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1

ÚVOD

Cílem tohoto posouzení je zjistit, zda má záměr „Centrum komplexního nakládání s odpady
Benátky nad Jizerou“ v navržené podobě významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), které tvoří
soustavu chráněných území Natura 2000. Je zpracováno jako jedna z povinných součástí
Dokumentace v procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).
Záměr byl předložen k vyjádření zodpovědnému orgánu ochrany přírody, jímž je Krajský úřad
Středočeského

kraje

(KUSK).

Ten

ve

svém

stanovisku

ze

dne

10.

6.

2020

(č.j.: 080394/2020/KUSK) nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti. Toto konstatování zdůvodnil tím, že se záměr „nachází v těsném sousedství
evropsky významné lokality Milovice-Mladá“ a „je třeba očekávat nárůst kapacity, přičemž
není známé množství a charakter výstupů (imisí) z nové technologie. Současně nelze vyloučit
synergické působení jiných provozů v dané lokalitě (např. obalovna živičných směsí,
zpracování kovů a další). Přímý zábor lesních pozemků tvořících nárazníkovou zónu EVL
omezí jejich dosavadní ochrannou funkci, se kterou se počítalo při posuzování předchozích
záměrů v lokalitě.“
Posouzení je zpracováno na základě zadání firmy Juros s.r.o., která je pověřena
vyhodnocením vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Řídí se pokyny pro zpracování
posouzení dle ustanovení §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (ZOPK) (metodický pokyn MŽP – Anonymus, 2007) a je zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na
zájmy ochrany přírody a krajiny.
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2
2.1

ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru

Centrum komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou
2.2

Umístění záměru

Kraj: Středočeský
Obec: Benátky nad Jizerou (535451)
Katastrální území: Staré Benátky (602 124)
Záměr je situován cca 3,5 km jihovýchodně od města Benátky nad Jizerou, na okraji lesního
komplexu mezi Milovicemi a městem Benátky nad Jizerou v bývalém vojenském prostoru
Milovice. Lokalita pro posuzovaný záměr navazuje na stávající skládku nebezpečného a
ostatního odpadu. Okolní pozemky jsou tvořeny převážně lesními porosty, pouze západně je
umístěn průmyslový areál (obr. 1 a 2).

Obr. 1 Orientační mapka s lokalizací záměru Obr. 2 Podrobná mapka s lokalizací záměru
(označen červeným oválem)
(označen červeně) a polohou EVL Milovice –
Mladá (fialově)

2.3

Popis záměru

Předmětem záměru je rozšíření a modernizace areálu Centra komplexního nakládání s
odpady Benátky nad Jizerou spočívající v prodloužení doby provozování stávající skládky SNO, a to vybudováním nových etap na pozemcích provozovatele skládky a navýšením
maximální kóty skládky. Potřeba vybudování nových etap vyplývá z chybějící legislativy a
tudíž z nedostatku kapacit pro odstraňování či využívání odpadů mimo skládky. Součástí
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záměru je dále rozšíření či doplnění některých technologií a objektů v rámci stávajícího
areálu, tzn. v rámci současného areálu se jedná o všechna zařízení provozovaná na současné
skládce S-NO, třídící linku odpadů, stabilizační a solidifikační linku, sklad nebezpečných
odpadů. V rámci nové části skládky se jedná o zařízení pro přípravu na energetické využití
odpadů (PEVO – do něj bude 100 % začleněna dnešní třídící linka, která tak přestane
samostatně existovat) včetně překládací stanice, sběrný dvůr, nové etapy skládky S-NO
včetně všech zařízení na ní provozovaných a navýšení kapacity dočasné plochy a navýšení
kapacity stabilizační a solidifikační linky odpadů.

Obr. 3 Rozsah záměru rozšíření ve vztahu ke
stávající skládce
Obr. 4 Situace záměru s rozmístěním jednotlivých
provozů a plochou pro rozšíření skládky
(oranžově)

Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Celková kapacita rozšíření skládky podle navrženého tvaru bude cca 11 443 285,24 m3,
včetně překryvných vrstev, jejichž množství je možno uvažovat cca 10% z objemu
skládkového prostoru. Přesné určení celkové kubatury bude možné až po přesnějším
vytvarování základové spáry a obvodové hráze a také po schválení konečného tvaru
skládkového tělesa. Nejvyšší kóta tělesa rozšířené části skládky je 285,5 m n.m.
V rámci současného areálu skládky jsou dokumentovány následující objekty:
•

Současná skládka S-NO včetně všech zařízení na ní provozovaných

•

Třídící linka odpadů

•

Stabilizační a solidifikační linka odpadů
6
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•

Sklad nebezpečných odpadů

V rámci nových pozemků, mimo hranice dnešního areálu, bude součástí záměru:
•

Zařízení pro přípravu na energetické využití odpadů (PEVO) s překládací stanicí o
kapacitě 99 tis. tun/rok

•

Sběrný dvůr

•

Nové etapy skládky S-NO včetně všech zařízeních na ní provozovaných (plocha pro
biologickou úpravu odpadů, dekontaminační plocha, manipulační plocha na třídění
odpadů a jejich následnou recyklaci, dočasná plocha a manipulační plochy pro
stabilizační a solidifikační linku)

•

Navýšení maximální kóty tělesa skládky – díky větší ploše skládky může mít těleso
vyšší výšku.

•

Navýšení kapacity Stabilizační a solidifikační linky odpadů

•

Navýšení kapacity dočasné plochy

Provoz skládky – stávající stav
Provoz je jednosměnný s otevírací dobou 6:30 – 16:30 (včetně provozu strojních zařízení) a
provozní dobou 5:00 – 24:00, trvale v provozu 24 hodin je provoz kogenerační jednotky a
třídící linky. Navážení odpadů probíhá pouze v denní době v intenzitě 112 NA za den.
Provoz skládky – stav po rozšíření skládky
Provoz bude i nadále jednosměnný 6:30 – 16:30 (včetně provozu strojních zařízení) a
provozní dobou 5:00 – 24:00, trvale v provozu 24 hodin zůstane také provoz kogenerační
jednotky a třídící linky, resp. zařízení pro přípravu na energetické využití odpadů (PEVO).
Intenzita dopravy související s navážením odpadů ve výhledu zůstane nezměněná, je
počítáno pouze s očekávaným obecným navýšením produkce odpadů v ČR (tj. odhadovaný
ekvivalent navýšení o 3 NA za den).
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2.4

