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ÚVOD
Předmětem Dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. je záměr „Komplexní centrum
nakládání s odpady Vysoká“. Jedná se o záměr investora vybudovat nové plochy a prostory, které
budou sloužit k soustřeďování, úpravě, využívání a odstraňování odpadů kategorie ostatní v procesu
kompostování a k překládání odpadů.
Pro záměr „Komplexní centrum nakládání s odpady Vysoká“ bylo zpracováno oznámení dle § 6 v
rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001Sb.
Pro oznámení záměru bylo, dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, provedeno zjišťovací řízení. Ministerstvo životního prostředí, příslušné
k projednání daného oznámení, došlo k závěru, že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a k dalšímu projednání bude
předkládána dokumentace ve smyslu § 8 zákonu č. 100/2001 Sb.
V průběhu zjišťovacího řízení došlo celkem 8 vyjádření orgánů státní správy a veřejnosti: Ministerstva
životního prostředí (odbor ochrany vod, ovzduší), Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se
sídlem v Plzni, Městského úřadu Stod, Krajského úřadu Plzeňského kraje, České inspekce životního
prostředí v Plzni, města Dobřany a Hnutí Duha. Následující text obsahuje stručné shrnutí připomínek a
způsob jejich vypořádání.
Vyjádření MěÚ STOD obsahovalo připomínku z hlediska ochrany a přírody:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny MěÚ STOD upozorňuje, že v blízkosti zájmového území skládky
se nachází přechodně chráněná plocha, která byla vyhlášena z důvodu výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin – kosatec sibiřský a vemeník dvoulistý
Záměr Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká bude situován pouze na parcele 1848/7
k.ú. Dobřany, další pozemky nebudou činností přímo zasaženy. Jsou definována preventivní opatření
předcházející znečištění podzemních a povrchových vod a budou definována opatření snižující emise
TZL. Proto se zpracovatel dokumentace domnívá, že nedojde ani k sekundárnímu ovlivnění přechodně
chráněné plochy
Vyjádření ČIŽP obsahovalo připomínky týkající se monitorovacího systému skládky, snižování
emisí TZL, provádění analýz výsledného produktu, postupu v případě výskytu chráněných druhů
živočichů a ptáků, stanoviska příslušného orgánu státní správy lesů a garance parametrů technologie
v úrovni BAT
1) Upozorňuje, že bude třeba doplnit stávající monitorovací systém skládky o nové objekty, průběžně
zapisovat údaje z monitoringu do provozního deníku a řídit se platným provozním řádem, který bude
průběžně aktualizován.
Předmětný záměr ve vztahu k charakteru zpracovávaných odpadů nebude mít vliv na vyšší produkci
výluhových vod. Proto nemůže dojít k ovlivnění kvality podzemních vod v lokalitě. Geologie daného
území je založena na 50 m svrchní vrstvě jílových zemin s koefic. propustnosti k = 10-11 m/s. Stávající
areál je dlouhodobě monitorován a rozsah monitorovacího systému kvality vod je dán odborným
hydrogeologickým posudkem a pravidelným vyhodnocování zastižených hodnot. Provozní a havarijní
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řády areálu budou aktualizovány s ohledem na nově vzniklé objekty. Řády budou respektovat
požadavky vodoprávních orgánů státní správy.
2) U haly na fyzikální úpravu odpadů (drcením a rozdělováním vibračními síty) není uvedeno, jak
budou omezovány emise TZL. ČIŽP požaduje u výsledného produktu provádění analýz obsahu těžkých
kovů, chloru, fluoru – tento produkt by měl být spoluspalován pouze v zařízeních o příkonu vyšším než
50MW, a to na základě spalovací zkoušky.
Technologická zařízení haly MBÚ budou vybavena podtlakovým systémem ke snižování emisí TZL,
který je v rámci této dokumentace blíže specifikován.
Kvalita paliv bude jednoznačně prokázána dokladem o analýzách odebraných vzorků paliva
provedených osobou akreditovanou vnitrostátním akreditačním orgánem tak, jak požaduje vyhláška č.
415/2012 Sb. Součástí analýz bude také analýza obsahu těžkých kovů, chloridů a fluoridů. Parametry
kvalitativní specifikace budou součástí smluvního jednání s odběratelem paliva, budou respektovat
jeho požadavky na kvalitu paliva. Spalování bude prováděno pouze ve zdrojích, které budou mít
povolení ke spalování (spoluspalováni) daného typu paliva. V rámci přípravy projektu linek MBÚ
byla provedena spalovací zkouška tohoto paliva.
3) Oddělení ochrany přírody upozorňuje na možný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a ptáků
na daném pozemku. V případě jejich výskytu je k realizaci záměru nutná výjimka ze zákazu uvedených
v §50 zákona 114/1992 Sb, vydaná KÚ PZ.
V případě, že by byl zjištěn výskyt chráněných druhů živočichů a ptáků, bude zažádáno o výjimku ze
zákazu dle §50 zákona 114/1992 Sb.
4) Oddělení ochrany lesa požaduje doplnění oznámení o stanovisko příslušného orgánu státní správy
lesů.
Orgánem státní správy lesů je městský úřad STOD, jehož vyjádření je součástí připomínek získaných
v rámci zjišťovacího řízení k danému oznámení – dopis č.j. 1524/13/OŽP. Toto vyjádření konstatuje,
že z titulu orgánu státní správy lesů nemá připomínek. Úřad byl požádán o nové obsažnější vyjádření
v lednu 2014.
5) Je nutné zaručit, že po realizaci záměru budou garantované parametry technologie minimálně na
úrovni BAT dle BREF.
Relevantními požadavky Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro průmysl
zpracování odpadů ze srpna 2005 pro daný záměr jsou:
•

vyžadovat od producenta informace identifikující odpad, provést předběžné a celkové analýzy
charakterizující odpad,

•

při přejímce odpadu provádět vizuální kontrolu odpadu, screening odpadu, tzn. provádět
testování dle plánu analýz daného střediska,

•

v rámci provozního managementu klást důraz na bezpečnost (ostraha objektů, prevence
nebezpečí a havárií, inspekce a údržby, školení pracovníků, monitoring, audity),
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•

mít specifikované postupy pro skladování odpadu (např. lokace skladovacích prostor mimo
dosah vodních zdrojů, značení skladovacích prostor, udržovat průchodný přístup atd.),

•

monitorování průběhu zpracování odpadu (kontrola pH a teploty, monitorování zápachu,
v případě žádosti provádět měření hluku autorizovanou osobou),

•

mít jasný postup pro nakládání s odpady, které nesplňují přijímací kriteria nebo neodpovídají
popisu odpadu a pro další nestandardní situace (včetně požadavku na definování nápravných a
preventivních opatření, dokumentovat postup zpracování odpadu (včetně údajů o chemických
reakcích, typu zařízení, atd.),

•

vést evidenci odpadu a uchovávat záznamy vztahující se k jejich úpravě.

Výše uvedené požadavky budou v dokumentaci zdůrazněny.

Vyjádření MŽP obsahovalo připomínky týkající se zařízení, kde bude s výstupy z MBÚ nakládáno a
validity certifikátů pro palivo z pohledu zákona o ochraně ovzduší.
1) Oznámení se nedostatečným způsobem zabývá tím, jak a kde bude s výstupy z MBÚ zařízení
nakládáno.
Záměr má za cíl maximálně naplňovat hierarchii pro nakládání s odpady v korelaci s ekonomicko –
provozními možnostmi, tzn. má možnost
•

vytřídit materiálově využitelné a na trhu uplatnitelné komodity (po vytřídění předány
oprávněným osobám k dalšímu nakládání),

•

oddělit a stabilizovat BRKO s možností následného materiálového využití (v závislosti na jeho
kvalitě buď k výrobě kompostu určeného k dalšímu využití, nebo k materiálu, který bude dále
užíván k překrytí a zpevnění tělesa skládky),

•

vytřídění materiálově nevyužitelné nadsítné složky a její úpravě tak, aby splňovala podmínky
k energetickému využívání a vybraných energetických zdrojů. Tyto energetické zdroje budou
muset před trvalým využíváním tohoto paliva provést spalovací zkoušku s následným
vyhodnocením.

•

uložit jinak nevyužitelné frakce odpadů na skládku za splnění podmínek dané dotčenou
vyhláškou

2) Palivo musí být spalováno ve zdrojích, které jsou povoleny k tepelnému zpracování odpadu (tj. jsou
vlastníky povolení krajského úřadu ke spalování odpadu) a při spalování musí být dodrženy podmínky
pro tepelné zpracování odpadu.
Další nakládání s upraveným odpadem (produktem) bude v souladu s relevantními požadavky
právních předpisů (především zákona o ochraně ovzduší, o vodách a o odpadech).
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3) Je požadováno, aby byl předložen jasný plán, které zdroje budou výstupy z posuzovaného zařízení
dále spalovat, a posouzeny dopady dopravy odpadů z posuzovaného zařízení do konečného místa
určení.
V současné době zatím neproběhla žádná jednání s možnými odběrateli a není možné specifikovat
místa určení a tudíž také posoudit dopad dopravy mezi danými místy. Obecně lze konstatovat, že
intenzitu dopravy ovlivní pouze doprava vytříděných dále materiálově využitelných složek
k odběratelům a nadsítné frakce určené ke spalování. V oznámení EIA byl tento nárůst dopravy
vyčíslen z 90 na 194 vozidel. V rámci vypořádání připomínek Krajského úřadu Plzeňského kraje došlo
ke snížení plánované kapacity a to ze 130 000 t na 60 000 t, čímž dojde také ke snížení nárůstu počtu
nákladních vozidel (viz tabulka č. 3, kapitola B.I.6.2.5 ). Je nutné také zdůraznit, že část odpadu, který
se v současné době zaváží na skládku, bude zpracováno právě na lince MBU. Nedojde tak k navýšení
počtu nákladních vozidel odpad přivážejících. Vytížením některých vozidel, které přivážejí odpady, i
při jejich odjezdu by bylo možné celkový počet nákladních vozidel dále minimalizovat.
Pro nové údaje je nově zpracována hluková a rozptylová studie, které jsou přílohou dokumentace.
4) Certifikáty o tzv. výrobku Palivo CZ nejsou z pohledu právních předpisů v oblasti ochrany ŽP
relevantní.
Certifikáty budou sloužit k doložení kvality dodávaného paliva a k realizaci smluvních vztahů
s odběrateli. Současně linka MBU není založena pouze na výrobě Paliva CZ, MBU je zařízení

které umožní vyčlenit podsítnou složku (BRKO) a nadsítnou, která se nadále dělí na
druhotnou surovinu nebo případně produkt pro spoluspálení nebo spálení.

Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje obsahovalo připomínky týkající se plánované
projektové kapacity záměru.
Je namítáno, že projektovaná kapacita je silně naddimenzována vzhledem k množství směsných
komunálních odpadů v Plzeňském kraji.
Investor akceptoval požadavek Krajského úřadu Plzeňského kraje a přehodnotil celkovou projektovou
kapacitu linky MBÚ. Kapacita navrhovaného zařízení byla optimalizována tak, aby odpovídala
reálnému množství dále zpracovatelného odpadu, které je v současné době ukládáno na skládce. Bude
snížena na kapacitu 60 000 t/rok.

Vyjádření města Dobřany obsahovalo připomínky týkající se kapacity pozemkové parcely, na které
má být záměr realizován a preventivních opatření vyplývajících z realizace nových objektů.
1) Záměr je situován na jednom pozemku p.č.1848/7 a město Dobřany má důvodné obavy ze
skutečnosti, že tak rozsáhlý záměr není možno reálně se všemi navrhovanými aktivitami umístit na
uvedená pozemek ve vazbě na již realizované a nové aktivity.
Město Dobřany upozorňuje, že je vlastníkem sousedních pozemků (převážně lesy hospodářského
významu) a požaduje jednoznačné a průkazné garance skutečnosti, že uvažovaný záměr neohrozí
žádným způsobem pozemky města.
8

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Oznámení obsahuje stavební dokumentaci k jednotlivým objektům, které jednoznačně dokazují, že
k uvedenému účelu bude dotčený pozemek p. č. 1848/7 zcela postačující. Navíc došlo k přehodnocení
množství zpracovávaných odpadů v nových objektech, čímž vzniká na dotčeném pozemku další
provozní rezerva. Je nutné však připomenout, že roční kapacita odpadů zpracovávaných
v Komplexním centru pro nakládání s odpady nebude vůči současnému stavu změněna. Záměrem je
60% odpadů, které jsou v současné době přijímány ke skládkování, upravit tak, aby je bylo možné
dále využívat a to jak materiálově (např. železné kovy), tak energeticky (nadsítná frakce). Podsítná
frakce bude upravována kompostováním s cílem vyrobit kompost s kvalitou odpovídající buď ČSN 46
5735 - Průmyslové komposty nebo bude jako kompost nevyhovující kvality zařazen jako odpad
katalogového čísla 190503. Potom bude možné tento produkt prodávat třetí osobě nebo bude používán
pro rekultivační a překrývací práce na skládce. Tyto postupy mají výrazný pozitivní environmentální
dopad.
Záměr přímo nezasáhne žádný z okolních pozemků. V oznámení byla definována preventivní opatření
pro ochranu podzemních a povrchových vod, budou definována opatření k minimalizaci TZL, která
dostatečně ochrání okolní pozemky před sekundárním znečištěním.
2) Město Dobřany chce znát veškerá preventivní opatření proti případné ekologické havárii vzniklé
nesprávnou manipulací s odpady v zařízení, především preventivní opatření proti potencionálním
únikům nežádoucích látek do podzemních vod a do ovzduší. Stejně tak, jakým způsobem bude zajištěna
bezpečnost nejbližších obydlených částí města Dobřany v případě ohrožení.
V oznámení jsou jednoznačně definována preventivní opatření pro nesprávnou manipulací s odpady
v zařízení a proti potencionálním únikům nežádoucích látek do podzemních vod (viz kap. D.IV), ke
kterým orgány státní správy neměli připomínek. V dokumentaci budou nově specifikována další
opatření eliminující vznik TZL.
3) Upozorňuje, že pozemky pro stavbu se nachází mimo plochy řešené stávající platnou územně
plánovací dokumentací města Dobřany.
Záměr je situován na pozemkové parcele p. č. 1848/7, jejíž způsob využívání je striktně vázán
k nakládání s odpady. SÚ Dobřany za tímto účelem již několikrát vydala rozhodnutí – souhlas
s umístěním staveb plnící funkci pro nakládání s odpady. Předmětný záměr vyčleněné hranice
pozemku nepřesahuje.

Vyjádření Hnutí Duha obsahovalo připomínky týkající se dodržování hierarchie nakládání s odpady,
způsobu dalšího nakládání se vzniklými odpady a variantního řešení záměru.
1) Zařízení MBÚ upřednostňuje vytřídění energeticky využitelných odpadů z SKO. Přitom podle
hierarchie nakládání s odpady má materiálové využití přednost, takže by mělo být spíše zvoleno MRBT
zařízení a nikoli MBT.
Odpady, které jsou do Komplexního centra pro nakládání s odpady přijímány, jsou odpady, které není
možné přímo materiálově využít. Při přejímce je od dodavatele odpadu vyžadován písemný doklad o
tom, že není možné daný odpad materiálově využít, a tato skutečnost se zohledňuje také při vizuální
vstupní kontrole. Většina odpadů, které jsou v centru zpracovávány jsou směsné komunální odpady.
Z průzkumů složení směsných komunálních odpadů vyplývá, že kromě BRKO, obsahuje složky
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kovového odpadu, plastového odpadu, papíru a lepenky a jiných nevyužitelných odpadů. Provozovatel
bude technologii postupně dovybavovat separátory pro jednotlivé skupiny odpadů podle aktuálních
potřeb – jak odbytu tak i podle struktury přijímaného odpadu.
Na lince MBÚ je možné odseparovat většinu kovů permanentním magnetem (průměrný obsah tohoto
druhu odpadu v SKO 2,5 %), a dále by bylo možné odseparovat také část plastového odpadu PVC
separátorem a zbytek lehké frakce (tj. většinu zbylých plastů a papír / lepenku) vzduchovým
separátorem. Problémem však zůstává to, že papírový i plastový odpad, bývá znehodnocen pro
materiálové využití kontaminací ostatními komunálními odpady, se kterými je v shromažďovacím
prostředku v kontaktu. Takovýto odpad již tedy není možné běžně materiálově využít. Další
problematickou záležitostí by bylo rozseparování lehké frakce na jednotlivé druhy odpadů (plast,
lepenka/ papír). Jedinou technologií, která by toto umožnila, je manuální roztřídění, což by nemuselo
být přípustné z hlediska schopnosti dodržet hygienické předpisy takovéhoto typu pracoviště.
2) Výstavba centra je posuzována jako „jediná varianta řešení“. Takovéto posouzení jediného řešení
je však v rozporu se smyslem zákona o EIA. Zařízení takového významu by měla jistě být posuzována
ve variantách. Hnutí duha proto požaduje zpracovat záměr v těchto variantách:
- počítat s 50%mírou recyklace KO a MBÚ pro SKO
-počítat s 50%mírou recyklace KO a MRBT pro SKO
Jsou posuzovány dvě varianty – varianta nulová (bez záměru) a varianta se záměrem.
Z výše uvedených informací vyplývá, že většinu odpadů charakteru papír / lepenka, plast, kov, které
by mohly být dále materiálově využity, lze na lince MBÚ odseparovat. Problémem je však kvalita
lehké frakce, neboť plast a zejména papír / lepenka bývají znehodnoceny pro materiálové využití
v důsledku společného shromažďování v jednom shromažďovacím prostředku. Nevyhovující kvalita
odpadu pak může ovlivnit jeho další materiálové zpracování.
Principem je využívat linku tak, aby docházelo k úbytku odpadu na skládce a odpad byl ekonomicky
zpracován buď jako surovina nebo RDF. Priorita je variabilita ve vztahu k tržním a ekonomickým
možnostem odbytu suroviny z linky MBU. Jakékoliv variantní modely by byly pouze teoretickou
studií bez vztahu na tržní limity, které se neustále vyvíjejí.
3) Dokumentace by měla řešit naprosto konkrétní způsob nakládání s odpady vystupujícími ze zařízení
MBÚ. Není především jasné, kde bude končit tzv.lehká frakce z MBÚ. Způsob naložení s lehkou frakcí
může přitom zásadně ovlivnit životní prostředí.
Nadsítná frakce bude energeticky zpracovávána v zařízení, která mají povolení ke spalování
takovéhoto druhu paliva dle platných právních předpisů. Vyseparované odpady, které je možné dále
materiálově zpracovat (př. železné kovy) budou předávány osobám, které mají oprávnění k dalšímu
nakládání s nimi.
4) Kapacita posuzovaného zařízení je v rozporu s hierarchií nakládání s odpady.
Kapacita zařízení byla upravena s ohledem na množství odpadů, které jsou do Komplexního centra pro
nakládání s odpady přijímány a s ohledem na množství odpadů v Plzeňském kraji. Odpad, který je
přijímán do Komplexního centra pro nakládání s odpady Vysoká, je v současné době skládkován,
v menší míře probíhá kompostování a dekontaminace odpadů s cílem upravit odpady tak, aby je bylo
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možné použít pro rekultivační a překrývací práce na skládce. Předkládaný záměr má za cíl 60%
odpadů, které jsou v současné době skládkovány, upravit tak, aby je bylo možné dále využívat a to jak
materiálově (např. železné kovy), tak energeticky (nadsítná frakce). Zároveň bude následným
kompostováním upravena část odpadu tak, aby mohla být použita buď jako průmyslový kompost
(odpovídající ČSN 46 5735 - Průmyslové komposty) nebo pro rekultivační a překrývací práce na
skládce. Záměr tak významnou měrou řeší minimalizaci množství odpadů přijímaných na skládku.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Marius Pedersen a.s.
2. IČ
421 94 920
3. Sídlo (bydliště)

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Předmětem záměru je rozšíření způsobů nakládání s ostatními odpady v areálu provozovny
„Komplexního centra pro nakládání s odpady Vysoká“. Jedná se o vybudování nových ploch a prostor,
které budou sloužit k soustřeďování, úpravě, využívání a odstraňování odpadů kategorie ostatní
v procesu kompostování a k překládání odpadů. Nové technologie budou sloužit k úpravě 60 %
odpadů, které jsou v současné době přijímány ke skládkování, a to tak, aby je bylo možné dále
využívat a to jak materiálově, tak energeticky. Je zamýšlena výstavba linky na mechanickobiologickou úpravu ostatních odpadů, která ročně zpracuje 60 000 t ostatních odpadů. Odpady přijaté
do technologického procesu mechanicko – fyzikální úpravy budou zpracovány na lince tak, že dojde
k vyseparování odpadů dále materiálově využitelných (např. 19 12 02 a 19 12 03) a dále ke vzniku
nadsítné a podsítné frakce. Nadsítná frakce bude certifikována jako výrobek určený ke spoluspalování
ve vybraných spalovacích zdrojích nebo s ní bude dále nakládáno jako s odpadem katalogového čísla
19 12 10 - Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu). Podsítnou frakcí bude odpad katalogového
čísla 19 12 12, které budou dále zpracovávány kompostováním, v kompostovacích boxech
s následným dozráváním na multifunkční ploše. Součástí centra bude také nově vybudované
překladiště odpadů (kapacita 60 000 t/ rok), které bude sloužit k překládání materiálů (odpadů, popř.
certifikovaného výrobku) přijatých do Komplexního centra nakládání s odpady Vysoká. Dále je také
zamýšleno rozšířit kapacitu skládky o 1 320 000 t se zachováním ročního množství ukládaných
odpadů. Tento záměr je v širších souvislostech uveden na obrázku č. 1.

