem výstupu z úpravy v Syrovicích byl dovážen do Němčic.

D.I.1. Vlivy na zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady
Vlivy na zdraví obyvatelstva
Obecně lze u staveb charakteru předloženého záměru považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která
mohou být spojena:
-

s ovlivněním kvality vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
s rizikem přímého kontaktu se škodlivinami,
s psychickou zátěží.

S ohledem na rozsah, charakter a umístění záměru lze uvedené zdroje možného ovlivnění veřejného zdraví
vyloučit. Záměr nebude zdrojem ovlivnění kvality vod nebo půdy. S odpadem bude nakládáno výhradně ve
vodohospodářsky zabezpečených jímkách, technologie je bez výstupů do vody nebo na půdu. Upravený
odpad bude vyvážen k dalšímu nakládání na jiné technologie v rámci areálu Reson nebo na jiné zařízení
(odsazená voda).
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Vlastní technologie je převážnou dobu provozu bez akustických výstupů a bez emisí škodlivin do ovzduší.
Zdrojem hluku z areálu bude pouze provoz mobilního mechanismu pro vytěžování odsazené pevné fáze
z jímek a vývoz pevné fáze na biodegradační plochy v areálu nebo na skládku. Předpokládaná doba provozu
těchto zdrojů hluku nebo emisí škodlivin činí cca 40 hod./rok, předpokládané emise základních škodlivin do
ovzduší činí řádově max. 100 až 101 kg/rok (viz. kapitola B.III. oznámení). S ohledem na pozici stavby
k nejbližší obytné zástavbě (vzdálenost 1 km) a s ohledem na skutečnost, že odpadové hospodářství je
akusticky stíněno železničním náspem a areálem ZD, jsou uvedené akustické emise a emise škodlivin do
ovzduší z hlediska vlivů na veřejné zdraví zcela bez významu.
Bez významu z hlediska vlivů na veřejné zdraví lze rovněž hodnotit akustické emise a emise škodlivin do
ovzduší spojené s dopravou vyvolanou záměrem. Objem dopravy pro záměr bude činit max. 2 průjezdy TNA
denně, v denní dobu, v pracovní dny - a to na pozadí intenzity dopravy po silnici II/433 ve výši 1968
průjezdů (2005). Část dopravy pro záměr je fakticky součástí stávajícího stavu (vývoz pevné fáze ze
stávajícího zařízení SITA CZ na Reson – v průměru cca 0,68 průjezdů denně).
Riziko přímého kontaktu nepovolaných osob se škodlivinami lze vyloučit, areál RESON spol. s r.o. je zcela
oplocen a nepřetržitě střežen obsluhou nebo mimo pracovní dobu ostrahou.
Vyvolání psychické zátěže u obyvatelstva v důsledku provozu záměru není předpokládáno. Záměr využívá
stávající zařízení ve kterém je s odpady ve významném objemu nakládáno. Vnější projevy provozu nové
technologie budou z hlediska obyvatelstva nepostřehnutelné.

Sociální a ekonomické dopady
Provoz záměru nahrazuje stávající aktivity společnosti SITA CZ v Syrovicích u Rajhradu, které budou v roce
2009 ukončeny. Z tohoto hlediska jsou ekonomické dopady nevýznamné.
Sociální dopady provozu záměru nejsou očekávány, záměr využívá stávajícího provozu bez navýšení počtu
pracovních míst.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší
V průběhu výstavby může být záměr lokálním zdrojem prachu. Trvání emise však bude omezeno pouze na
úvodní etapu výstavby, kdy budou prováděny zásahy do terénu, a bude omezeno pouze na suché dny.
Z výpočtů uvedených v kapitole B.III. vyplývá, že vlastní provoz záměru (těžba a vývoz pevné fáze na
korunu skládky) bude zdrojem emisí v maximálním objemu 13,6 g prachu/hod. a 280,5 g NOX/hod. K emisím
škodlivin do ovzduší v důsledku provozu technologie bude při tom docházet nárazově, pouze po dobu cca 40
hodin ročně.
Objem emisí z vyvolané dopravy bude činit zhruba 0,7 g prachu/km/den a 11 g NOx/km/den při dvou
průjezdech TNA denně.
S ohledem na uvedené objemy emisí bude imisní příspěvek provozu záměru na pozadí stávajícího stavu
bezvýznamný.