Vstupy a výstupy záměru

2.4.1

Vstupy

U posuzovaného záměru byly definovány následující vstupy:
Zábor ploch - půda
Dojde k trvalému záboru pozemků. Posuzovaný úsek si vyžádá si trvalý zábor pozemků určených k plnění funkci lesa (PUPFL). Záměr je umístěn zčásti na pozemcích, které jsou v KN
označeny jako „lesní pozemek“ – p.č. 5085/2,5086/2 a 5085/3. U všech tří pozemků je potřeba provést vynětí ze PUPFL. Ostatní pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha.
Voda
Pitná voda
Pro potřeby zaměstnanců bude využita stávající přípojka pitné vody, napojená na vodovodní
řad. Předpokládá se potřeba vody na 1 zaměstnance v podobných provozech 80 I denně, při
počtu 8 zaměstnanců se tedy jedná o průměrnou spotřebu 640 l/den. Skutečná spotřeba
pitné vody závisí na ročním období. Voda je převážně využita pro sociální a hygienická
zařízení v administrativní budově a třídící lince (šatna) a zbytek pro provozní a technologické
účely (mytí techniky apod.) – 130 m3/rok. Pitná voda je rovněž částečně dodávána v balené
formě.
Technologická voda
Jako technologická voda je za stávajícího provozu skládky využívána voda průsaková a voda
z vodovodního řádu. Průsaková voda je jímána do akumulačních bezodtokových jímek.
Odtud je hadicemi dle potřeby čerpána a využívána pro účel rozlivu na povrch aktivní části
skládky pro zamezení prašnosti v suchých obdobích. Voda z vodovodu je využívána jako
technologická v případě nedostatku vody průsakové.
Dešťová voda je rovněž jímána v retenční nádrži. Slouží pro akumulaci povrchové vody
v prostoru nejnižšího místa areálu a jako rezervoár pro postřik zeleně, ploch areálu a složišť.
V případě zahoření slouží i jako zásoba vody.
V případě zvýšené potřeby užitkové vody má provozovatel povolen odběr povrchové vody
z řeky Jizery.
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Požární voda
Jako požární voda je rovněž v době provozu skládky využívána průsaková voda, případně
voda z vodovodní přípojky a voda dovezená zásahovými vozidly. Odstupná vzdálenost
skládkového tělesa činí 6,3 m, v požárně nebezpečném prostoru se nenacházejí žádné
objekty. Dle ČSN 73 0873 nemusí být skládkové těleso vybaveno vnějšími odběrnými místy.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Plyn
Technologický soubor plynového hospodářství celé skládky včetně jednotlivých sektorů
skládky je tvořen plynovými studněmi, trubním vedením a plynovou stanicí. Při výstavbě
sekcí jsou realizovány jímací plynové studny s odvodem bioplynu do regulačních šachet a
přes svodné šachty dále do hlavního plynového řadu, který je zaústěn do čerpací stanice
plynu a následně spalován na kogenerační jednotce. V případě poruchy kogenerační
jednotky je možné skládkový plyn spalovat na fléře.
Vstupní suroviny pro rozšíření skládky
• zemina pro těsnění podloží
• minerální těsnění, popřípadě bentofixová rohož
• těsnící fólie
• drenážní systém
• geotextílie
• kačírek jako drenážní vrstva
• pneumatiky jako ochranná vrstva
Elektrická energie
V kogenerčních jednotkách je palivo oxidováno za účelem výroby tepla a elektrické energie.
Provoz jednotek je automatický s občasnou kontrolou. Řízení zajišťuje systém měření a
regulace.
Předpokládaný příkon elektrické energie činí cca 30 kW - „technologická vlastní spotřeba
elektrické energie“ (okamžitý průměrný příkon celého zařízení tj. plynová stanice + 5
motorgenerátorů v době chodu).
Souhrnná spotřeba činí cca 250 MWh - „technologická vlastní spotřeba elektrické energie“
(průměrná roční spotřeba celého zařízení tj. plynová stanice + 5 motorgenerátorů – tato
9
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spotřeba je plně kryta z objemu elektrické energie vyrobené vlastními kogeneračními
jednotkami).
Tepelná energie
Samostatný přívod tepla do areálu skládky není vybudován a ani budován nebude. Tepelná
energie je pro objekt třídící linky a pro dílnu dodávána za pomoci kogeneračních jednotek
poháněných skládkovým plynem. Zbytek areálu je vytápěn elektrickou energií ze sítě.
Skládka neklade nároky na dodávku jiných než výše uvedených energií.
Teplo z kogenerační jednotky je možné po dohodě s externím odběratelem dodávat i mimo
areál skládky.
2.4.2