Obr. č. 1 Mapa s umístěním záměru
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B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1zákona č. 100/2001 Sb.
Název záměru: Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění
Záměr je posuzován podle bodu:
10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálněchemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, kategorie II dle
přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. ve znění pozdějších změn.
10.2. Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30.000 tun / rok, kategorie I dle
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je rozšíření způsobů nakládání s ostatními odpady v areálu provozovny Komplexní
centrum pro nakládání s odpady Vysoká. Jedná se o vybudování nových ploch a prostor, které budou
sloužit k úpravě 60 % odpadů, které jsou v současné době přijímány ke skládkování, a to tak, aby je
bylo možné dále využívat a to jak materiálově, tak energeticky. Novými způsoby nakládání budou:
•

soustřeďování, třídění, úprava, využívání a (odstraňování) odpadů kategorie ostatní – např.
třídění a lisování odpadů, mechanicko – biologická úprava s výrobou materiálů určených pro
spoluspalování ve vhodných spalovacích zdrojích z vybraných typů odpadů, fermentace
biologicky rozložitelného podílu z procesu mechanicko-biologické úpravy apod.,
s předpokládanou kapacitou 60 000 tun / rok (hala a navazující zpevněné plochy)

•

soustřeďování, úprava, využívání a odstraňování odpadů kategorie ostatní v procesu
kompostování, s předpokládanou kapacitou do 40 000 tun / rok (nová zpevněná plocha)

•

dočasné soustřeďování ostatního odpadu přivezeného svozovými dopravními jednotkami ze
sběru odpadů okolních obcí, jiných právnických subjektů a fyzických osob a jeho překládání
do speciálních kontejnerů s maximální kapacitou překládací plochy 60 000 t / rok (překládací
plocha)

Dále je také zamýšleno rozšířit kapacitu skládky o 1 320 000 t se zachováním ročního množství
ukládaných odpadů.
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100 000 t/rok

25 000 t/rok

20 000 t/ rok

Skládka odpadů

Biodegradační plocha

Kompostovací plocha

Zobrazení materiálových toků – stávající stav
Skládka odpadů
(40 000 t/rok)
100 000 t/rok
30 000 t/rok

Linka mechanickobiologické úpravy
(60 000 t/rok)

Certifikovaný výrobek
Palivocz nebo odpad
191210
Kompostovací boxy*

30 000 t/rok

Dozrávání na multifunkční ploše*

Skládka odpadů

Rekultivace, terénní
úpravy nebo prodej
zákazníkovi

Vytříděné odpady (včetně inertního odpadu) – viz kap. BIII.2.3
Překládací plocha

25 000 t/rok

Biodegradační plocha

20 000 t/ rok

Stávající kompostovací plocha

Zobrazení materiálových toků – budoucí stav
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*Pozn: V kompostovacích boxech a na multifunkční ploše bude možné zpracovávat i další biologicky
rozložitelný odpad, který bude přijat do Komplexního centra pro nakládání s odpady Vysoká, proto
jejich kapacita bude 40 000 t.

Předpokládané počty pracovníků a provozní doba
Provoz záměru si vyžádá navýšení počtu zaměstnanců max. o 5 lidí, kteří budou pracovat
ve dvousměnném provozu a to v pracovní dny od 7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin (tzn.
pracovní doba v areálu se nemění). V současné době pracuje v areálu 8 stálých zaměstnanců firmy
Marius Pedersen a.s., první patro provozní budovy je pronajato firmě, která zaměstnává cca 30 stálých
zaměstnanců. V noci je a bude areál střežen jedním nočním hlídačem.

Přehled uživatelů a provozovatelů
Uživatelem a provozovatelem záměru po jeho uvedení do provozu bude společnost Marius Pedersen
a.s.

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Katastrální území:

Dobřany

Obec:

Dobřany

Kraj:

Plzeňský

Místo záměru:

Dobřany

Charakter stavby:

rozšíření způsobů nakládání s ostatními odpady (rozšíření kapacity skládky,
nové objekty pro soustřeďování, třídění, úpravu, využívání a (odstraňování)
odpadů kategorie ostatní)

Pozemky:

p.č. 1848/7

Přístup na pozemky a k objektu
Hlavní přístupovou komunikací k areálu je místní komunikace, která se napojuje na silnici I. třídy č.
27, která je zároveň evropskou silnicí 1. třídy E53, vedoucí z Plzně do Mnichova přes hraniční
přechod Železná Ruda. Jedná se o komunikaci o délce 550 m, jejíž povrch je zpevněn živičným
povrchem.
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je rozšíření způsobů nakládání s ostatními odpady v areálu provozovny
„Komplexního centra pro nakládání s odpady Vysoká“. Jedná se o vybudování nových ploch a prostor,
které budou sloužit k soustřeďování, úpravě, využívání a odstraňování odpadů kategorie ostatní
v procesu kompostování a k překládání odpadů. Nové technologie budou sloužit k úpravě 60 %
odpadů, které jsou v současné době přijímány ke skládkování, a to tak, aby je bylo možné dále
využívat a to jak materiálově, tak energeticky.
Je zamýšlena výstavba linky na mechanicko-biologickou úpravu ostatních odpadů, která ročně
zpracuje 60 000 t ostatních odpadů. Odpady přijaté do technologického procesu mechanicko –
fyzikální úpravy budou zpracovány na lince tak, že dojde k vyseparování odpadů dále materiálově
využitelných (např. 19 12 02 a 19 12 03) a dále ke vzniku nadsítné a podsítné frakce. Nadsítná frakce
bude certifikována jako výrobek určený ke spoluspalování ve vybraných spalovacích zdrojích nebo
s ní bude dále nakládáno jako s odpadem katalogového čísla 19 12 10 - Spalitelný odpad (palivo
vyrobené z odpadu). Podsítnou frakcí bude odpad katalogového čísla 19 12 12, které budou dále
zpracovávány kompostováním, v kompostovacích boxech s následným dozráváním na multifunkční
ploše. Součástí centra bude také nově vybudované překladiště odpadů (kapacita 60 000 t/ rok), které
bude sloužit k překládání materiálů (odpadů, popř. certifikovaného výrobku) přijatých do
Komplexního centra nakládání s odpady Vysoká. Dále je také zamýšleno rozšířit kapacitu skládky o
1 320 000 t se zachováním ročního množství ukládaných odpadů.
Nejblíže lokalizovanou firmou od daného záměru je farma pro chov prasat Vysoká a.s., Dobřany“,
která má ve svých 31 halách ustájeno zhruba 26 000 ks prasat. Farma se nachází cca 500 m vzdušnou
čarou od zájmového území, na opačné straně páteřní silnice E53. V areálu Komplexního centra pro
nakládání s odpady Vysoká bude prováděna obdobná činnost jako doposud, dojde však k mírnému
nárůstu emisí znečišťujících látek do ovzduší a emisí hluku (viz kap. B.III). Vzhledem ke vzdálenosti
obou výše uvedených areálů a jejich umístění vůči páteřní silnici E53 se nepředpokládá významná
kumulace vlivů těchto provozů.
V době zpracování dokumentace nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
projednávány v dané lokalitě žádné další záměry s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli dále
není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným
vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V zájmovém území probíhá řízené skládkování již od roku 1996. Vhodné umístění skládky bylo
zvoleno v roce 1993 na základě Vyhledávací studie vypracované společností GEKON. V současné
době je odpad skládkován do kazety VI. navazující na předcházející kazety I-V. Kazety I – IV jsou
částečně rekultivovány. V areálu kromě skládkování probíhá provoz zařízení – kompostárny,
recyklace a dekontaminační plochy. Kromě rozšíření kapacity skládky investor zamýšlí rozšířit
způsoby nakládání s odpady v daném areálu zbudováním objektů určených pro soustřeďování, úpravu,
využívání a odstraňování odpadů kategorie ostatní (procesy kompostování a mechanicko – biologická
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úprava). Nové způsoby nakládání s odpady mají za cíl připravit odpad pro jeho další využití a přispět
tak k trvalému snižování množství odpadů ukládaných na skládku odpadů.
Právě tyto aktivity korespondují s politikou odpadového hospodářství Plzeňského kraje a
strategickými zásadami stanovenými mezinárodními směrnicemi a zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech. Akcentují preventivní kroky vzniku odpadů a vytvoření podmínek pro třídění a materiálové
využití odpadů. Tyto zásady byly promítnuty do cílů Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje
a opatření k jejich realizaci. Mezi cíle koherentní se záměrem zbudování Komplexního centra pro
nakládání s odpady Vysoká patří cíle uvedené v tabulce č. 2.
Tab. č. 2 Strategické cíle a opatření závazné části POH Plzeňského kraje

Číslo cíle

3.6.1.1

Název cíle

Vytvořit ucelený systém nakládání s komunálními odpady v rámci
Plzeňského kraje zahrnující sběr, třídění, shromažďování, přepravu,
úpravu a zpracování všech složek KO

Opatření

Zpracování směsného komunálního odpadu mechanicko-biologickou úpravou
a následným zpracováním upravených složek s výstavbou zdroje pro
využívání paliva z odpadu, nebo bez výstavby nového zdroje nebo spalování
ve spalovně směsného komunálního odpadu

Číslo cíle

3.8.1.1.

Název cíle

Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku
2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného
snižování.

Opatření

Podporovat přeměnu stávajících skládkových areálů na centra komplexního
nakládání s odpady. Jako technologický materiál pro úpravu skládky využívat
upravené frakce komunálního odpadu; tím omezit množství odpadní zeminy
ukládané do skládek k tomuto účelu.

Číslo cíle

3.8.1.2.

Název cíle

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil
v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 %
hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvýše 35 % hmotnostních
z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

Opatření

Podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními
odpady tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO ukládaných na
skládky. Při vytváření regionální sítě se zaměřovat na výstavbu kompostáren,
zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto
odpadů.
Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad BRKO (kromě papíru a
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lepenky) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při
rekultivacích nebo úpravách veřejné zeleně. Odpady, které nelze takto využít,
upravovat na palivo a energeticky využívat.