Vlivy na klima
S ohledem na technické řešení, rozsah a charakter záměru nelze předpokládat ovlivnění místních
klimatických charakteristik.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv hluku
Během výstavby lze očekávat dočasné a relativně krátkodobé ovlivnění hlukové situace, které s ohledem na
umístění záměru nečiní problém. Na dobu provádění stavebních prací se přitom vztahuje zvyšující korekce k
základním limitům hluku ve venkovním prostoru a takto stanovený limit je prakticky splnitelný.
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Provoz technologie odsazovacích nádrží bude zdrojem hluku pouze nárazově a krátkodobě. Vlastní
technologie je bez akustických výstupů, zdrojem hluku zhruba po dobu 40 hodin ročně bude vytěžování
sedimentu z nádrží a jeho přeprava k dalšímu zpracování v rámci areálu. Limitní hodnoty na hranici
chráněného prostoru obytných zón nebudou provozem záměru dotčeny. Záměr se nachází ve vzdálenosti
1000 m od nejbližší obytné zástavby. Mezi lokalitou záměru a zástavbou je situována bariéra zemědělského
areálu a železničního náspu.
Rovněž příspěvek hluku z dopravy vyvolané záměrem neovlivní stávající akustickou situaci v okolí
přístupových tras, s ohledem na objem vyvolané dopravy (2 průjezdy NA) na pozadí stávající dopravy (1968
průjezdů z toho 368 NA).
Technologie nebude provozována a doprava pro zařízení nebude prováděna mimo denní dobu a mimo
pracovní dny.

Vliv vibrací
Provoz záměru nebude zdrojem vibrací.

Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů
Vlivy záření nebo dalších fyzikálních faktorů nepřicházejí u posuzované stavby v úvahu.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Záměr se nachází v existujícím areálu pro nakládání s odpady s vyřešeným systémem nakládání s odpadními
a srážkovými vodami.
Realizace záměru neklade nároky na přeložky vodních toků nebo na úpravy jejich koryta. Provoz neklade
nároky na odběr povrchových vod.
Realizací záměru dojde k nové zástavbě v rozsahu cca 400 m2. Zhruba 200 m2 připadá na zpevněné
manipulační plochy, které budou dle spádu odvodněny do stávajícího systému nakládání se neznečistěnými
srážkovými vodami areálu nebo odvedeny na povrch terénu. Stávající systém nakládání s čistými srážkovými
vodami z areálu spočívá v jejich soustředění v retenční jímce odkud jsou předávány do povrchového toku
Žlebůvky, která protéká podél okraje areálu.
Objem odtoku z nových zpevněných ploch bude v průměrném klimatickém roce činit zhruba 90 m3, tomu
odpovídá průměrný odtok srážkových vod ve výši cca 0,0029 l.s-1. Takový příspěvek k vodnosti toku je zcela
nevýznamný.
Vody spadlé na plochu provozních jímek zařízení (cca 100 m3/rok) budou z povrchového odtoku vyřazeny a
stanou se součástí nakládání s odpadem soustředěným v jímkách.
Provozem záměru nebudou produkovány odpadní vody z technologie s výjimkou vod, které byly pro
technologické účely použity a se změněnou kvalitou z technologie vystupují.
Účelem provozu záměru je separovat vodnou a pevnou fázi z odpadu charakteru kalů s vysokým podílem
vody. Jedním z výstupů z technologie tak bude voda odsazená z naváženého odpadu, která může být
znečištěna škodlivinami. Tyto vody budou v množství cca 1 650 t za rok předávány na jiné zařízení jako
odpad nebo jako odpadní voda.
V důsledku provozu záměru nebude navýšena stávající produkce odpadních vod splaškových, záměrem
nebude vyvolána potřeba nových zaměstnanců nebo navýšení fondu pracovní doby.
Kvalita povrchových vod nebude provozem záměru dotčena. Kvalita vod, zachycených na nových
zpevněných plochách, bude odpovídat kvalitě srážkových vod. Tyto vody budou vypouštěny spolu s ostatními
neznečistěnými vodami z areálu do povrchového toku Žlebůvky nebo odvedeny na volný terén. Množství vod
z nových zpevněných ploch bude velmi nízké a neovlivní kvalitu vody v toku.
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Vlivy na podzemní vody
Realizací záměru dojde k zástavbě nezpevněných ploch ve velmi nízkém rozsahu (cca 400 m2), v tomto
rozsahu nelze uvažovat o ovlivnění infiltračních poměrů.
Záměr nevyžaduje odběr podzemní vody ani vypouštění odpadních nebo srážkových vod do vod podzemních,
vlivy na hydrogeologické charakteristiky v důsledku čerpání nebo dotace podzemních vod jsou vyloučeny.
Zasažení hladiny podzemní vody v průběhu výstavby je málo pravděpodobné. V monitorovacím vrtu KV 1,
který se nachází v blízkosti lokality stavby, byla hladina podzemní vody pozorována v období 2006 – 2007
v hloubkách 3 až 3,7 m.
Kvalita podzemních vod nebude provozem záměru dotčena. Záměr je bez výstupů do podzemních vod.
Jednotlivé provozní jímky budou řešeny jako železobetonové s 2 mm PEHD izolační folií.
Riziko zasažení podzemních nebo povrchových vod kontaminací v důsledku mimořádného stavu při provozu
technologie je velmi nízké. Provozní jímky budou izolovány, návoz kalů bude prováděn převážně
autocisternami, vývoz odsazených vod bude prováděn výhradně autocisternami. Odsazené vody mohou být
kontaminovány závadnými látkami, ale nemají charakter koncentrovaných závadných látek. Veškeré
manipulace s odpadem budou prováděny za přítomnosti obsluhy, případný únik odpadu bude bezprostředně
sanován.
Riziko kontaminace horninového prostředí nebo podzemních vod mimo lokalitu v důsledku nehody při
přepravě odpadu souvisí obecně s nakládáním s odpady a silniční dopravou a nebude provozem záměru
přímo vyvoláno.