Výstupy

Emise do ovzduší
Plošné zdroje emisí (těleso skládky)
Řešená skládka je vyjmenovaným stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2 k zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pod kódem 2.2. Skládky, které přijímají
více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t. Podle vyhlášky č.
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění, nejsou pro zdroj stanoveny
specifické emisní limity ani žádné technické podmínky provozu.
Zdroj je provozován na základě integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 129512/12370/2004/OŽP
ze dne 19. 10. 2004 včetně všech následných změn (aktuálně je projednávána 28. změna
integrovaného povolení). Provoz zdroje se řídí provozním řádem „Řízená skládka odpadů
Benátky nad Jizerou“, který byl schválen integrovaným povolením.
Vlastní těleso a činnost v prostoru skládky bude zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek
(prach). Podstatnou roli na objemu emisí částic do ovzduší bude mít sekundární prašnost.
Hmotnostní tok emise částic do ovzduší závisí na mnoha proměnných faktorech (velikost
plochy pokrytá částicemi, velikost částic, rychlost větru, vlhkost, atd.).
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Znečištění vody, půdy a půdního podloží
Výstavbou a provozem záměru nepředpokládáme žádné znečišťování vody, půdy a půdního
prostředí, vzhledem k instalaci stavebních objektů SO 03 Obvodová hráz, SO 04 Těsnění
podloží a SO 05 Drenáže. Těleso skládky tvoří nepropustnou vanu, díky čemuž se průsaková
voda nedostane do podzemních vod.
Odpadní vody
Odpadní vody drenážní
Podloží skládky je odvodňováno prostřednictvím drenážního systému uloženého pod
tělesem skládky. Tyto drenáže jsou rozděleny do samostatných sekcí, kde je možno sledovat
kvalitu vody.
Odpadní vody splaškové
Produkované splaškové vody (v malém množství ze septiku) jsou svedeny do biologické
čistírny odpadních vod (BČOV) umístěné v areálu.
Odpadní vody technologické
Za technologické vody lze považovat průsakové vody z akumulačních jímek, které jsou
používány na rozliv skládky v suchém období pro zamezení prašnosti. Toto ošetření povrchu
skládky je zároveň způsobem likvidace průsakových vod odparem. Stávající akumulační jímky
jsou dostačující. V návaznosti na postupné zaplňování sekcí se plánuje postupná rekultivace
tělesa skládky. Se zvýšením kapacity stávajících akumulačních jímek se neuvažuje. Průsakové
vody z tělesa skládky jsou likvidovány rozlivem a odparem, v případě většího množství
odvozem na externí ČOV. Vody jsou přečerpávány dle potřeby do výtlačného potrubí a dále
použity k rozlévání vod po tělese skládky. Z celkového počtu 5 kontrolních jímek jsou 2 pro
západní sekce a 3 pro východní sekce. Jsou to bezodtoké železobetonové nádrže, rozdělené
na usazovací prostor v místě nátoku a zbývající tzv. akumulační prostor. Součástí kontrolních
jímek jsou velká a malá čerpadla.
Koncentrací znečištění i množstvím jsou nejzávažnější průsakové vody z jednotlivých etap.
Množství těchto vod závisí na mnoha faktorech a je obtížně stanovitelné. Průsakových vod
bude přibývat až do hodnoty odpovídající cílovému objemu skládky. Vody jsou zachytávány
drenážním systémem a přiváděny do akumulační jímky. Smyslem zpětného čerpání je
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omezení a regulace množství koncentrovaných průsakových vod. Průsakové vody ze skládky
jsou sledovány v rámci monitoringu stanoveného integrovaným povolením.
Splaškové odpadní vody od cca 20 zaměstnanců skládky v denním průměrném množství 0,2
m3/den jsou odváděny na BČOV umístěnou v areálu.
Retenční nádrž (SO 043) slouží pro akumulaci povrchové vody v prostoru nejnižšího místa
areálu a pro postřik zeleně, ploch areálu a složišť.
Hluk, rušení a vibrace
Zdroje hluku spojené s provozem posuzované skládky
Liniové zdroje hluku
Při provozu rozšířené skládky je počítáno s 115 nákladními automobily za den (tj. 230 pohybů
nákladních automobilů pouze v denní době) a s 8 osobními automobily (tj. 16 pohybů pouze
v denní době), tak jako nyní.
Pro dopravní napojení skládky na veřejnou komunikační síť je používána stávající příjezdová
účelová komunikace s napojením na silnici III/27212.
Součástí záměru je také nová komunikace vedená pod názvem „Přístupová komunikace do
průmyslové zóny, Benátky nad Jizerou“, jejíž zatřídění je jako místní komunikace, povrch
komunikace je navržen penetrační nebo asfaltový.
Stacionární zdroje hluku
Jedná o následující stroje a zařízení předaná zpracovatelem hlukové studie k projektu. Jejich
seznam a jejich hlukové parametry jsou následující:
1) Kolový čelní nakladač … LpA,10m = 66,4 dB (10 m od nakladače)
• provoz zařízení je pouze v denní době, po celou provozní dobu,
• provoz v rozšířeném prostoru skládky
2) Pásový dozer … LpA,10m = 69,6 dB (10 m od dozeru)
• provoz zařízení je pouze v denní době, po celou provozní dobu,
• provoz v rozšířeném prostoru skládky
3) Kompaktor … LpA,10m = 70,3 dB (10 m od kompaktoru)
• provoz zařízení je pouze v denní době, po celou provozní dobu
• rozhrnování odpadu v rozšířeném prostoru skládky
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4) Kogenerační jednotka 5x … LpA,20m = 63,1 dB (20 m od kogeneračních jednotek)
• provoz zařízení je v denní i v noční době, trvalý zdroj hluku
• umístění na ploše technologie skládky v SZ části stávajícího prostoru
skládky
5) Třídící linka v hale … LpA,5m = 59,7 dB (5 m od otevřených vrat haly)
• provoz zařízení je v denní i v noční době, trvalý zdroj hluku
• umístění na ploše technologie skládky v SZ části stávajícího prostoru skládky
6) linka SSL … LpA,10m = 57,9 dB (5 m od linky SSL)
• provoz zařízení je v denní, trvalý zdroj hluku
• umístění na ploše technologie skládky v SZ části stávajícího prostoru skládky
7) Bagr … LpA,7m = 71,0 dB (7 m od zařízení) – pozn.: v době měření nebylo zařízení
v provozu, akustický parametr byl zadán na základě databáze zpracovatele hlukové studie.
• provoz zařízení je pouze v denní době, po celou provozní dobu,
• provoz v rozšířeném prostoru skládky
8) Mobilní třídící linka na složišti PO … LpA,7m = 79,0 dB (7 m od třídící linky)
• provoz zařízení je v denní době, jedná se o občasný zdroj hluku cca 2 měsíce v roce
• provoz v rozšířeném prostoru skládky
9) PEVO v hale … LpA,5m = 59,7 dB (5 m od haly)
• provoz zařízení je v denní i v noční době, trvalý zdroj hluku
• umístění na ploše technologie skládky v SZ části stávajícího prostoru skládky
Vibrace a záření
Po dobu výstavby i provozu záměru se nepředpokládá nárůst radioaktivního ani
elektromagnetického záření. Dle vydaného IPPC nebyly emisní limity na radioaktivní či
elektromagnetické záření či vibrace stanoveny. Rozsah osvětlení nebude představovat rušivý
zdroj pro obytnou zástavbu.
Odpady
Výstavba
Ve fázi výstavby se předpokládá jen malé množství vzniklých odpadů. Zemina odtěžená
z nových pozemků bude použita v budoucnu na rekultivaci. Panelová cesta bude rozebrána a
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pokud to stav panelů dovolí, budou deponovány v areálu a použity na další cestu. Pokud se
poškodí, budou použity na výstavbu komunikací v tělese skládky zcela v souladu s provozními
řády 1. a 2. fáze skládky. Při výstavbě tělesa skládky a izolací bude veškerý dovezený materiál
spotřebován, případné přebytky budou využity na jiné stavbě investora či zhotovitele.
Odpady vzniklé z provozu strojů (provozní kapaliny, znečištěné hadry apod.) budou umístěny
do skladu nebezpečných odpadů v rámci areálu.
Provoz
Při provozu skládky budou odpady upravovány tak, aby co největší část mohla být znova
využita jako surovina. Odpady spalitelné a druhotně využitelné budou předávány k
odstranění či využití jiné oprávněné osobě prostřednictvím dočasné plochy, zbývající odpady
budou odstraňovány skládkováním, upravovány biologickou úpravou (kompostováním),
dekontaminací nebo stabilizací v místě. Odpady, které nebude možné odstranit
skládkováním nebo využít v místě vzniku budou předány jiné oprávněné osobě. Vzhledem k
tomu, že součástí záměru je zařízení ke zpracování odpadů, bude množství odpadů
pocházejících z provozu a odvážených mimo lokalitu minimální. Nebezpečné odpady, které
budou vznikat v důsledku údržby provozní techniky a osvětlení areálu, budou bezprostředně
po svém vzniku odvezeny a zneškodněny servisní organizací. Nelze vyloučit ani možnost
jejich shromažďování v odpovídajících nádobách umístěných v zabezpečených prostorech
(např. ve skladu NO).
Skládka je tvořena sekcemi, které jsou konstruovány dle norem pro výstavbu skládek a které
jsou zařazeny dle vyhl. č.294/2005 Sb. do skupin skládek jako skupina S-nebezpečný odpad
(S-NO), určená pro ukládání nebezpečných odpadů a ostatních odpadů s nízkým obsahem
biologicky rozložitelných látek s možností vybudování sektorů pro podskupiny skládek S-OO:
1. S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad
s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek a odpadů z azbestu,
2. S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad
včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů,
které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu. Na tyto skládky
nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.
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Fáze ukončení provozu
Po zaplnění skládky na maximální kapacitu bude provedena rekultivace zbývajících částí
skládky. Částečné etapy rekultivace budou probíhat postupně, v návaznosti na zaplňování
tělesa skládky. V rámci ukončení provozu bude vypracován provozní řád 3. fáze skládky a
krajský úřad nařídí rozhodnutím následnou péči, která bude trvat dle dnes platného zákona o
odpadech minimálně 30 let. Součástí následné péče bude monitoring podzemních vod,
monitoring kvality průsakových vod (ty budou díky kondenzaci v tělese vznikat i nějakou
dobu po celkové rekultivaci, navíc bude v provozu i kogenerační jednotka, která bude
energeticky využívat vznikající skládkový plyn), dále bude monitorován právě skládkový plyn,
sedání tělesa. Součástí následné péče je i údržba zeleně na rekultivaci. Areál Centra
komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou bude i po celkovém uzavření skládky a
její rekultivaci nadále využíván, takže zajištění následné péče bude denně kontrolováno
provozovatelem areálu.
Riziko havárií
Nejpravděpodobnější možnost vzniku havárií může souviset s úniky látek či se selháním
lidského faktoru.
Únik průsakových vod
Provoz skládky S-NO odpadu představuje pro okolí riziko zejména v případě úniku
skládkových výluhů do podzemí nebo na okolní terén. Únik skládkových vod může být
způsoben:
- porušením těsnosti izolace dna skládky - riziko zasažení podzemních vod mělké zvodně
- porušením těsnosti akumulačních jímek - riziko zasažení podzemních vod mělké zvodně
- porušením těsnosti drenážního systému určeného k přívodu průsakových vod do
akumulačních jímek - riziko zasažení podzemních vod mělké zvodně
- překročením kapacity akumulačních jímek a přetečením jejího okraje – riziko zasažení
půdního pokryvu a podzemních vod mělké zvodně
Porušení těsnosti izolace dna skládky, drenážního systému a akumulačních jímek může
nastat jako důsledek technické nekázně při pokládání, spojování a kontrole nepropustnosti
jednotlivých izolačních prvků. Překročení kapacity akumulačních jímek může nastat jako
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důsledek