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1 Popis stávajícího stavu
V současné době je v areálu provozována skládka ostatních odpadů, kompostárna, recyklace a
dekontaminační plocha. Na příjezdu do areálu skládky je vybudováno provozní zázemí skládky, které
se skládá z provozního objektu se sklady materiálu, a dále z váhy a parkoviště pro cca 35 vozidel.
Provozní objekt poskytuje zázemí pro obsluhu skládky, která má k dispozici kancelář, šatny, koupelny
a WC. Splaškové vody jsou z provozního objektu svedeny do bezodtoké jímky, odkud se odvážejí na
externí ČOV.
Vlastní areál skládky je oplocen do výšky 2m, čímž je vymezena plocha, na které se různými způsoby
nakládá s ostatním odpadem. Vjezd je opatřen uzamykatelnou branou a celý areál je nepřetržitě
střežen. Většinu plochy zabírá vlastní těleso skládky, které bylo zbudováno na ploše cca 20 ha, je
tvořeno sedmi kazetami. Kazety I – IV jsou částečně rekultivovány a je na nich zřízena
dekontaminační plocha. Odpad je ukládán do kazet V. – VI., ve kterých byly zřízeny dílčí sektory
odpovídající podskupinám skládek S-OO1 a S-OO3.
Těleso skládky je těsněno kombinací dvou bariér – minerálního těsnění ukládaného a hutněného ve
vrstvách 0,5 – 0,6 m (o součiniteli kmin ≤ 1.10-9 m/s) a z foliového PEHD těsnění (o tloušťce 1,5 mm).
Na tuto těsnící konstrukci byla položena vrstva separační geotextilie a ochranná vrstva ze zemního
materiálu a pneumatik. Drenážní systém skládky tvoří plošná drenážní vrstva o tloušťce min. 0,3 m,
která je umístěná na ochranné vrstvě těsnění skládky (filtračním materiálem kamenivo frakce 16 – 32
mm o filtračním součiniteli kmin ≥ 1x10-4m/s), a sběrné drenážní potrubí odvádějící výluh ze dna
skládky do vnějších jímek výluhových vod. Jímka č. I má kapacitu 4 000 m3 a záložní retenční objem
560 m3, jímka č. II má kapacitu 8 500 m3 . Výluhové vody jsou užívány ke zkrápění tělesa skládky
nebo jsou odváženy na komunální ČOV. Za vhodných klimatických podmínek (zejména v letním
období) jsou výluhové vody zneškodňovány také prostřednictvím lagun na tělese skládky s využitím
pomalého vsakování a odparu z hladiny.
Na skládce je vybudován sběrný systém plynu zakončený čerpací stanicí a kogenerační jednotkou, kde
je skládkový plyn spalován a využíván k výrobě elektrické energie, která je dodávána do rozvodné sítě
ZČE. Čerpací stanice s regulační a měřicí technikou i kogenerační jednotka, kterou tvoří 16-ti válcový
motor Perkins, jsou umístěny v plechovém kontejneru 40´“High cube“. Vnitřní prostor kontejneru je
rozdělen na tři části – strojovnu generátorového soustrojí, prostor řídícího systému a rozvaděče a sací
komora ventilačního systému. Ve stěnách kontejneru jsou vytvořeny otvory pro vstupní ocelové dveře
a žaluzie. Podlaha části tvořící strojovnu je pokryta podlahovými plechy o síle 3 mm, které tvoří
záchytnou vanu o hloubce 60 mm. Stěny kontejneru, strop, čelní vrata a přístupové dveře jsou
opatřeny hlukovou izolací. Odpadní teplo vznikající při provozu generátoru je odváděno ventilačním
systémem kontejneru (přes sací komoru vybavenou prachovými filtry a tlumič hluku k axiálním
ventilátorům).
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Na zrekultivovaných částech skládky je zřízena dekontaminační plocha o kapacitě 25 000 m3. Na
této ploše je upravován ostatní odpad kontaminovaný ropnými látkami a PAU (zeminy, stavební suť,
kamení, ropné kaly a další odpady znečištěné NEL a PAU) pomocí biodegradačních technologií, které
byly ověřeny a schváleny Státním zdravotním ústavem a MZ ČR.
Dekontaminační plocha je technicky zabezpečena kombinovaným těsněním (minerálním těsněním o
tloušťce min. 0,5 m definovanou propustností odpovídající podmínkám pro skládky S-NO a folií
PEHD o tloušťce 2 mm), ochrannou geotextilií a minerální ochrannou vrstvou o tloušťce 0,25 m. Je
ohraničena hrázkami, které zabraňují unikání srážkových vod mimo vymezenou plochu. Plocha je
vyspádována do bezodtoké zemní jímky o kapacitě max. 450 m3, která je schopna akumulovat více
než desetidenní srážky a je schopna pojmout desetiminutový déšť s periodicitou 100 let. Výluhové
vody jsou likvidovány jejich zpětným rozstřikem na kontaminovaný materiál nebo pro přípravu
bakteriálního preparátu. Nadbytečná voda je odvážena na ČOV.
Povrchové srážkové vody jsou samovolně svedeny záchytnými příkopy do retenční nádrže a odtud
samospádem do bezejmenné vodoteče ústící do řeky Radbuzy. Dekontaminační plocha je ohraničena
obvodovými hrázkami zamezujícími průniku povrchových vod z okolí do prostoru dekontaminační
plochy a vniku kontaminovaných vod z plochy do okolí. Biopreparát je vyráběn ve fermentačních
nádržích, které jsou umístěny v blízkosti dekontaminační plochy, a je aplikován přímo na
kontaminovaný materiál rozstřikem. Pro zapravení bakteriálního preparátu a minerálních živin do
celého objemu sanovaného odpadu je materiál provzdušňován přehazováním a kypřením pomocí
čelního nakladače. Sanovaný materiál je dále využíván na technickou rekultivaci skládky nebo na
hrázkování..
V areálu je v současné době provozována také kompostárna. Kompostárna slouží k odstraňování
biologického odpadu cestou aerobního kompostování. Výsledný produkt je užíván na rekultivaci
skládky a terénní úpravy v areálu skládky, popřípadě k obdobným účelům pro třetí osobu. Tvoří ji
zpevněná plocha (3000 m2), oddělená od tělesa skládky zemními hrázkami a obvodovým příkopem, na
které je biologický odpad shromažďován a upravován. Plocha je vyspádována do jímky, která slouží
ke shromažďování výluhových a srážkových vod. Dodržování technologického postupu kompostování
(optimální teplota, vlhkost, obsah kyslíku) předchází vzniku metanu a zápachu a minimalizuje vznik
emisí amoniaku. Jsou dodržovány postupy specifikované schváleným provozním řádem kompostárny.
V areálu jsou zpracovávány také odpady (zejména stavební a demoliční) v recyklačním zařízení
s celkovou kapacitou 90 000 t recyklovaných odpadů za rok. Z odpadů přijatých k recyklaci jsou
vyseparovány nežádoucí příměsi, jsou tříděny na frakce, popř. drceny na frakci menší s cílem vyrobit
materiál, který odpovídá kvalitativní specifikaci certifikovaného výrobku. Vyseparované nežádoucí
příměsi jsou buď předávány k dalšímu využití (např. železo z armování betonu), předávány
k odstranění oprávněné osobě (v případě vytříděných příměsí kategorie nebezpečný) nebo uloženy na
skládce. K manipulaci s odpadem je využíván čelní nakladač, k úpravě odpadu mobilní třídící jednotka
nebo mobilní recyklační zařízení. Plocha pro recyklaci je umístěna na těsněné ploše uzavřených kazet
skládky odpadů. Provoz zařízení je realizován v souladu se schváleným provozním řádem zařízení.
Kromě výše popsaných objektů se v areálu nachází také ocelová garáž určená pro mechanizaci
skládky, příruční sklady materiálu a nářadí a neveřejná čerpací stanice pohonných hmot o objemu 16
m3. ČS PHM je zastřešená a její výdejní prostor je zajištěn příslušnými spádovými poměry do
bezodtoké jímky. Jímka je v případě potřeby vyvezena – vody jsou zneškodňovány odbornou firmou.
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Provoz ČS PHM se řídí samostatným schváleným provozním řádem včetně pokynů pro provoz a
údržbu.
Všechny výše uvedené činnosti se řídí schválenými provozními řády dílčích zařízení a podmínkami
integrovaného povolení.
Součástí areálu je již výše zmíněná čerpací stanice skládkového plynu s kogenerační jednotkou, které
neprovozuje firma Marius Pedersen a.s.
Kolem jednotlivých objektů jsou vedeny vnitřní provozní cesty, jejichž konstrukci tvoří některé
odpady přijímané jako odpady na technické zabezpečení skládky a materiály vzniklé využitím
některých odpadů ze zařízení na využití odpadu.

B.I.6.2 Popis technického a technologického řešení záměru
Záměrem investora je rozšířit kapacitu skládky, vytvořit novou kompostovací plochu, zbudovat linku
mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) a překládací plochu. Umístění těchto nových objektů v rámci
areálu je znázorněno na obr. č. 1.
B.I.6.2.1 Popis technického a technologického řešení linky pro mechanicko-biologickou úpravu
odpadů
Linka pro mechanicko-biologickou úpravu MBÚ bude umístěna v hale o rozměrech cca 80 m x 40 m
x 7,5 m. Bude se jednat o montovanou halu s ocelovou (např. příhradovou) nosnou konstrukcí
s opláštěním ve variantách textilní plachta nebo trapézový plech případně jako sendvičový panel, popř.
západní stěna bude do výšky 3 m zhotovena z železobetonu. Tato hala bude mít nepropustnou
betonovou podlahu.
Odpady přijaté do technologického procesu mechanicko – fyzikální úpravy budou zpracovány na lince
tak, že dojde k vyseparování odpadů dále materiálově využitelných (např. odpad 19 12 02 - železné
kovy a 19 12 03 neželezné kovy, popř. 19 12 04 plasty a kaučuk) a dále ke vzniku nadsítné a podsítné
frakce.
Nadsítná frakce bude certifikována jako výrobek určený ke spoluspalování ve vybraných spalovacích
zdrojích (označení Palivocz ) nebo s ní bude dále nakládáno jako s odpadem katalogového čísla 19 12
10 - Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu). Palivocz bude mít své vlastnosti dané kvalitativní
specifikací (odpovídající požadavkům smluvních odběratelů) a jeho průměrné složení bude:
•
•
•
•
•
•
•

Papírové a lepenkové obaly 13 %
Odpady z umělých hmot 34%
Textilní odpady 10%
Kompozitní odpady 13%
Směsné spalitelné odpady 4%
Odpadní a stavební dřevo 20 %
Biologicky rozložitelné odpady 6%
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Kvalita paliv bude jednoznačně prokázána dokladem o analýzách odebraných vzorků paliva
provedených osobou akreditovanou vnitrostátním akreditačním orgánem tak, jak požaduje vyhláška č.
415/2012 Sb. Součástí analýz bude také analýza obsahu těžkých kovů, chloridů a fluoridů. Parametry
kvalitativní specifikace budou součástí smluvního jednání s odběratelem výrobku, budou respektovat
jeho požadavky na kvalitu. Spalování bude prováděno pouze ve zdrojích, které budou mít povolení ke
spalování (spoluspalováni) daného typu výrobku. V rámci přípravy projektu linek MBÚ byla
provedena studie proveditelnosti E/1965/14/00 – Posouzení možnosti spoluspalování odpadů společně
s palivem v energetických kotlích z hlediska ochrany ovzduší společností TESO Praha a.s. (viz příloha
P_10). Jejím závěrem je konstatováno, že spoluspalování odpadu a paliv z odpadu vyrobených
v energetických kotlích je z legislativního pohledu ochrany ovzduší proveditelné.
Podsítnou frakcí bude odpad katalogového čísla 19 12 12, které budou dále zpracovávány
kompostováním, v kompostovacích boxech s následným dozráváním na multifunkční ploše. Součástí
centra bude také nově vybudované překladiště odpadů (kapacita 60 000 t/ rok), které bude sloužit
k překládání materiálů (odpadů, popř. certifikovaného výrobku) přijatých do Komplexního centra
nakládání s odpady Vysoká.
Linka se skládá z procesu drcení vybraných odpadů (viz příloha č. 5), separace železných příměsí a
nadsítné třídění (viz obr. č. 2 a také příloha č. 6).