Vlivy na vodní zdroje
Povrchové ani podzemní zdroje pitné vody nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.

D.I.5. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Záměr nevyžaduje zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu.
Realizace záměru nevyžaduje skrývku kulturních vrstev půdy.
Záměr je umístěn na stávajících pozemcích areálu určeného k nakládání s odpady. Pozemek výstavby je
plocha zpevněná pouze hutněním, která je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, způsob využití
skládka odpadů.

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Původní morfologie lokality je narušena v důsledku výstavby skládky a zástavby provozními objekty.
V rámci výstavby a provozu záměru nejsou předpokládány negativní dopady na horninové prostředí, na jeho
skladbu a vrstevní sled. V souvislosti s výstavbou provozních nádrží budou prováděny výkopové práce a
terénní úpravy ve velmi omezeném rozsahu.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu dotčena. Provozní jímky jsou izolovány proti
průniku škodlivin do okolí, veškeré nakládání s odpadem bude prováděno pod dozorem obsluhy a případné
mimořádné stavy jsou spolehlivě řešitelné okamžitým sanačním zásahem.

Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany, ani neklade významné nároky na těžbu nerostných surovin
pro potřeby výstavby.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
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D.I.6. Vlivy na živé složky přírody
Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území a mimo evropsky významné lokality.
Záměr je umístěn v prostředí zástavby průmyslového charakteru (skládka odpadů a doprovodné
technologie). Areál je bez výskytu přirozených rostlinných nebo živočišných společenstev. Výstavbou ani
provozem záměru nebudou zasaženy prvky územního systému ekologické stability ani významné krajinné
prvky.
S výstavbou nebude spojena nutnost odstranění vzrostlých stromů nebo vegetace.
Provoz záměru nepředstavuje riziko ohrožení okolních ekosystémů v důsledku mimořádného stavu.
Vlivy na živé složky související s vyvolanou dopravou jsou, vzhledem k velmi nízké úrovni vyvolané dopravy
zanedbatelné.

D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Záměr je umístěn v lokalitě stávajícího areálu skládky odpadů a s ohledem na umístění a rozsah nové
technologie je zcela bez vlivu na krajinu a krajinný ráz.

D.I.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Celková intenzita navýšení obslužné dopravy areálu odpadového hospodářství Reson v důsledku záměru činí
2 nákladní vozidla za den (součet příjezdů a odjezdů). Tento počet je nevýznamný a nepředstavuje zatížení
komunikační sítě.
Záměr nevyžaduje výstavbu nových komunikací, doprava využívá stávající veřejné sítě a komunikací areálu
stávajícího odpadového hospodářství.

Vlivy na dopravní infrastrukturu
Jinou infrastrukturu než dopravní záměr nevyužívá ani nezasahuje.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
Záměr nepředpokládá dotčení hmotného majetku. Stavba nevyžaduje provádění demolic, nebudou dotčeny
pozemky obytné zástavby.
V místě záměru se nenacházejí žádné kulturní památky, charakter a rozsah aktivit v novém provozu vylučuje
dotčení kulturních památek v okolí nebo jejich narušení např. vyvolanou dopravou.
S lokalitou záměru nejsou spojeny ani tradice nebo jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy.

D.I.10. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy než výše popsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Výstavbou a provozem záměru bude dotčeno výhradně území stávajícího areálu odpadového hospodářství
RESON. Vyvolanou dopravou bude dotčeno okolí přístupových tras do zařízení, s ohledem na objem vyvolané
dopravy jsou vlivy v jejím důsledku minimální.

STRANA 37 z 49

ODSAZOVACÍ PLOCHY – NĚMČICE NAD HANOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vlivy na imisní a akustickou situaci, vlivy na zdraví obyvatelstva, vlivy na povrchové vody a podzemní vody,
geologické podmínky, vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinný ráz a jiné ekologické vlivy jsou hodnoceny
jako bez vlivu nebo jako nízké a nevýznamné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní
hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. V následujícím textu je proveden rozbor opatření, která budou v dalších fázích
přípravy stavby konkretizována.
Při další přípravě stavby a při jejím provádění doporučuje zpracovatel oznámení zaměřit pozornost na
následující oblasti:
−

Během stavebních prací doporučujeme provádět zpřísněné kontroly technického stavu stavebních
strojů, zaměřené na riziko úniků ropných látek z palivové, mazací a hydraulické soustavy.

−

V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost včetně související
dopravy.

−

Je nezbytné, aby navržené stavební a konstrukční řešení splňovalo běžné požadavky zásad
protihlukové ochrany, což je v daném případě bezproblémově dosažitelné.

−

Stavební technika bude odstavena výhradně na zpevněných plochách areálu.