provozní

nekázně

nebo

extrémních

srážek

překračujících

stoletou

pravděpodobnost výskytu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami. Pokud dojde během realizace záměru k jakékoli poruše na zařízení
nebo havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala. Se
silničním provozem je obecně spjato riziko znečištění okolního prostředí při úniku
přepravovaných látek s obsahem škodlivin v důsledku dopravní nehody. K únikům může dojít
při poruchách či opravách obslužné techniky, taktéž při nesprávném tankování pohonných
hmot, zejména pak při tankování kompaktoru na ploše skládky.
Požár
Riziko požáru může vzniknout nedodržením zásad požární ochrany nebo při průniku
nepovolané osoby do areálu skládky, případně i samovznícením při nedostatečném hutnění.
Současně ho nelze vyloučit při mýcení lesního porostu při výstavbě skládky. Riziko vzniku
požáru nelze zcela vyloučit nikde, kde jsou umístěny hořlavé materiály, a je nakládáno s
ropnými látkami.
Minimalizace rizika
Veškeré manipulace v rámci skládkové technologie mohou provádět pouze poučení
pracovníci obsluhy. Mohou být používány pouze mechanismy a stroje v dobrém technickém
stavu, splňující kritéria daná příslušnými předpisy. Údržba a opravy poškozených strojů a
mechanismů budou prováděny odbornou servisní službou.
Dopady havárií na okolí
Riziko úniku průsakových vod
Z látek nebezpečných vodám lze v zásadě v průsakových vodách očekávat:
- toxikologicky významné těžké kovy (Cu, Cd, Pb, Cr)
- různé skupiny organických látek (NEL - nepolární extrahovatelné látky)
- AOX (chlorované uhlovodíky)
- TOL (těkavé organické látky)
- výrazné mikrobiální oživení
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V případě úniku průsakových vod na volný terén mimo akumulační jímky (přetečení) bude
ohrožena kvalita půd, horninového prostředí, podzemních vod a povrchových vod. Popsaný
únik lze charakterizovat jako snadno zjistitelný, jednorázový s výrazným znečištěním (únik je
předpokládán v případě přívalových srážek). Porušení těsnosti tělesa skládky, akumulačních
jímek nebo drenážního systému je, oproti výše popsané situaci, spojeno s únikem trvalého
charakteru a obtížně zjistitelným. Únikem by byla bezprostředně ohrožena kvalita
podzemních vod mělké zvodně. Při zasažení podzemních vod mělké zvodně lze předpokládat
šíření kontaminace ve směru proudění podzemních vod (k SZ) a průnik kontaminované vody
do prostředí turonské zvodně. S postupem kontaminace lze předpokládat naředění původní
kontaminace.
Riziko požáru
Riziko požáru s výrazně negativním dopadem na okolí je významné pouze při jižním okraji,
kde navazuje na lesní porost. I přes zachování ochranného pásma bez vegetace mezi aktivní
částí skládky a lesním porostem nelze zcela vyloučit rozšíření požáru mimo území skládky.
Porušení těsnosti obou izolačních vrstev dna skládky v důsledku případného požáru je
nepravděpodobné.
2.5