Obr.č. 2 Vizualizace usporádání první sekce (v této variantě není zobrazen pasový dopravník dopravující
vstupní odpady do drtiče)

Úlohou primárního drcení je rozrušení a rozdružení vstupujícího odpadu a jeho homogenizace. Odpad
je do drtiče dávkován pomocí pasového dopravníku, na nějž je nahrnován kolovým nakladačem.
Obsluha nakladače bude povinna vizuálně kontrolovat dávkovaný odpad a odpad nevhodný ke
zpracování (např. velké kovové části, stavební suť apod.) odstranit mimo technologickou linku. Pro
primární drcení budou využity velkokapacitní drtiče s nízkými otáčkami (např. dvourotorový drtič
Vecoplan VVZ nebo METSO – viz obr.č 3).

Obr.č. 3 Velkokapacitní dvojrotorový drtič Vecoplan – typ VVZ – ilustrační foto možné varianty
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Takto upravený odpad bude dopravován pasovým dopravníkem k vibračnímu sítu. Nad pasovým
dopravníkem bude umístěn permanentní magnet (viz obr.č. 4), který odseparuje železné kovy
z podrceného odpadu. Tato separace je nutná z důvodu ochrany dalších technologických zařízení a
také z důvodu oddělení odpadu, který je možné dále využívat jiným způsobem (recyklací).

Obr.č. 4 Magnetický separátor – ilustrační foto možné varianty

Vibrační třídič (síto s rozměrem ok 5 – 6 cm, viz obr. č. 5) bude zabezpečovat oddělení méně
výhřevných biologických a minerálních částí odpadů od hlavní frakce. Tato podsítná frakce bude
odvážena do skladovacích prostorů a dále upravována kompostováním. Součástí mohou být také
„lehké frakce“ typu papír, plast, které mohou být vytříděny a následně recyklovány tzn. předávány
další osobě ke zpracování.

Obr. č. 5 Vibrační drtič firmy IFE, Rakousko – ilustrační foto možné varianty

V případě výroby materiálu pro termická zařízení s vyššími nároky na kvalitu je možné do linky
zařadit ještě vzduchový separátor (viz obr. č. 6), který lehký výhřevný materiál proudem vzduchu
přenese do dalšího kroku zpracování.
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Obr. č. 6 Vzduchový separátor Wind shift – ilustrační foto možné varianty

V případě, že odběratelé certifikovaného výrobku budou požadovat materiál s nižším obsahem chloru,
je možné detekovat části PVC pomocí rentgenu a následně je odfouknout tlakovým vzduchem (viz obr
č. 7). Daný krok je možné realizovat s využitím segmentu REDWAVE rakouské firmy WTB Binder
nebo zařízením firmy TITECH.

.
Obr. č. 7 PVC separátor – ilustrační foto možné varianty

Posledním krokem je finální drcení (možné použití drtiče firmy Vecoplan – viz obr. č. 8), které dává
vyrobenému certifikovanému výrobku finální podobu. Drcení probíhá podle požadavků zákazníka,
obvykle na frakci 3 – 4 cm.

Obr. č. 8 Drtiče Vecoplan VAZ a V-EBS – ilustrační foto možné varianty

Pro minimalizaci emisí TZL budou u zařízení instalováno podtlakové vestavitelné filtrační zařízení kapsový textilní vestavitelný bodový filtr s automatickou regenerací filtračního média stlačeným
vzduchem protiproudem. Tento filtr odloučí TZL, které padají při regeneraci zpět na dopravník nebo
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do elevátoru a čistý přefiltrovaný vzduch odchází do venkovního prostředí. Regenerace filtračního
média probíhá vibračním oklepem při vypnutém ventilátoru a to buď manuálně, nebo vibromotorem.
Součástí haly MBÚ jsou také skladovací prostory, které jsou rozděleny do 3 částí. První část, slouží
pro skladování vstupní suroviny. Celková kapacita tohoto skladovacího prostoru je dimenzovaná na
zásobu výrobní kapacity na 4 – 5 pracovních dní. Druhá část skladovacího prostoru je určena pro
skladování podsítné frakce (v případě vzduchového třídění také frakce těžké). Tento typ odpadu
vzhledem ke svému převážně biologickému charakteru není vhodný pro dlouhodobější skladování, a
proto bude denně odvážen ke kompostování. V případě nutnosti je možné tento typ odpadu v daných
prostorách skladovat max. 2 dny. Ve třetí části skladu bude shromažďováno vyrobené palivo
(pravděpodobná skladovací kapacita 7 – 14denní výroba paliva
Odpady, které jsou do Komplexního centra pro nakládání s odpady přijímány, jsou odpady, které není
možné přímo materiálově využít. Je požadováno, aby producent dodal také informace charakterizující
odpad (analýzy odpadu). Při přejímce je od dodavatele odpadu vyžadován písemný doklad o tom, že
není možné daný odpad materiálově využít, a tato skutečnost se zohledňuje také při vizuální vstupní
kontrole. Odpad bude na vstupu linky MBÚ vizuálně kontrolován a bude prováděn screening odpadu
dle plánu analýz střediska. Pro nakládání s odpady, které nesplňují přijímací kritéria a pro další
nestandardní situace jsou vypracovány jasné postupy k nakládání s ním, které budou dopracovány tak,
aby plně integrovaly odlišnosti nových technologií.
B.I.6.2.2 Popis technického a technologického řešení kompostárny
Záměrem je vybudovat také novou plochu s rozlohou 2 400 m2, kde bude kompost vyráběn
technologií aerobní fermentace v pásových provzdušňovaných a překopávaných hromadách, které
budou umístěny v zastřešených nebo nezastřešených boxech. První fáze výroby kompostu bude
probíhat vháněním vzduchu pomocí centrifugálního dmychadla přes potrubní systém, který budou
tvořit perforované betonové, provzdušňovací kanály umístěné v podlaze. Tato nucená aerace iniciuje a
řídí fermentaci. Systém rozvodu vzduchu umožňuje jak trvalý přívod vzduchu do produktu, tak i sběr
vznikajících výluhových a kondenzačních vod. Ty budou následně odváděny do bezodtoké jímky
procesních vod, která bude uložena v podzemí v blízkosti kompostovací plochy.
Centrifugální dmychadla pro větrání budou umístěna na zadní stěně kompostovacích boxů.
Mechanický a biologický proces kompostování je sledován čidly kyslík / teplota, jejichž signály jsou
sbírány a vyhodnocovány pomocí software např. SW COMPOMATIC. Na základě těchto naměřených
údajů je možné operativně upravovat podmínky komponovacího procesu (zejména intenzity aerace,
která má pozitivní vliv na snížení produkce plynných emisí a rychlejší transformaci primární
organické hmoty).
Během procesu dozrávání kompostu bude kontrolována teplota kompostové zakládky vpichovým
teploměrem a kompost bude dle potřeb překopáván.
Kompostovací boxy budou v základním provedení (viz obr. č. 9)
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Obr. č. 9 Kompostovací boxy v základním provedení– ilustrační foto