−

Během provozu bude zařízení udržováno v řádném technickém stavu a budou prováděny pravidelné
kontroly dle provozního řádu.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Zpracované oznámení pro záměr rekonstrukce silnice II/344 vychází zejména z projektové dokumentace a
podkladů získaných při jejím zpracování. Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn ve stávajícím areálu skládky
odpadů, byl k dispozici dostatek podkladových materiálů z archivních průzkumů, studií a pozorování.
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí v rámci předloženého oznámení je založeno na
odborném odhadu a standardních výpočtech a zdrojích (hydrotechnické výpočty, standardizované emise,
sčítání dopravy). Podklady a zdrojové údaje vyplývají z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru
zájmového území a dostupných odborných informací.
Posouzení dále vychází ze znalosti stávajícího provozu odpadového hospodářství.
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Souhrnně lze konstatovat, že při zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by představovaly nejistotu při stanovení závěrů podle jednotlivých kapitol. Vzhledem k
tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze
konstatovat, že se v průběhu zpracování nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které
by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení
záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Oznamovaný záměr není řešen ve více variantách lokalizace. Lokalita předloženého záměru byla zvolena jako
lokalita, kde oznamovatel již provozuje aktivity zahrnující nakládání s odpady a lokalita odpovídající dle ÚPD
svým určením záměrům územního plánování. V areálu jsou zároveň provozovány technologie úpravy
odpadů, které jsou vhodné pro zpracování výstupu z technologie, která je předmětem oznámení.
Uvedená lokalizace je účelná a minimalizuje nežádoucí vlivy z provozu záměru.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Záměr není předložen ve více variantách technického provedení.
Z hlediska stavebního řešení je technologie navržena tak, aby byly minimalizovány nároky na plochu.
Z hlediska zajištění provozních nádrží bude technické provedení vycházet důsledně z požadavků platné
legislativy v odpadovém a vodním hospodářství a příslušných technických norem.
Zpracovatel tohoto oznámení proto nepovažuje z hlediska posuzovaných oblastí vlivů za účelné zabývat se
jinými možnostmi technického provedení stavby.

E.II.

POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby, tj. zachování současného stavu.
Taková varianta není účelným řešením. Záměr nahrazuje stávající provoz v zařízení společnosti SITA CZ
v Syrovicích. Produkce odpadu, se kterým bude v zařízení nakládáno není ovlivněna provozem záměru.
V případě, že záměr nebude realizován, bude nutné potřebnou kapacitu pro takový odpad získat navýšením
stávajících zpracovatelských kapacit na jiném místě nebo výstavbou nového zařízení na jiném místě. Dopady
provozu záměru tak, jak byly identifikovány v tomto oznámení, by pak v obdobném rozsahu doprovázely
zpracování odpadu na jiném místě.
Na základě posouzení záměru v rámci tohoto oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané území za
únosný a účelný. Dotčené území je již zatíženo nakládáním s odpadem a nacházejí se v něm
zpracovatelské kapacity pro odpad na výstupu z úpravy.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Výřezy ze základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000, tematické mapy a jiné přílohy jsou doloženy
v kapitole B.I.3. a mezi grafickými přílohami tohoto oznámení.
Seznam příloh je uveden v části H. Přílohy.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
V rámci zpracování tohoto oznámení nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné informace, než jsou
informace výše uvedené.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání
všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný
úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba nové technologie pro úpravu odpadů:
ODSAZOVACÍ NÁDRŽE – NĚMČICE NAD HANOU
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
doplňků, je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k
fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje.
Záměr je umístěn ve stávajícím provozu „Odpadové hospodářství Reson“, které se nachází zhruba 1 km
severně od okraje obce Němčice nad Hanou. Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Olomoucký

správní obvod ORP:

Prostějov

obec:

Němčice nad Hanou
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k.ú.:

Němčice nad Hanou (703 044)

vlastník:

SITA CZ a.s., Španělská 10, 120 00 Praha 2.

Poloha záměru je zřejmá z níže uvedeného obrázku, situační zákresy jsou dále doloženy v přílohové části
oznámení.
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Předmětem oznámení je záměr na výstavbu technologie pro úpravu odpadu před následným nakládáním.
Úprava odpadu spočívá v gravitačním oddělením vodné a pevné fáze z odpadu charakteru kalů s vysokým
obsahem vody (v průměru cca 20 % sušiny). Kapacita záměru činí max. 2 500 t/rok, upravovány budou
především odpady kat. N dle katalogu odpadů, předpokládána je i možnost využití technologie pro úpravu
odpadů kategorie O.
Záměr doplňuje stávající provoz biodegradace v areálu odpadového hospodářství RESON a zároveň
nahrazuje provoz společnosti SITA CZ v Syrovicích, který bude v roce 2009 ukončen. V provozu Syrovice při
tom byly upravovány odpady obdobnou technologií s tím, že separovaná pevná fáze byla vyvážena k dalšímu
nakládání převážně do provozu odpadového hospodářství Reson.
Z hlediska širších souvislostí a vlivů záměru na životní prostředí jsou významné následující skutečnosti.
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-