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení (doba provozu)

Zahájení:

2022

Dokončení:

2040
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3

EVROPSKY VÝZNAMNĚ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

Natura 2000 je evropskou soustavou území, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště
a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL).
Natura 2000 vychází ze dvou směrnic EU, které byly implementovány do zákona č. 114/1992
Sb. novelizací zákonem č. 218/2004 Sb.:
Směrnice Rady 79/409/EEC z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (směrnice
o ptácích).
Směrnice Rady 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).
Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků,
uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření,
týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování
v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou
zřizovány nařízeními vlády. V současnosti je na území ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí.
Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR
požívají základní nebo smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL
se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin
v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou
obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle nařízení Vlády č.
318/2013 (novelizované dále nařízením Vlády č. 73/2016 a 207/2016). Aktuálně je celkový
počet EVL v České republice 1112, které pokrývají necelých 10 % její rozlohy.
Při posuzování vlivů záměrů a koncepcí je nutno zvažovat též PO a EVL vymezené na území
všech států Evropské unie. Vzhledem k poloze a charakteru posuzovaného záměru lze působení potenciálních vlivů na zahraniční lokality vyloučit.
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3.1 Identifikace dotčených lokalit
Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny
jako dotčené, pokud:
 jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin)
 jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk)
 jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení)
 jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace, přerušení migrace)
Stávající skládka i její plánované rozšíření se nachází v těsné blízkosti EVL Milovice – Mladá.
Tato lokalita je vyhlášena k ochraně širokého spektra lesních i nelesních typů přírodních
stanovišť a jediného evropsky významného druhu – čolka velkého Triturus cristatus.
Posuzovaný záměr, resp. jeho již existující část zasahuje pouze velmi malý podíl rozlohy EVL.
Rozšíření skládky je naplánováno do lesních porostů, které tvoří nárazníkové pásmo území
EVL a nelze vyloučit její ovlivnění výstupy záměru. EVL Milovice – Mladá je identifikována
jako dotčená posuzovaným záměrem.
Záměr nezasahuje na území žádné jiné evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti
(PO). Nejblíže jsou záměru umístěny EVL Hrabanovská černava (5,3 km), EVL Slepeč (5 km) a
EVL Stráně u Kochánek (6 km) – obr. 5. Vzhledem k vzdálenosti a charakteru záměru lze
konstatovat, že k ovlivnění těchto tří záměrem nedojde.
Ovlivnění dalších EVL a PO, a to na českém i na jiném státním území, lze vyloučit. Lokalizaci
EVL položených nejblíže posuzovanému záměru znázorňuje obr. 5.

Obr. 5 Mapa EVL (fialově) v okolí záměru (červeně)
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3.2 Stručný popis dotčené evropsky významné lokality
Název:
Kód lokality:
Rozloha:

Evropsky významná lokalita Milovice - Mladá
CZ0214006
Nařízení vlády č. 6132/2005
1 244,1 ha

EVL zabírá velkou část bývalého vojenského prostoru Mladá, který se nachází ve
Středočeském kraji, asi 40 km severovýchodně od Prahy, mezi městy Lysá nad Labem, Mladá
Boleslav a Nymburk (obr. 6). Jedná se o nejstarší vojenský prostor u nás, byl zřízen již v roce
1904, v pozdějších letech byl postupně rozšiřován a nepřetržitě využíván až do svého zrušení
v roce 1991. Díky vojenskému využití se zda zachoval komplex rozsáhlých ploch suchých
trávníků na místech bývalých cvičišť a světlých listnatých acidofilních lesů.

Obr. 6 Mapa EVL Milovice – Mladá (převzato z nařízení vlády č.132/2005)
Širokolisté suché trávníky se vyvinuly na bývalých úhorech, jejich kvalita a zachovalost závisí
na geomorfologických a historických podmínkách, zejména na podloží, expozici a svažitosti.
Významným krajinným prvkem jsou mezofilní a suché lemy a také drobné plochy vegetace
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otevřených písčin s paličkovcem šedavým. Vodní plochy a mokřady jsou spíše vzácné,
většinou se jedná o pozůstatky vojenské činnosti nebo bývalého osídlení.
Lesní stanoviště jsou zastoupena zejména suchými kyselými doubravami, méně se vyskytují
netypicky vyvinuté vlhké kyselé doubravy, hercynské dubohabřiny a místy též teplomilné
doubravy.
V EVL se vyskytuje řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména hmyzu.
Předměty ochrany EVL Milovice - Mladá:
Stanoviště:
Tab. 1 Typy evropských stanovišť – předměty ochrany EVL Milovice – Mladá
KÓD

TYP STANOVIŠTĚ

POTENCIÁLNĚ
DOTČENO ZÁMĚREM

2330
4030
6210
6510
9170
9190

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a
psinečkem (Agrostis)
Evropská suchá vřesoviště
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na
písčitých pláních

NE
NE
NE
NE
ANO
ANO

Jako potenciálně dotčená byla určena ta stanoviště, která byla mapována v blízkosti stávající
skládky, případně potenciálně dotčená jejím plánovaným rozšířením jejími nepřímými vlivy –
obr. 7 (AOPK ČR 2020).
Většinu lesních porostů v blízkosti skládky tvoří přírodní biotop L7.1 – Suché acidofilní
doubravy. Tento biotop ovšem není zahrnut v žádném evropsky významném typu přírodního
stanoviště, není tedy ani předmětem ochrany EVL Milovice – Mladá.
Až k okraji skládky, na území EVL, se vyskytuje přírodní stanoviště 9190 Staré acidofilní
doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních. Záměrem by nemělo dojít k
záshu do plochy tohoto stanoviště. Přesto nelze vyloučit jeho nepřímé negativní ovlivnění.
Stanoviště 9190 je považováno za dotčený předmět ochrany.
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Stejně tak stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum je lokalizováno mimo
přímý územní zábor posuzovaného záměru, ale nelze zcela vyloučit jeho možné nepřímé
ovlivnění. Je považováno za dotčený předmět ochrany.
Ostatní stanoviště se nacházejí mimo dosah vlivů posuzovaného záměru. Nedochází u nich k
přímému záboru v důsledku realizace záměru na území EVL ani mimo něj, dlouhodobý
provoz skládky nezpůsobil jejich významné negativní změny, nacházejí se mimo jeho dosah.