Kapacita kompostárny bude činit cca 40 000 t zpracovaných odpadů za rok. Ke kompostování budou
využívány odpady, které jsou uvedeny v příloze č. 5. Kvalita vyrobeného kompostu bude v závislosti
na zpracovávaných odpadech a na parametrech technologického postupu odpovídat buď ČSN 46 5735
- Průmyslové komposty nebo bude jako kompost nevyhovující kvality zařazen jako odpad
katalogového čísla 190503. Potom bude možné tento produkt prodávat třetí osobě nebo bude používán
pro rekultivační a překrývací práce na skládce.
B.I.6.2.3 Popis technického a technologického řešení rozšíření kapacity skládky
V návaznosti na stávající areál se předpokládá rozšíření skládky severním směrem (viz příloha č. 6) –
kazety „SEVER“ (celkem 3 kazety). Rozšíření skládky bude realizováno na základě územního
rozhodnutí č.j.: ŽP/2596/95 ze dne 13.12.1995.
Na základě zpracované projektové dokumentace a následného stavebního řízení ukončeného vydáním
stavebního povolení budou nejprve zahájeny hrubé terénní úpravy (vyhloubení kazety do terénu). Na
připravené základové spáře bude zřízeno kombinované těsnění skládky, které bude tvořeno kombinací
dvou bariér – minerálního těsnění ukládaného a hutněného ve dvou vrstvách tloušťky 0,250 m (o
součiniteli kmin ≤ 1.10-9 m/s) nebo bentonitového a z foliového PEHD těsnění (o tloušťce 1,5 mm). Na
tuto těsnící konstrukci bude položena vrstva separační geotextilie (min. 400 mg/m2) a ochranná vrstva
z pneumatik. Drenážní systém skládky bude tvořit plošná drenážní vrstva o tloušťce min. 0,3 m, která
bude umístěná na ochranné vrstvě těsnění skládky (filtračním materiálem kamenivo frakce 16 - 20 mm
o filtračním součiniteli kmin ≥ 1x10-4m/s). Výluhové vody budou kumulovány v tělese skládky.
Po obvodu kazety bude realizován obvodový příkop, kam budou vhodným způsobem odváděny
neznečištěné srážkové vody. Příkop vody odvádí mimo prostor skládky do meliorační strouhy.
Každá nová kazeta "SEVER" bude oplocena a bude zřízen sjezd do skládky navazující na stávající
systém provozních komunikací skládky Vysoká.
Po zavezení odpadem budou v jednotlivých oblastech nové části skládky realizovány plynosběrné vrty
– celkem 30 ks. Odplyňovací systém skládky je navržen jako kombinovaná horizontálně-vertikální síť,
umožňující odstraňování nežádoucích přetlaků vznikajících skládkových plynů. Plynosběrné potrubí
od jednotlivých vrtů bude svedeno do stávající čerpací stanice a kogenerační jednotky. Čerpací stanice
s regulační a měřicí technikou i kogenerační jednotka, kterou tvoří 16-ti válcový motor Perkins o
výkonu 190 kW, jsou umístěny v plechovém kontejneru. V souvislosti s předpokládaným nárůstem
množství skládkového plynu dojde k navýšení výkonu motoru o 10%.
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Po zaplnění skládky části "SEVER" odpadem bude tato část skládky uzavřena a rekultivována tak aby
bylo zabráněno potencionálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí v okolí skládky.
Účelem rekultivace bude také začlenění rekultivované plochy do krajiny a vytvoření vhodných
technických podmínek pro možnost přiměřeného využití území. Skládka bude uzavřena těsnící a
rekultivační vrstvou, která bude tvořena spodní a horní (zúrodnění schopnou) vrstvou. Mezi těsnící a
rekultivační vrstvou může být ještě drenážní vrstva. Odpady, které budou použity pro tvorbu
vyrovnávací a těsnící vrstvu budou splňovat podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze
č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., vodný výluh těchto odpadů nesmí překročit limitní hodnoty výluhové
třídy II.b, uvedené v tab. přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a musí splňovat geotechnické
parametry dané příslušnými stavebními předpisy (normami) a sjednanými jakostními ukazateli
provozovatele, platnými v rámci stavebních rekultivačních prací.
Odpady, které budou použity pro tvorbu rekultivační (popř. drenážní vrstvu nad těsnící vrstvou)
budou splňovat podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v bodě 1 příloze č. 11 vyhlášky č.
294/2005 Sb., a musí splňovat geotechnické parametry dané příslušnými stavebními předpisy
(normami) a sjednanými jakostními ukazateli provozovatele, platnými v rámci stavebních
rekultivačních prací.
Rekultivace skládky bude pobíhat postupně – po jednotlivých etapách vždy v návaznosti na dosažení
závěrečného tvaru (zvyšování tělesa skládky). Jednotlivé etapy rekultivace budou prováděny podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Konečná kóta odpadu po ukončení skládkování
na předmětné etapě bude o cca 1,5m a 10m mocnosti tělesa vyšší nad limitní kótou, z důvodu
dodatečného sedání odpadu. Před provedením rekultivace dojde k zhutnění povrchu tělesa skládky a
zajistí se co největší homogenizace povrchu terénu. Na takto upravené těleso skládky se rozprostře
vyrovnávací vrstva vhodného materiálu (minimální tloušťka 0,2 m po hutnění) a na ní bude položeno
zemní těsnění dle ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek a dle ČSN 838035
Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. Na zemní těsnění budou rozprostřena
rekultivační vrstva (spodní a horní). Rekultivační vrstva, která zabezpečí ochranu těsnící vrstvy před
poškozením klimatickými a biologickými vlivy, bude mít mocnost nejméně 1m.
Povrch rekultivovaných částí skládky (etap) bude odvodněn tak aby nedocházelo k ovlivnění její
stability a povrchové úpravy. Voda odtékající po povrchu rekultivované skládky bude odvedena mimo
těleso skládky.
Jako konečná úprava rekultivovaných ploch jednotlivých etap bude provedeno ozelenění travním
porostem, přičemž skladba vegetace bude taková, aby se v ní nevyskytovali hluboce kořenící rostliny,
které by mohly poškodit uzavírací vrstvy. Tyto plochy budou pravidelně udržovány sečením popř.
stříháním.
Nepropustné překrytí povrchu skládky bude umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru
skládky. Odplyňovací systém (se zneškodňováním skládkového plynu) bude v provozu i po celkovém
ukončení skládkování a závěrečné rekultivaci skládky po celou dobu vývinu skládkového plynu.
Návrh stavby bude respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. Rozšířeni "SEVER" bude navrženo v souladu s ČSN 838030 Skládkování
odpadů – základní podmínky pro navrhování skládek, ČSN 838032 Skládkování odpadů – Těsnění
skládek a ČSN 838033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek. Uzavření
a rekultivace předmětné části skládky bude navrženo v souladu s ČSN 838035 Skládkování odpadů –
uzavírání a rekultivace skládek.
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Na skládku budou přijímány pouze ty odpady, které jsou a budou schváleny v integrovaném povolení.
Obsluha skládky ověřuje u dodavatele opadu při jeho příjezdu do areálu doklady o dodávaném
odpadu, provede porovnání přivezeného odpadu s deklarovaným odpadem na čestném prohlášení,
dodávku vizuálně zkontroluje. Provádí se také namátková kontrola odpadu k ověření shody odpadu se
základním popisem odpadu. O každé přijaté dodávce odpadu do zařízení je proveden záznam,
obsahující název, katalogové číslo a kategorii odpadu, údaje o hmotnosti odpadu, datu dodávky,
identifikační údaje oprávněné osoby (dopravce, původce nebo dodavatele odpadu). O každé dodávce
odpadu přijatého do zařízení je vyhotoveno písemné potvrzení o příjmu (vážní lístek). V případě, že
odpad nebude shodný s žádným odpadem uzavřené smlouvy a nebude možný příjem do žádného
zařízení v areálu skládky - nebude odpad přijat. O každém takovém případu bude proveden zápis
(do provozního deníku nebo protokolu) potvrzený zástupcem dodavatele a obsluhou skládky, dále
bude informován KÚ Plzeňského kraje.

B.I.6.2.4 Popis technického a technologického řešení překládací a třídící plochy
Překládací a třídící plocha bude sloužit k překládání odpadu (např. vzniklého certifikovaného výrobku
nebo kompostu na vozidlo s kontejnery nebo k případnému třídění přijímaného odpadu).
Zpevněná plocha bude vybavena zvýšenými okraji, které umožní nabrání odpadu do nakládací lžíce
nakladače. Odpad bude touto manipulační technikou sypán do kontejneru. Uvažované konstrukční
rozměry překládací rampy jsou následující: šířka 40 m, délka 50 m, výška okrajů do 3 m. Odvodnění
překládací a třídící stanice (tj. míst, kde bude nakládáno s odpady v přímém kontaktu s plochou) bude
řešeno vyspádováním směrem k bezodtoké izolované jímce.
Tato rampa může sloužit také k třídění nežádoucích příměsí v dílčí dodávce soustřeďovaného odpadu.
Dotříděný odpad bude následně shrnut a převezen na místo třídění (linku MBÚ, kompostárnu).
Vytříděné příměsi budou shrnuty do jiného soustřeďovacího prostředku (skladovacího,
shromažďovacího či přepravního) a podle jejich charakteru budou dále upraveny, využity či
odstraněny.
Předpokládá se, že překládací a třídící stanice bude kapacitně uzpůsobena pro překládání odpadů
kategorie O a to převážně v době servisních odstávek linek MBÚ do celkového ročního množství
60000 tun odpadu.

B.I.6.2.5 Popis změny dopravní obslužnosti
Areál je přístupný po účelové komunikaci délky 550 m s napojením na silnici I. třídy č. 27, která je
zároveň evropskou silnicí 1. třídy E53, vedoucí z Plzně do Mnichova přes hraniční přechod Železná
Ruda. Další pohyb vozidel po areálu je po stávajících vnitroareálových komunikacích, které budou
doplněny komunikací k rozšíření skládky.
Následující tabulka kvantifikuje intenzitu dopravy na dané přístupové komunikaci v současné době a
odhad pro fázi provozu daného záměru. Jedná se o odhad maximálního počtu vozidel, přičemž se dá
předpokládat, že v případě, že dojde k optimalizaci vytížení některých vozidel, které přivážejí odpady,
i při jejich odjezdu, bude počet pojezdů vozidel reálně nižší.
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Tab. č. 3 Intenzity provozu na přístupové komunikaci v areálu

Stávající
Navýšení vlivem záměru
Celkem

Nákladní vodidla
počet aut
počet jízd
90
180
48
96
138
276

Osobní automobily
počet aut
počet jízd
45
90
6
12
51
102

Odhaduje se, že 70 % vozidel bude následně směrováno na silnici I/27 do Plzně a 30 % do Přeštic.
Z výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2010 vyplývá, že roční průměr denních intenzit na
silnici I/27 (sčítací úsek 3-0610) byla 15 858 vozidel za den, z čehož 13417 vozidel bylo osobních a
dodávkových, 2352 těžkých nákladních a 89 jednostopých motorových vozidel.
Z výše uvedených číselných údajů vyplývá, že vyvolaná dopravní intenzita bude ve vztahu k provozu
na silnici I/27 nevýznamná. Toto bylo potvrzeno také rozptylovou a hlukovou studií, které byly pro
daný záměr vypracovány.
V zájmovém území nevede železniční trať.

B.I.6.2.4 Ostatní
Provozní soubor bude zásobován elektrickou energií z trafostanice. Proudová soustava je 3PEN stř.
50Hz, 400/230V. Přívod bude dimenzován dle příslušné ČSN o dimenzování rozvodů. Ochrana bude
provedena SOOZ pospojováním.
Pro dimenzování nadřazených jistících prvků je nutno uvažovat s charakteristikou drtičů, tj. těžký
rozběh a velký nárazový proud. Přehled spotřebičů a podklady pro dimenzování přívodu jsou
v následujících tabulkách. Náročnost určuje předpokládané chování jednotlivých spotřebičů (viz
tabulka č. 4).
Jednotlivé rozvaděče R01, R02 a R03 budou napojeny z hlavního rozvaděče. Do rozvaděčů bude
elektroinstalace vedena buďto spodem nebo případně po kabelových lávkách. Do těchto rozvaděčů
budou zapojeny jednotlivé spotřebiče a ovládání. Elektroinstalace bude vedena v kabelových lávkách
spodem nebo v pancéřových trubkách po konstrukcích jednotlivých zařízení. Dále bude v prostoru
haly linky MBÚ instalováno několik zásuvkových skříní 400/230 V.
Tab. č. 4 Příkon používaných elektrických zařízení

Zařízení
Drtič Vecoplan VTT 190/2x155 T
Vynášecí dopravník DU 1200/5000
Vynášecí dopravník DU 1200/15000
Magnetický separátor SPUC 1200
Dopravník DU 1000/7000
Vynášecí dopravník reverzační DU 1200/10500
Dopravník DU 1400/7000

Příkon (kW)
310
3
5,5
2,2
3
4
5,5
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Vibrační síto IFE SM 2000/6000 F UW30 – 2 ks
Dopravník DU 1000/7000
Vzduchové odloučení Westeria WS 1600
Dopravník DU 1200/12000
Dopravník DU 800/7000
Drtič Vecoplan VAZ 2000 RS
Lomený dopravník DU 800/15000
Odprašování
Celkem

2 x 22
3
33,7
5
3
406
3
11
841,9 kW

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

01/2015

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací v areálu:

03/2015

Záměr bude realizován etapově.

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Provozem záměru bude dotčena obec Dobřany, Plzeňský kraj.