-

Záměr je umístěn v areálu regionálně významného zařízení, které je v současné době určen
k nakládání s odpady. V areálu je provozována skládka odpadů a další technologie
(biodegradace, stabilizace, kompostování).
Záměr nevyvolává novou produkci odpadů, záměr ale představuje řešení pro nakládání s odpady
jiných původců.
Záměr nahrazuje stávající zařízení společnosti SITA CZ a.s. v Syrovicích u Rajhradu, kde je
v současné době úprava obdobným postupem prováděna. Činnost zařízení v Syrovicích bude
k červenci 2009 ukončena.
Záměr nevyžaduje navýšení povolených kapacit stávajících provozů biodegradace a skládky
v Němčicích. Odsazená pevná fáze je v provozu v Němčicích zpracovávána již v současné době,
protože převážný objem výstupu z úpravy v Syrovicích byl vyvážen do Němčic.

Technologie je založena na gravitační separaci vody a pevné fáze sedimentací. Odpady charakteru kalů
s vysokým obsahem vody, která není v odpadu fyzikálně či chemicky vázána, budou naváženy do jedné ze
dvou odsazovacích jímek. V odsazovací jímce budou ponechány v klidu po dobu technologicky nutnou
k žádoucí sedimentaci pevné fáze. Po tuto dobu bude odpad zavážen do druhé jímky. Po odsazení pevné a
kapalné fáze bude separovaná kapalná fáze odpuštěna snížením hrany stavidla do akumulační jímky
odsazených vod.
Všechny jímky budou řešeny jako železobetonové, zčásti podzemní, síla stěn cca 0,3 m. Jímky budou
opatřeny izolací 2 mm DH-PE proti úniku do okolního prostředí.
Předpokládané rozměry odsazovacích jímek (obě jímky):
délka: 20 m
šířka:
7m
výška: 1,8 m
objem: cca 250 m3
Předpokládané rozměry akumulační jímky odsazených vod:
délka:
7m
šířka:
6m
výška: 4,5 m
objem: cca 190 m3
Jímky budou umístěny u stávající vnitroareálové komunikace, okolo jímek bude zřízena nová pojezdová a
manipulační asfaltobetonová plocha o šířce cca 3 m. Situace vyplývá ze zákresu doloženého v přílohové
části.

G.III.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITĚ
Záměr je umístěn v prostoru stávajícího areálu určeného k nakládání s odpady s celkovým ročním návozem
okolo 80 000 t odpadu kategorie O i N. V areálu je již nyní umístěna skládka odpadů, biodegradační plochy,
stabilizační a solidifikační linka a kompostárna. Záměr bude součástí stávajícího zařízení biodegradace.
V místě záměru se nevyskytují žádná přirozená rostlinná nebo živočišná společenstva, areál je zastavěn
skládkou, která je postupně rekultivována, a doprovodnými objekty. Z tohoto důvodu rovněž nejsou dotčeny
žádné přírodní, kulturní nebo historické památky. Podloží stavby tvoří nepropustné třetihorní jíly, výskyty
podzemní vody jsou slabé. V místě ani blízkém okolí se nevyskytují vodní toky ani přirozené akumulace
povrchových vod.
Okolní pozemky jsou využívány k zemědělské produkci, vzdálenost od okraje nejbližší obce (Němčice) činí
cca 1 000 m, mezi odpadovým hospodářstvím a obcí je situován areál zemědělského družstva a násep
železniční trati Brno – Vyškov – Přerov.
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G.IV.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Záměr je umístěn v areálu stávajícího odpadového hospodářství RESON, severně od obce Němčice nad
Hanou. Z hlediska zájmů ochrany přírody a veřejného zdraví lze souhrnně pozici stavby charakterizovat
následovně:
−

Záměr je lokalizován ve stávajícím regionálně významném centru k nakládání s odpady.

−

Záměr je dle sdělení stavebního úřadu v souladu se záměry územního plánování obce.

−

Areál odpadového hospodářství RESON je vzdálen 1000 m od hranice nejbližší obytné zástavby
obce.

−

Od obce je areál odpadového hospodářství RESON oddělen náspem železniční tratě a rozsáhlým
areálem zemědělské výroby.

−

Záměr nevyvolá zábor ZPF ani LPF, pozemek záměru byl vyňat z půdního fondu v předstihu výstavby
skládky.

−

Záměr nevyžaduje kácení dřevin nebo odstranění vegetace.

−

Záměr nezasahuje na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek, přírodních parků,
ptačích oblastí ani evropsky významných lokalit.

−

Stavba nezasahuje na území chráněná ve smyslu § 3 a následujících zákona č. 114/1992 Sb. jako
významné krajinné prvky nebo prvky územního systému ekologické stability.

−

Záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb. a Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.

−

Záměr se nachází mimo území ochranných pásem vodních zdrojů.

−

Na území lokality záměru nejsou registrovány staré ekologické zátěže.