Obr. 7 Výskyt přírodních stanovišť (předmětů ochrany – zeleně) v oblasti záměru (červeně);
zelená šrafa – EVL Milovice - Mladá
Předmětem ochrany EVL Milovice – Mladá je i evropsky významný druh živočicha – čolek
velký Triturus cristatus. Území dotčené nebo ovlivněné záměrem není biotopem tohoto
druhu. Výskyt čolka velkého v rámci EVL je koncentrován mimo dosah vlivů záměru –
původně se jednalo hlavně o bývalý návesní rybníček v zaniklé obci Mladá (cca 1 km od
skládky), aktuálně byl zjištěn též na dalších místech (Mýtko – cca 1,7 km) a v ZCHÚ Pod
Benáteckým vrchem (2,3 km) – obr. 8.
Čolek velký nebude dotčen posuzovaným záměrem.
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Obr. 8 Výskyt čolka velkého (předmětu ochrany – světle modře) v EVL Milovice – Mladá
(zelená šrafa), (červeně – oblast záměru)
3.3 Dotčené předměty ochrany
9170 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Listnaté lesy s hlavními dřevinami habrem obecným, dubem zimním a dubem letním, dále je
zde častá lípa srdčitá a javor babyka, v keřovém patře dále líska obecná a hlohy. Význačným
rysem je jarní aspekt s řadou geofytů.
Biotop: L3.1 – Hercynské dubohabřiny
Charakteristika biotopu odpovídá přírodnímu stanovišti. V bylinném patře je charakteristický
výskyt jaterníku podléšky, sasanky hajní, lechy jarní, strdivky nicí a další druhů.
Ohrožující faktory: lesní stanoviště, které je ohroženo zejména nevhodným lesnickým
hospodařením a velkou početností lesních kopytníků.
Výskyt v lokalitě posuzované ho záměru: tento biotop se vyskytuje roztroušeně v rámci
lesních porostů celé EVL. Záměr nezabírá plochu tohoto stanoviště. V rámci EVL se záměr
dostává do blízkosti cca 180 m od evidovaného výskytu stanoviště 9170. Mimo EVL dosahuje
stávající skládka k hranici evidovaného výskytu stanoviště. Plánované rozšíření nezasahuje
neevidovaný výskyt stanoviště.
9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
Porosty dubu s přimíšenou břízou obvykle v terénních depresích v nížinách i pahorkatinách.
Charakteristická je vysoká hladina spodní vody. V keřovém patře je typický výskyt krušiny
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olšové, v bylinném patře je pro toto stanoviště diagnostickým druhem bezkolenec
rákosovitý.
Biotop: stanoviště zastupuje jediný biotop – L7.2 – vlhké acidofilní doubravy. V prostech
dominuje dub letní, zastoupena je řada dalších dřevin (bříza, borovice, osika, jeřáb ptačí
apod.). Typickým znakem je kyselý půdní podklad.
Ohrožující faktory: lesní stanoviště, které je ohroženo zejména nevhodným lesnickým
hospodařením a také odvodněním, tracheomykózami a eutrofizací.
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: EVL je významnou lokalitou výskytu stanoviště v
rámci ČR. Je zde chráněno cca 3 % celkově chráněné plochy tohoto stanoviště.
Stanoviště se v rámci EVL Milovice - Mladá nedostává do přímé územní kolize s posuzovaným
záměrem rozšíření skládky. Spolu s hranicí EVL dosahuje rozšíření stanoviště 9190 až ke
stávající skládce. Plánované rozšíření se přibližuje dalšímu segmentu s výskytem stanoviště
do vzdálenosti 35 m. Terénní průzkumy prokázaly existenci mírně degradovaných ploch
stanoviště 9190 v místě plánované skládky mimo území EVL (viz kap. 4.2).
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4

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITY NATURA 2000

4.1

Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení

Pro účely hodnocení byly využity následující podklady:


Skládka odpadů Benátky nad Jizerou – rozšíření lokalita Západ. Zákres situace.
Interprojekt – odpady, 3/2019.



Centrum komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou. Dokumentace EIA
k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Juros, s.r.o.
10/2020.



Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k vlivu záměru „Centrum
komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou“ na EVL a PO soustavy Natura
2000 ze dne 17. 6. 2020 (č.j.: 080394/2020/KUSK-2).



Závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje
města pro záměr: Centrum komplexního nakládání s odpady Benátky nad Jizerou
(dále jen CKNOB)“ na pozemcích parc. č. 5009/2, 5009/3, 5009/4,5009/44, 5010/63,
5082, 5083/3 v katastrálním území Staré Benátky ze dne 6. 8. 2020 (č. j.:
105884/2020/ÚP/jivi).

Pro hodnocení byla dále k dispozici data AOPK ČR z vrstvy mapování biotopů (2020).
Byla využita data z mapového serveru AOPK ČR http://mapy.nature.cz.
Bylo provedeno terénní šetření zaměřené na průzkum dotčené části lokality a potenciálního
ovlivnění předmětu ochrany (5. 8. a 8. 9. 2020) a konzultace s odborníky na dotčené území a
předmět ochrany (Mgr. Eva Volfová, MUDr. Vít Zavadil).
Pro provedení hodnocení záměru byly tyto podklady shledány jako dostatečné.
4.2