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat.
1. Řízení podle zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, stavební úřad obce Dobřany (územní rozhodnutí a stavební povolení)
2. Změna integrovaného povolení podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů,
krajský úřad Plzeňského kraje
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B.II

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Půda
Linka MBÚ, kompostárna, překládací stanice a rozšíření skládky budou realizovány na pozemku p.č.
1848/7, k.ú. Dobřany, který je v současné době veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.
Stavba těchto objektů si vyžádá zábor půdy na daném pozemku o rozloze cca 94 000 m2. Pro tyto
pozemky nebyla stanovena bonita půdy (jednotky BPEJ) a nejedná se o pozemek určený k plnění
funkce lesa. Na celé ploše rozšíření se nenacházejí žádné inženýrské sítě a stavební objekty. Realizací
záměru dojde v místě, kde bude vybudována linka MBÚ a překládací plocha k vykácení vzrostlých
listnatých převážně náletových stromů a keřů, které se vyskytují na části pozemku.
Navržený rozsah změny využití pozemků vychází z předpokládaných uvažovaných a potřebných
kapacit jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady a vychází z propočtu minimálního nezbytného
záboru ploch pro zajištění životnosti rozšířeného areálu zařízení po nezbytně nutnou dobu z hlediska
ekonomiky a logistiky provozu, která se v daném případě pohybuje v časovém horizontu min. cca 40
let.
Na pozemku v souvislosti s realizací záměru bude vykácen porost stromového a keřového patra (cca
0,2 ha) a provedena skrývka ornice. Tato půda bude přednostně využita v areálu.

B.II.2 Voda
Ve fázi výstavby i realizace budou nároky na odběr vody zanedbatelné. Veškerá potřeba pitné i
užitkové vody bude kryta vodou odebíranou z vrtu v areálu Komplexního centra pro nakládání
s odpady.
Navýšení potřebného množství pitné vody ve fázi provozu by mělo odpovídat potřebám 5
zaměstnanců, kteří budou zajišťovat spolu se stávajícími 8 zaměstnanci provoz daného zařízení a 30
zaměstnanci firmy, které byly pronajaty prostory v prvním patře provozního objektu. Dále bude
navýšena spotřeba vody používané v sociálním zařízení provozního objektu.
Zvýšení spotřeby vody lze při očekávaném navýšení počtu o 5 zaměstnanců odhadnout na základě
údajů z vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 28/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích a ze směrnice MLVH č. 9/1973 následovně:
- průměrná denní

Qden = 5 x 120 l/zam/den = 600 l/den

- maximální denní

Qmax = Qden x kd = 600 x.1,5 = 900 l/den = 38 l/hod

- maximální hodinová

Qhod = Qmax x kh = 38 x1,8 = 68,4 l/hod = 0,019 l/s

- roční

Qrok = 217 m3/rok

Provoz nových objektů si vyžádá technologickou vodu pro zkrápění povrchu tělesa skládky v suchých
obdobích a pro očistu komunikací a nákladních automobilů opouštějících prostor zařízení. Zatímco
pro očistu bude využívána voda ze stávajícího vrtu, který je v zařízení k dispozici, skrápění povrchu
skládky bude prováděno průsakovými vodami z jímek průsakových vod, které jsou již dnes
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k dispozici. Vzhledem k tomu, že nové těleso skládky bude využíváno až po uzavření kazet skládky
stávající, nedojde k navýšení spotřeby těchto vod.
Po ukončení provozu zařízení nebude technologické vody potřeba.

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
V areálu bude nakládáno s odpady kategorie ostatní (jejich katalogová čísla i kódy jsou vyjmenovány
v příloze č. P05) a to v množství, které je uvedeno v tab. č 1, kapitola B.I.2.
K dalším surovinám, které jsou a budou využívány v souvislosti se záměrem, patří pohonné hmoty
(pro provoz mechanizace). Provoz veškeré potřebné mechanizace si v současné době vyžaduje
spotřebu pohonných hmot cca 1500 l / týden. Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení obslužné
mechanizace pouze o 1 prostředek, zvýší se spotřeba pohonných hmot o max. 500 l / týden. Čerpací
stanice pohonných hmot však slouží k výdeji pohonných hmot nejenom pro strojní zařízení používané
na skládce, ale i pro sběrné vozy přivážející odpad na skládku. Celková stávající spotřeba pohonných
hmot se pak pohybuje ve výši 15 000 l/týden.
Předpokládá se, že v důsledku používání nové linky MBÚ dojde k celkovému zvýšení spotřeby
elektrické energie na 80 - 100 MWh za rok. Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z
veřejné distribuční sítě stávající přípojkou.
Záměr je bez nároků na zemní plyn.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
V rámci realizace záměru dojde ke vzniku obslužné komunikace uvnitř areálu umožňující přístup
k nově vybudovaným objektům. Nevznikne však žádný požadavek na změnu nebo vznik nové
přístupové komunikace k areálu a do širšího okolí. Doprava bude realizována po stávající přístupové
komunikaci s napojením na silnici I. třídy č. 27, která je zároveň evropskou silnicí 1. třídy E53,
vedoucí z Plzně do Mnichova přes hraniční přechod Železná Ruda.
B.II.5 Další
Není použito.
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1 Fáze výstavby
B.III.1.1 Ovzduší
Ovzduší ve fázi realizace bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy - dopravou
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou realizací (plošný zdroj). Pro realizaci
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší
ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá a aplikace barev jako zdroje emisí těkavých
organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno
emisemi.
Liniové zdroje
Doprava ve fázi realizace bude zajišťována přibližně 12 průjezdů nákladních automobilů během
12 hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOX) jsou
v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele zanedbatelné.
Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti
je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL). Ke zvýšení prašnosti může
docházet při budování základů, vlivem pohybu stavebních mechanismů a také při manipulaci se
zeminou v rámci terénních úprav. V tomto případě je investor resp. subjekt realizující stavbu povinen
snížit prašnost běžnými stavebními postupy (odstraňování nánosů bahna z vozovek, kropení prašných
ploch, …). Vzhledem k rozsahu staveniště, stavebních prací i době lze tento zdroj považovat za
nepříliš významný a navíc za snadno eliminovatelný.
Výstavbu bude doprovázet přítomnost stavebních mechanismů (dozer, nakladač, nákladní automobily)
vybavených spalovacími motory. Množství emisí z výfukových plynů mechanizace podílející se na
výstavbě vychází z očekávané spotřeby nafty na úrovni cca 200 - 250 l za pracovní den.
Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 50 kg nátěrových hmot
s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých
organických rozpouštědel by potom byla do 25 kg. Podle zkušeností zpracovatele
a velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 10 kg za den.
Za předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise
TOL 1 kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 0,125 kg za hodinu. S ohledem na
tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude
jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.
Návrh zařazení zdrojů emisí
Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní.
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Porovnání s emisními limity
Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní
limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán
obce.

B.III.1.2 Odpadní vody
Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou
záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby.
Ochrana vod
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Na stavbě nebude skladováno větší množství
nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné
hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné
vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším, než jsou
předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou
odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.
B.III.1.3 Odpady
Při realizaci záměru budou vznikat následující odpady uvedené v tabulce č.10, jejich množství bude
upřesněno v navazujícím projektovém řízení.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Tab. č. 10 Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru

Kód druhu
Název
odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
08 01 11
nebezpečné látky
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla
08 01 17
nebo jiné nebezpečné látky
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
Papírové a lepenkové obaly znečištěné
15 01 01
škodlivinami
15 01 02
Plastové obaly
15 01 02
Plastové obaly znečištěné škodlivinami
15 01 04
Kovové obaly
15 01 04
Kovové obaly znečištěné škodlivinami
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
15 01 10
znečištěné
15 02 02
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
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17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 03 01

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy NL
Železo a/nebo ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsný komunální odpad

O
O
O
O

Z pohledu množství vzniklých odpadů bude nejvýznamnějším odpadem zemina a kamení vznikající
v průběhu zemních prací. V následujících tabulkách je uvedeno orientační stanovení množství
vzniklého odpadu, které se však může v návaznosti na zvoleném konkrétním stavebním postupu,
charakterizovaném až v navazujícím projektovém stavebním řízení, změnit.
Tab. č. 11 Orientační množství vzniklé zeminy

Objekt

Výměra (m2)

Průměrná mocnost
skrývky (m)

Kubatura
skrývky (m3)

Směs zeminy s pařezy
Rozšíření skládky
Kompostovací plocha
Linka MBÚ
Překládací plocha

86 000
2 400
6 000
2 000

0,3
0,5
0,3
0,5

25800
1200
1800
1000
Celkem 29 800

Výkopová zemina
Rozšíření skládky
Kompostovací plocha
Linka MBÚ
Překládací plocha

86 000
2 400
6 000
2 000

4
0
0,5
0

344 000
0
3 000
0
Celkem 347 000

Výše uvedené celkové množství zeminy bude využito pro tvorbu obvodového sypaného valu a
dělících sypaných valů. Přebytky budou dále využity jako rekultivační vrstvy průběžně uzavírané
skládky.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem
a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití
nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství
u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
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Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné
evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných
odpadů.
B.III.1.4 Ostatní
Hluk
Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby
lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních
strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce a opatřeních, které
slouží k minimalizaci emisí hluku. Žádný z těchto aspektů nezůstává konstantní, mohou se měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje
používány běžné stavební stroje a standardní technologie, které významně neovlivní životní prostředí
v blízkém okolí a předpokládá se, že emise hluku pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů
nepřekročí přijatelný hlukovou hranici. V tabulce č. jsou uvedeny typy strojů a jejich akustické
parametry. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně, stavební mechanizmy
nebudou používány neustále po celou pracovní dobu a lokalizace zdrojů hluku se bude neustále měnit
dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat
pouze během výstavby, která je časově omezena. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný
a výhradně v době 7 - 21 hod.
Kromě hluku na staveništi bude dalším zdrojem doprava stavebních materiálů, která bude zajišťována
přibližně 12 průjezdy nákladních automobilů během 12 hodinové směny. S ohledem na blízkost
páteřní komunikace E53 s cca 15 000 průjezdy za den, lze konstatovat, že hluk z dopravy ve fázi
výstavby nebude významně ovlivňovat dané území.
Tab. č. 12 Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Typ stroje
Kolový nakládací a vykládací stroj
Rypadlo
Hutní a vibrační válec
Nákladní automobil

Předpokládaný
počet
1
1
1
6/den

Akustické
parametry
LpA,5 = 83 dB
LpA,5 = 74 dB
LpA,5 = 87 dB
LAeq,7,5 = 55 dB

Další
Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.
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Průměrná doba aktivního
nasazení za den
10 hodin
10 hodin
8 hodin
2 hodiny
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B.III.1.5 Doplňující údaje
Realizací záměru dojde k vykácení cca 0,2 ha stromového a keřového porostu. Dojde k úpravám
terénu, které spočívají v odtěžení cca 250 000 m3 zeminy ve stávajícím oploceném areálu

skládky při tvarování dna svahů skládky.