V tomto oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší,
povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Provoz bude zdrojem emisí škodlivin do ovzduší v nízkém rozsahu, prakticky výhradně z provozu těžebního
stroje a z obslužné autodopravy. Tyto emise budou nízké s nevýznamným ovlivněním stávající kvality
ovzduší.
Provoz záměru není spojen s nároky na odběr podzemních nebo povrchových vod ani s potřebou přímého
vypouštění odpadních vod do toku nebo do podzemí. Záměr vyžaduje změnu dispozice stávající zástavby ve
velmi nízkém rozsahu (400 m2), množství srážkových vod zachycených na nových plochách bude nízké.
Nakládání se srážkovými vodami z nových komunikací využívá stávajícího systému vodního hospodářství
areálu. Záměrem nebudou produkovány odpadní vody technologické ani splaškové. Z těchto důvodů nelze
předpokládat významné dopady na režim nebo kvalitu podzemních a povrchových vod.
Realizace záměru nevyžaduje zábor zemědělského nebo půdního fondu, dotčené plochy jsou v katastru
nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ovlivnění kvality, stability nebo způsobu využití půdy je vyloučeno.
Vlivy na geologické podmínky jsou nevýznamné, v místě budou prováděny výkopové práce a terénní úpravy
ve velmi omezeném rozsahu.
Dotčené území je součástí stávajícího areálu odpadového hospodářství RESON, bez výskytu hodnotných
rostlinných nebo živočišných společenstev. Nedojde k vyhubení žádného rostlinného nebo živočišného druhu.
Možnost migrace ptáků, hmyzu a drobných savců do okolí zůstane zachována.
Dopravní nároky záměru jsou málo významné, celkový obrat bude představovat v průměru příjezd a odjezd
jednoho nákladního vozidla denně. Dopravní napojení je řešeno po stávajících veřejných komunikacích,
převážně po dálnici D 1 a dále po silnici II/433. Ovlivnění stávajících intenzit na komunikacích bude
zanedbatelné.

STRANA 45 z 49

ODSAZOVACÍ PLOCHY – NĚMČICE NAD HANOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Negativní vlivy na krajinu nebo estetické hodnoty území nejsou očekávány, s ohledem na lokalizaci ve
stávajícím areálu a s ohledem na malý rozsah stavby.
Provoz nepředstavuje významné riziko úniku škodlivin. S odpady bude nakládáno v uzavřených a izolovaných
jímkách bez odtoku. Kapalnou fázi odpadu netvoří koncentrované nebezpečné látky, ale voda je do jisté míry
nebezpečnými látkami (převážně ropnými) znečistěná. Únik, který by mohl mít vliv na půdu nebo vodu, to je
únik mimo kontrolované plochy, je velmi nepravděpodobný a spolehlivě řešitelný bezprostředním sanačním
zásahem (s odpadem bude nakládáno výhradně za přítomnosti obsluhy).
Souhrnné hodnocení
Vlivy záměru byly posouzeny převážně jako bez vlivu nebo jako vlivy místního charakteru, nevýznamné nebo
málo významné.
Výstavbou a provozem záměru bude dotčeno výhradně území stávajícího areálu odpadového hospodářství
RESON. Vyvolanou dopravou bude dotčeno okolí přístupových tras do zařízení, s ohledem na objem vyvolané
dopravy jsou vlivy v jejím důsledku minimální.
Vlivy na imisní a akustickou situaci, vlivy na zdraví obyvatelstva, vlivy na povrchové vody a podzemní vody,
geologické podmínky, vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinný ráz a jiné ekologické vlivy jsou hodnoceny
jako bez vlivu nebo jako nízké a nevýznamné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.
Na základě posouzení záměru v rámci tohoto oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané území za
únosný a účelný. Dotčené území je již zatíženo nakládáním s odpadem a nacházejí se v něm
zpracovatelské kapacity pro odpad na výstupu z úpravy.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů - územně správní hranice 1:50 000
1.2. Situace širších vztahů - silniční mapa 1:50 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území 1:10 000
1.5. Situace stavby
1.6. Hydrologická situace
1.7. Fotodokumentace
2. Textové přílohy
2.1. Geologické profily archivních vrtů
3. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (MÚ Němčice
nad Hanou, odbor stavební, životního prostředí a investic, č.j.: 306/08/Mrk ze dne 22.12.2008) je uvedeno
v příloze č. 3 (Doklady):
„Navržená stavba „Odsazovací plochy – Němčice nad Hanou“ na pozemku parc. č.
1650/21 v katastrálním území Němčice nad Hanou je v souladu se záměry územního
plánování v dotčeném území.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., (Krajský úřad Olomouckého,
odbor životního prostředí a zemědělství, spis. zn.: KÚOK/115591/2008/0ŽPZ/7209 ze dne 18.12.2008) je
uvedeno v příloze č. 3 (Doklady):
„Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti.“

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.