Výsledky návštěv a terénních šetření

Byly provedeny dvě terénní návštěvy zaměřené na zjištění stavu přírodních stanovišť
potenciálně ovlivněných posuzovaným záměrem a také na možné ověření výskytu předmětů
ochrany v území dotčeném záměrem a jeho okolí.
Na území EVL Milovice - Mladá se nacházejí stanoviště 9170 a 9190 v relativně dobrém stavu
a to i v bezprostředním okolí stávající skládky. Nejeví známky degradace způsobené
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provozem skládky. Dochází zde k mírnému znečišťování lehkými částmi odpadů ze skládky,
míra tohoto znečišťování však nezpůsobuje zhoršení stavu předmětů ochrany.
V místech plánovaného rozšíření skládky není v platné vrstvě AOPK ČR registrován výskyt
přírodních stanovišť, včetně stanovišť, které jsou předměty ochrany EVL. Na základě
terénních šetření lze konstatovat, že se zde maloplošně mimo území EVL vyskytuje
stanoviště 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých
pláních. Tento výskyt je spíše fragmentární a nesplňuje požadavky na zařazení do EVL.
Porosty jsou poznamenané těžbou – vyskytují se zde pouze soliterní jedinci větších starých
stromů. Druhové složení je degradováno eutrofizací a dominancí třtiny. V minulosti zde
patrně existovaly větší plochy s výskytem tohoto stanoviště. Realizací záměru dojde k jeho
zániku.
Přírodní stanoviště 9170 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum se v místě plánované
skládky, a to ani v území mimo EVL, nevyskytuje.
Bezprostřední okolí skládky tvoří na některých místech i na území EVL mladé stejnověké
jehličnaté porosty s převažující borovicí lesní.
Charakter území dotčeného posuzovaným záměrem dokreslují fotografie na obr. 9 až 14.
Území dotčené plánovaným rozšířením skládky nepředstavuje vhodný biotop pro čolka
velkého Triturus cristatus. Na ploše ani v její blízkosti se nenacházejí vhodné nádrže k
rozmnožování, většina plochy je zastíněná lesem. Nelze zcela vyloučit občasné využití k
zimování, nejeví se však příliš pravděpodobné.
4.3

Předpokládané vlivy záměru

Realizace záměru, tedy výstavba a provoz skládky odpadů, s sebou přináší řadu přímých i
nepřímých negativních vlivů, jejichž působení se projevuje i sekundárně nebo kumulativně.
Vlivy na přírodní prostředí lze rozdělit do následujících kategorií:
Plošný zábor biotopu
Realizací záměru dojde k plošnému záboru přírodních biotopů, biotopů rostlin a živočichů v
místě rozšíření skládky a navazujících provozů. Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu, která
zasáhne lesní přírodní stanoviště i biotopy rostlin a živočichů v dosud skládkou nezasaženém
území.
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Znečištění a eutrofizace prostředí
V důsledku výstavby a zejména provozu skládky lze očekávat zvýšení vnosu živin spojené
s vyšší hladinou znečistění dusíkatými látkami. To může mít za následek postupnou přeměnu
druhového složení přírodních společenstev ve prospěch druhů snášejících vysoký obsah
dusíku v půdě. Druhy vázané na méně úživné prostředí budou těmito konkurenčně
schopnějšími druhy vytlačeny. Výsledkem je celkové ochuzení struktury a druhového složení
společenstva.
Mortalita způsobená při výstavbě (provozu) záměru
Při stavebních pracích nelze vyloučit přímé zabíjení živočichů. Pro některé druhy živočichů
může provoz skládky představovat ohrožení v důsledku střetů s projíždějícími vozidly.
Nejvíce ovlivněnou skupinou jsou v tomto směru obratlovci, případně někteří bezobratlí
živočichové. V dotčeném území se jedná např. o některé druhy ptáků a zde se vyskytující se
plazy a obojživelníky.
Rušení v době výstavby i provozu
V době výstavby dochází k nárůstu hladiny rušení v dotčené lokalitě. To může pro některé
citlivější druhy živočichů zejména ptáků a savců představovat limitující faktor vedoucí
k opuštění území. Podobně později za provozu skládky může dlouhodobé využití spojené
nejen s hlukovým, ale též se světelným znečištěním vést k opuštění lokality a jejího
bezprostředního okolí.
Vzhledem k tomu, že se dotčená lokalita je již v současnosti využita ke skládkování a
zpracování odpadu a nachází v blízkosti lidského osídlení se všemi možnými aktivitami, bude
změna intenzity rušení v době provozu méně výrazná.
Znečištění vody, narušení vodního režimu
Skládka by mohla ovlivnit drobné vodoteče v případě úniku závadných látek do okolního
prostředí.
Dále nelze vyloučit změny vodního režimu v krajině tělesem skládky. Nově vzniklá prostorová
struktura může v některých místech znamenat zvýšení hladiny spodní vody, v jiných naopak
vysušení a likvidaci prameništních, podmáčených nebo mokřadních stanovišť.
Šíření nepůvodních druhů
Jedná se o sekundárně působící vliv, spojený zejména s narušením půdního krytu po dobu
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výstavby, ale i provozu skládky. Následně může dojít k šíření nepůvodních druhů, které pak
pronikají do okolí. Problém se nejvíce projevuje u druhů invazivních, které představují
reálnou hrozbu pro méně stabilní společenstva závislá na specifickém managementu.

Obr. 9 Fragmenty stanoviště 9190 v plánovaném Obr. 10 Soliterní duby v plochách bezprostředně
rozšíření skládky mimo EVL
navazujících na skládku mimo EVL

Obr. 11 Stanoviště 9190 v plánovaném rozšíření
skládky mimo EVL

Obr. 12 Stanoviště 9190 v plánovaném rozšíření
skládky mimo EVL, v podrostu dominuje třtina
křovištní

Obr. 13 V plánovaném rozšíření skládky se
nacházejí převážně mladé výsadby borovice

Obr. 14 Výsadby borovice se nacházejí i na území
EVL sousedícím se skládkou
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4.4

Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany

Hodnoceny byly vlivy záměru, a to podle následující stupnice významnosti vlivů.
Tab. 2 Významnost vlivů – stupnice významnosti
Hodnota
-2

Termín
Významně
negativní vliv

-1

Mírně
negativní vliv

0

Nulový vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Záměr je spojen s následujícími negativními faktory na oba dotčené typy přírodních
stanovišť:
•

plošný zábor biotopu

•

znečištění a eutrofizace prostředí

•

znečištění vody, narušení vodního režimu

•

šíření nepůvodních druhů

Vliv na přírodní stanoviště 9170 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Intenzita vlivu negativních faktorů na stanoviště 9170 je vyhodnocena v tabulce 3.
Tab. 3
Faktor

Vyhodnocení
vlivu

Komentář

Zábor biotopu

0

V důsledku záměru nedochází k plošnému záboru biotopu

Znečištění,
eutrofizace prostředí

-1

Nelze zcela vyloučit příležitostný vnos znečištění z blízké
skládky (prašnost, lehké části komunálního odpadu)

Změny vodního
režimu

0

Stanoviště není citlivé ke změnám hydrologických
podmínek, skládka je zabezpečena proti úniku znečištěných
technologických vod

Nepůvodní a invazní
druhy

0

Vzhledem ke vzdálenosti od plánovaného rozšíření skládky
a bariéře lesního porostu by nemělo dojít k nárůstu
zastoupení
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Vliv záměru na stanoviště 9170 je celkově vyhodnocen jako mírně negativní.
Vliv na přírodní stanoviště 9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur)
na písčitých pláních
Intenzita vlivu negativních faktorů na stanoviště 9190 je vyhodnocena v tabulce 4.
Tab. 4
Faktor

Vyhodnocení
vlivu

Komentář

Zábor biotopu

-1

V důsledku záměru nedochází k plošnému záboru
stanoviště na území EVL, dojde k záboru degradované
formy mimo EVL.

Znečištění,
eutrofizace prostředí

-1

Nelze zcela vyloučit příležitostný vnos znečištění z blízké
skládky (prašnost, lehké části komunálního odpadu).

Změny vodního
režimu

0

Skládka je zabezpečena proti úniku znečištěných
technologických vod, k ovlivnění hydrologických podmínek
by nemělo dojít.

Nepůvodní a invazní
druhy

-1

V důsledku prosvětlení na okrajích skládky nelze vyloučit
zvýšení podílu světlomilných travin na úkor
reprezentativních lesních druhů .

Vliv záměru na stanoviště 9190 je celkově vyhodnocen jako mírně negativní.
4.5

Vyhodnocení kumulace vlivů

Při posuzování záměrů je nutno počítat s kumulací některých vlivů působících již v současnosti v místě záměru, v jeho okolí, nebo záměrů, které se v dané lokalitě připravují. Pro
zjištění možných záměrů, které by tak v kumulaci s posuzovaným záměrem mohly zhoršovat
působení negativních vlivů až na úroveň významně negativních, byly využity znalosti místní
situace konzultantů předloženého hodnocení a informační systém EIA dostupný na internetu
(portal.cenia.cz). Většina projektů, které jsou zařazeny do informačního systému EIA na území obce Benátky nad Jizerou, v průmyslové zóně Staré Benátky, jejíž součástí je i hodnocená
skládka, se týkají provozu samotné skládky odpadů. Výjimku tvoří:
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•

Výrobce aluminiových víceúčelových trubic do výparníků a kondenzátorů pro klimatizaci do automobilů (průmyslový areál poblíž skládky) – v procesu EIA, v závěru zjišťovacího řízení bez připomínek ze strany orgánů ochrany přírody;

•

Lisovna plastů ALUKROM - v procesu EIA, v závěru zjišťovacího řízení uplatněny pouze
připomínky týkající se druhové ochrany zvláště chráněných druhů vyskytujících se na
ploše záměru;

•

Novostavba areálu půjčovny bednění a pažení firmy Bepatech spol. s r.o. – závěr zjišťovacího řízení – bez námitek z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, lze vyloučit vliv záměru na lokality Natury
2000.

•

Vývojové centrum technologií dopravních staveb – záměr prošel hodnocením podle
§45i (Véle 2017). Bylo vyhodnoceno, že záměr nemá významný negativní vliv na soustavu Natura 2000.

Skládka je součástí průmyslového areálu, kde se nachází řada dalších průmyslových podniků.
Tento areál je od samotné EVL Milovice – Mladá oddělen pásem lesních porostů vytvářejících
nárazníkové pásmo od jeho rušivých vlivů. Dosud není patrná degradace přírodních stanovišť
na území EVL způsobená přítomností tohoto areálu. Je však zřejmé, že jakékoliv další přibližování se výrobních, skladovacích nebo skládkových aktivit k hranicím EVL znamená výrazné
zvyšování rizika negativního ovlivnění předmětů ochrany EVL.
Zásadním kumulativním vlivem působícím na lesní stanoviště na území EVL Milovice – Mladá
je lesní hospodaření. Dochází zde k výsadbám hospodářských stejnověkých porostů
stanovištně nevhodných dřevin (borovice lesní), a to i na území EVL. K tomuto vlivu hodnocený záměr nijak nepřispívá.
Vzhledem k tomu, že území záměru je lokalizováno mimo dotčenou EVL, je vyhodnoceno, že
realizací posuzovaného záměru v souvislosti s kumulativními vlivy nedojde ke zhoršení vlivů
záměru na úroveň významně negativních vlivů. Synergické a kumulativní působení rozšíření
skládky lze hodnotit jako hraniční – záměrem nedochází k překročení míry významného
negativního vlivu, další rozšiřování aktivit směrem k území EVL v budoucnu však již nelze doporučit.
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4.6

Porovnání variant

Záměr byl předložen v jedné variantě.
4.7

Opatření k eliminaci a zmírnění vlivů

Vlivy záměru v předložené podobě byly vyhodnoceny jako mírně negativní.
Pro další minimalizaci těchto vlivů lze navrhnout opatření:
 Skrývkové práce budou provedeny mimo hlavní vegetační sezónu tj. od října do 15.
března.
 Před zahájením terénních prací dojde ke kontrole dotčené plochy osobou pověřenou
biologickým dozorem. Ta zajistí, že bude minimalizována mortalita drobných terestrických (na zemi žijících) živočichů.
 Skládka bude oplocena, přičemž oplocení bude dosahovat výšky alespoň 2 m. Oplocení bude vybaveno plastovým nebo jiným zastíněním tak, aby bylo minimalizováno
vizuální rušení a zároveň maximalizováno zachycování lehkých částí.
 Kolem oplocení směrem vně (k území EVL) nebudou lokalizovány obslužné komunikace skládky.
4.8 Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření s vlivem záměru v případě jejich
provedení
Ani v případě neprovedení eliminačních opatření nedojde k významně negativnímu vlivu záměru na předměty ochrany EVL Milovice – Mladá. Záměr je lokalizován mimo území EVL. Bez
realizace opatření však může dojít k dalšímu posunu v intenzitě působení synergických a kumulativních vlivů.
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5 ZÁVĚR
Bylo vyhodnoceno, že záměr „Centrum komplexního nakládání s odpady Benátky nad
Jizerou“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č.
114/1992 Sb.) na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Milovice –
Mladá ani žádné jiné PO ani EVL.
V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv záměru na přírodní stanoviště 9170 –
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním
(Quercus robur) na písčitých pláních.
Byla navržena opatření k minimalizaci vlivů.
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