STRANA 47 z 49

ODSAZOVACÍ PLOCHY – NĚMČICE NAD HANOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Přehled použitých zdrojů
1. Adamec, V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Praha: Grada, 2008
2. Adamec, V., Dufek, J.: Produkce emisí z dopravy a jejich podíl na celkových emisích v České
republice. In. Ovzduší ´99. Brno, TOCOEN 1999

3. Adamec V.:

Posouzení pedologických poměrů a návrh mocnosti skrývek humusových
horizontů území, určeného pro rozšíření skládky odpadů v k.ú. Němčice nad
Hanou – znalecký posudek č. 1/2005; Ing. Vladimír Adamec, soudní znalec 2005

4. Drobníčková H.:

Závěrečná zpráva o doplňujícím geologickém
v Němčicích nad Hanou; Geotest Brno a.s. 1992

5. Friedmann B.:

Provozní řád zařízení Dekontaminační plocha na skládce odpadů Němčice a na
ploše kompostárny – biodegradace; Reson spol. s r.o. 2006

6. Hraško J. et al.:

Morfogenetický klasifikační systém pôd ČSSR. Bratislava 1987

7. Kubát K. a kol.:

Klíč ke květeně České republiky; Academia, Praha 2002

8. Liberko, M.

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Praha, pracoviště
Brno, I. vydání 1991, novela 1996 publikována v příloze Zpravodaje MŽP březen
1996

9. Löw J., Míchal I.:

Krajinný ráz; Lesnická práce, s.r.o., 2003

10. Michlíček E.:

Hydrologické rajóny ČSSR – povodí Moravy a Odry; VÚV 1986

průzkumu

skládky

TKO

11. Němeček, J. et al.: Průzkum zemědělských půd ČSSR - 1 díl. Ministerstvo zemědělství a výživy
Praha, 1967

12. Němeček et al.:

Pedologie a paleopedologie; ACADEMIA Praha

13. Očadlík, J. et al.:

Racionální využití skrývek humusových horizontů ke zúrodnění půd s nízkou
produkční schopností. ÚVTIZ Praha, 1987.

14. Ondrašíková I.:

Hradčany, Němčice, Rapotín – monitoring skládek – zpráva za rok 2007;
AZ GEO s.r.o. 2008

15. Pitter P. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984

16. Prokop J.:

Skládka Němčice nad Hanou – posouzení dostatečnosti monitorovacího systému
skládky; Aquatis a.s. 1996

17. Seifert R.:

Hradčany, Němčice, Rapotín – monitoring skládek – zpráva za rok 2006;
AZ GEO s.r.o. 2006

18. Soukup J.:

Skládka zvláštních a nebezpečných odpadů Němčice nad Hanou - dokumentace
o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 244/92 Sb.;
.A.S.A. Ekoservis, spol. s r.o.

19. Svoboda J. a kol.: Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964
20. Tomášek M.:

Atlas půd České republiky. ČGÚ Praha, 1995

21. kolektiv autorů:

Krajina v České republice; Praha 2007

22. kolektiv autorů:

Květena ČSR 1; Academia, Praha 1988

23. kolektiv autorů:

Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití - 3. díl. MZVž ČR Praha,
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24. kolektiv autorů:

Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití - 5. díl. MZVž ČR Praha,
1990
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25. kolektiv autorů:

Metodika monitorování zemědělských a lesních půd a chráněných území České
republiky, SKZUZ Praha, 1995

26. Internetové zdroje: www.kr-olomoucky.cz, www.nemcicenh.cz, www. obce.cz, www.czso.cz,
www.mmr.cz, www.uur.cz, www.env.cz, www.chmu.cz, www.rsd.c
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Odsazovací plochy - Nìmèice nad Hanou
1.1. SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY

zákres na podkladu základní mapy ÈR 1 : 50 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Odsazovací plochy - Nìmèice nad Hanou
1.2. SITUACE - SILNIÈNÍ MAPA

zákres na podkladu silnièní mapy ÈR 1 : 50 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Odsazovací plochy - Nìmèice nad Hanou
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

zákres na podkladu základní mapy ÈR 1 : 10 000

LEGENDA:
základní pøístupové
trasy do zaøízení
situace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Odsazovací plochy - Nìmèice nad Hanou
1.4. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

zákres na podkladu ortofotomapy, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Odsazovací plochy - Nìmèice nad Hanou
1.5. SITUACE STAVBY

areálová komunikace
nové zpevnìné plochy
nové objekty
mìøítko 1 : 500

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Odsazovací plochy - Nìmèice nad Hanou
1.6. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:
umístìní zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Odsazovací plochy - Nìmèice nad Hanou
1.7. FOTODOKUMENTACE

místo stavby

místo stavby

místo stavby

celkový pohled z koruny skládky

PŘÍLOHA 2
(TEXTOVÉ PŘÍLOHY)

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ

UMÍSTĚNÍ ARCHIVNÍCH VRTŮ

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ
název sondy:

metráž [m]

PJ 1

hloubeno:

16.10.1992

souřadnice:

y: 553 505,17

x: 1 121 083,10

z: 223,0

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,7

0,7

hlína tmavě hnědá, humosní, jílovito-prachovitá, tuhá až pevná

0,7 – 2,0

1,3

hlína tmavě hnědá, rezavě skvrnitá, jílovito-prachovitá, pevná

2,0 – 2,3

0,3

hlína dtto, šedočerná, vlhká, jílovitá, pevná

2,3 – 2,5

0,2

jíl hnědošedý, rezavě skvrnitý, prachovitý, místy drobné vápnité konkrecí do
5cm, tuhý až pevný – neogén

2,5 – 3,4

0,9

jíl modrošedý, rezavě skvrnitý, prachovitý, v metráži 2,8 – 3,1 světle šedé
vápnité konkrece do 5cm, tuhý až pevný

3,4 – 4,9

1,5

jíl modrošedý, rezavě skvrnitý, se závalky hnědošedého jílu, místy drobné
úlomky organické hmoty a manganové povlaky, tuhý až pevný

4,9 – 5,2

0,3

písek šedý, jemně zrnitý až prachovitý, silně jílovitý, rezavě skvrnitý, vlhký

5,2 – 6,0

0,8

jíl hnědošedý, namodralý, kostkovitě rozpadavý s rezavými skvrnami, pevný

6,0 – 12,0

6,0

jíl šedý, střípkovitě rozpadavý, pevný

hladina podzemní vody:
Zdroj:

- naražená:

5,1 m p.ú.t.
217,9 m n.m.

- ustálená:

--

Drobníčková 1992
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název sondy:

metráž [m]

PJ 10

hloubeno:

13.10.1992

souřadnice:

y: 553 236,90

x: 1 147 700,51

z: 242,2

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,3

0,3

hlína tmavě šedá, humosní, prachovitá, tuhá až pevná

0,3 – 0,8

0,5

hlína šedočerná, humosní, prachovitá, pevná

0,8 – 1,1

0,3

hlína okrově žlutohnědá, sprašová, prachovitá, pevná

1,1 – 1,4

0,3

písek šedožlutý, slabě nazelenalý, hlinitý, se závalky šedého jílu a drobnými
vápnitými konkrecemi, stmelený (deluviální)

1,4 – 1,7

0,3

písek šedožlutý, narezavělý, hrubě zrnitý, s drobnými vápnitými konkrecemi,
stmelený – neogén

1,7 – 2,6

0,9

jíl žlutohnědý, slabě nazelenalý, s černošedými a rezavými šmouhami, pevný,
v metráži 2,5 písčitý

2,6 – 2,8

0,2

písek šedožlutý, narezavělý, středně až hrubě zrnitý, částečně stmelený

2,8 – 3,4

0,6

jíl zelenošedý, černošedě šmouhovaný s drobnými vápnitými konkrecemi do 2
cm, pevný

3,4 – 8,0

4,6

jíl šedožlutý, nazelenalý, rezavě šmouhovaný, s prachovitými povlaky na
vrstevních plochách (v metráži 5,8 a 6,7), pevný, v metráži 4,4 asi 1 cm vložka
bělavého rozpadavého karbonátu, v metráži 5,3 – 5,4 a 7,10 – 7,15 vložka
mokrého šedého jemně zrnitého písku

hladina podzemní vody:
Zdroj:

název sondy:

metráž [m]

- naražená:

- ustálená:

--

Drobníčková 1992

KV 1

hloubeno:

--

souřadnice:

y: --

x: --

z: 215,98

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 1,1

1,1

hlíny

1,1 – 3,5

2,4

jílové náplavy

3,5 – 4,8

1,3

jíl

4,8 – 7,0

2,2

jíl tuhý

hladina podzemní vody:
Zdroj:

5,3 m p.ú.t.
236,9 m n.m.

- naražená:

--

- ustálená:

--

Prokop 1996
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název sondy:

metráž [m]

KV 2

hloubeno:

--

souřadnice:

y: --

0,4

hlíny

0,4 – 1,8

1,4

náplavy hlinité

1,8 – 2,5

0,7

jílové náplavy

2,5 – 3,5

1,0

jílopísčitá hlína

3,5 – 4,8

1,3

jíl

4,8 – 7,0

2,2

jíl tuhý

hladina podzemní vody:

název sondy:

metráž [m]

- naražená:

--

- ustálená:

--

Prokop 1996

KV 3

hloubeno:

--

souřadnice:

y: --

x: --

z: 253,30

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,4

0,4

ornice

0,4 – 3,2

1,8

spraš

3,2 – 7,6

4,4

zajílovaná spraš

7,6 – 8,8

1,2

písčitá hlína

8,8 – 12,5

3,7

jíl

12,5 – 13,0

0,5

proplástky písků s vodou

13,0 – 15,0

2,0

jíl

15,0 – 20,0

5,0

neogénní jíl

hladina podzemní vody:
Zdroj:

z: 214,44

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,4

Zdroj:

x: --

- naražená:

--

- ustálená:

--

Prokop 1996
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PŘÍLOHA 3
(DOKLADY)