B.III.2 Fáze provozu
B.III.2.1 Ovzduší
V současné době jsou v areálu provozovány následující zdroje znečištění ovzduší:
•

Bodové zdroje znečištění ovzduší – výduch odvzdušnění nádrže Bencalor, ze kterého unikají
těkavé organické látky (VOC) při stáčení motorové nafty z cisterny do nádrže a výduch
kogenerační jednotky se vznětovým šestnáctiválcovým motorem typu Perkins 4008 o
jmenovitém tepelném výkonu 684 kW (při tepelném stupni účinnosti 40 % dosahuje
kogenerační jednotka tepelného příkonu 1 710 kW)

•

Plošné zdroje znečištění ovzduší - plocha, na které probíhá výdej nafty do vozidel, provoz
skládky odpadů, kompostárny a biodegradační plochy

•

Liniové zdroje - úseky pozemních komunikací, po nichž se během uvažovaného provozu
společnosti pohybují motorová vozidla společnosti

Záměrem dojde k
•

navýšení výdeje PHM v podnikové čerpací stanici motorové nafty → produkce emisí těkavých
organických látek,

•

navýšení intenzity související dopravy → produkce emisí výfukových plynů z dopravy,

•

navýšení kapacity skládky odpadů a kompostovací plochy → produkce pachových látek
(společně s biodegradační plochou),

•

provoz linky mechanicko-biologické úpravy odpadů → možná produkce emisí tuhých
znečišťujících látek z drcení odpadů,

Byla zpracována rozptylová studie, která je přílohou této dokumentace. Výpočet znečištění ovzduší
byl proveden podle referenční metody pro zpracování rozptylových studií stanovené vyhláškou č.
330/2012
Sb.,
tj.
pomocí
výpočtového
programu
SYMOS´97
verze
2006
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů.
Bodové zdroje
Po zavezení skládky odpadem budou v jednotlivých oblastech skládky realizovány 30 plynosběrných
vrtů ústících do potrubí, které bude svádět skládkový plyn ke stávající čerpací stanici a kogenerační
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jednotce. Jejich výkon bude navýšen o 20 % tak, aby bylo možné zpracovat všechen vzniklý
skládkový plyn. Tento výkon bude postačující, protože záměr bude realizován etapově, přičemž
přírůstek skládkového plynu vznikajícího v nových studních bude do určité míry kompenzován
poklesem množství skládkového plynu ze studní nejstarších. Dalším aspektem je také předpoklad
obecného snižování vzniku skládkového plynu minimalizací množství biologicky rozložitelných
složek v ukládaném komunálním odpadu.
Pro novou úložnou kapacitu skládky se předpokládá odplynění pomocí 30 ks studní. Nárůst množství
plynu však nebude úměrný počtu studní, protože staré studně stávajícího tělesa skládky budou
produkovat minimální množství skládkového plynu a nové studně budou uváděny do provozu po
etapách. Je predikováno, že zatímco v současné době je průměrně spalováno 360 m3 skládkového
plynu při cca 720 motohodinách měsíčně, po realizaci daného záměru to bude průměrně 400 m3
skládkového plynu při stejném počtu motohodin. Provoz odplyňovacího zařízení je koncipován jako
bezobslužný. Emise znečišťujících látek z provozu kogenerační jednotky jsou vyčísleny v následující
tabulce.
Tabulka č. 13 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů

Znečišťující látka

Spotřeba paliva
[m3∙rok-1]

Emisní faktor
[kg∙103 m-3]

3 504 000

60
15
0,05

NOX
CO
TZL (PM10)

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]
6,667
1,667
0,006

Dalším
bodovým
zdrojem
je
odvzdušnění
nádrže
Bencalor
o
objemu
3
16 m , ze kterého budou unikat těkavé organické látky (VOC) při stáčení motorové nafty z cisterny
do nádrže. Při uvažovaném navýšení spotřeby pohonných hmot (nafty) o 500 l / týden na celkový
výtoč 15 500 l / týden dojde budou emitovány VOC ve výši uvedené v následující tabulce.
Tabulka č. 14 Emise M znečišťujících látek odcházejících z odvzdušnění nádrže
Znečišťující látka
VOC

g·hod-1
240

Množství M znečišťujících látek
kg·rok-1
8,06

g·s-1
0,067

Plošné zdroje znečištění ovzduší
Pro výpočet znečištění ovzduší je uvažován teoreticky nejméně příznivý stav, kdy dochází současně
ke zpracování odpadů na lince MBU, ke stáčení motorové nafty z cisterny do nádrže, výdeji motorové
nafty do dopravních prostředků a maximálnímu možnému provozu v areálu, na parkovacích plochách
a na uvažovaných komunikacích. V praxi tato situace nastávat nebude. Zdroje pachových látek
(skládka, kompostovací a biodegradační plocha) nejsou v rámci rozptylové studie uvažovány, neboť
Ministerstvem životního prostředí dosud nebyla stanovena metodika pro provádění rozptylových studií
pro pachové látky.
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Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude plocha, na které bude probíhat výdej nafty do vozidel
z nádrže Bencalor o objemu 16 m3 a parkovací plochy. Emise vznikající na těchto plochách jsou
uvedeny v následujících tabulkách.
Tabulka č. 15 Emise M znečišťujících látek odcházejících při výdeji PHM
Znečišťující látka
VOC

g·hod-1
30

Množství M znečišťujících látek
kg·rok-1
8,06

g·s-1
0,0083

Tabulka č. 16 Celkové emise M znečišťujících látek odcházejících z parkovacích ploch
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod-1

kg·rok-1

g·s-1

NOX

0,324416

0,927829

9,012∙10-5

CO

2,293997

6,560832

6,372∙10-4

PM10

0,037348

0,106814

1,037∙10-5

PM2,5

0,020202

0,057777

5,612∙10-6

C6H6

0,004923

0,014080

1,368∙10-6

Parkovací plochy s okamžitou kapacitou 35 parkovacích míst pro osobní vozidla budou představovat
plošný zdroj znečišťování ovzduší, tj. pojíždění vozidel k jednotlivým parkovacím místům.
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude hala o rozměrech cca 80 x 40 x 7,5 m, v níž bude
umístěna linka pro mechanicko-biologickou úpravu (MBÚ) odpadů. Při předpokládaném množství
60 000 tun nadrceného odpadu za rok a uvažovaném výkonu pomaloběžného drtiče cca 24 t∙hod-1
bude
plošný
zdroj
(primární
drcení,
třídění
a
sekundární
drcení)
-1
v provozu cca 2 500 hod∙rok . Denní provozní doba je uvažována shodná jako provoz areálu tj. 10 hodin během pracovních dnů. Během sobot nebude linka MBÚ v provozu.
Tabulka č. 17 Vstupní údaje o plošném zdroji - zpracování odpadů
Název plošného zdroje

Zpracování odpadů

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

2

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

10

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

10

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

1

2 500
0,2854

Stanovení množství znečišťujících látek M z drcení a třídění odpadů je provedeno prostřednictvím
emisních faktorů uvedených ve Věstníku Ministerstva životního prostředí [3] pro technologii
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recyklačních linek stavebních hmot. Vzhledem k prováděným činnostem jsou pro výpočet využity
emisní faktory pro primární drcení (provoz pomaloběžného velkokapacitního drtiče), pro primární
třídění (provoz prosévacího zařízení) a sekundární drcení (provoz finálního drcení dle požadavku
zákazníka) za použití textilních filtrů.
Tabulka č. 18 Emisní faktory pro zpracování odpadů
Emisní faktor - primární drcení

[g TZL·t-1]

4

Emisní faktor - síto

[g TZL·t-1]

3

Emisní faktor - sekundární drcení

[g TZL·t-1]

8

Výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z celkového emisního faktoru při uvažovaném
výkonu zařízení 24 t∙hod-1 je uveden v následující tabulce č. 19.
Tabulka č. 19 Výpočet emisí TZL ze zpracování odpadů
Výkon drtiče

[t·hod-1]

24

Emisní faktor

[g TZL·t-1]

15

Emise TZL

[g·hod-1]

360

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik - manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisích TZL.
Tabulka č. 20 Emise M znečišťujících látek odcházejících při zpracování odpadů
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

183,6

459,0

0,051

PM2,5

54,0

135,0

0,015

Liniové zdroje
Řešení dopravní obslužnosti, včetně intenzit provozu dopravních prostředků je uvedeno v kapitole
B.I.6.2.5. Tato data byla použita při zpracování rozptylové studie, která je přílohou této dokumentace.
Provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích produkuje škodliviny převážně z výfukových
plynů. Charakteristickými znečišťujícími látkami z automobilového provozu jsou oxidy dusíku (NOX),
oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakce PM10 a benzen (C6H6).

40

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Skládka odpadů s kapacitou 100 000 tun přijatého odpadu za rok je dle kódu 2.2. přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají
celkovou kapacitu větší než 25 000 t - zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Linka pro mechanicko-biologickou úpravu (MBÚ) odpadů s kapacitou 60 000 t/rok (24 t/hod)
je dle kódu 5.12. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Příprava stavebních hmot
a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den - zařazena
do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Kompostovací plocha s kapacitou 40 000 tun zpracovaného odpadu za rok je dle kódu 2.3. přílohy č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o
projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun
zpracovaného odpadu ročně - zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Biodegradační plocha s kapacitou 25 000 tun přijatého odpadu za rok je dle kódu 2.4. přílohy č. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Biodegradační a solidifikační zařízení - zařazena
do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Kogenerační jednotka se vznětovým šestnáctiválcovým motorem typu Perkins 4008 o jmenovitém
tepelném výkonu 752 kW (při tepelném stupni účinnosti 40 % bude dosahovat kogenerační jednotka
tepelného příkonu 1 880 kW) bude po realizaci záměru dle kódu 1.2. přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně - zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Součástí záměru nejsou jiné stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Porovnání s emisními limity
Pro recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den jsou místo
povinnosti plnit emisní limity stanoveny dle bodu 4.5.2. části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
technické podmínky provozu:
Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kde dochází k emisím
tuhých znečišťujících látek do ovzduší a to v závislosti na povahu procesu, například:
a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
b) instalací zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,
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c) opatřením pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, umisťování
venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,
d) opatřeními pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních
ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání nákladních prostorů
expedujících dopravních prostředků.

Pro kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší
než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně jsou místo
povinnosti plnit emisní limity stanoveny dle bodu 1.1 části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
technické podmínky provozu:
a) násypné bunkry jsou v uzavřeném provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal
a při vykládce svozových vozidel s odpady, musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny
do zařízení na čištění odpadních plynů,
b) zkondenzované výpary a voda vznikající při komponovacím procesu (zrání kompostů) smí být
u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používány k vlhčení kompostu pouze
tehdy, nebude-li použití zvyšovat pachovou zátěž okolí,
c) odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny jsou odváděny
do zařízení na čištění odpadních plynů.

Pro biodegradační a solidifikační zařízení jsou místo povinnosti plnit emisní limity stanoveny dle bodu
1.2 části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. technické podmínky provozu:
a) v případě zpracovávání materiálů, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek
obtěžujících zápachem, musí být zajištěna technicko-organizační opatření ke snížení těchto
látek např. zakrytování biodegradačních ploch a odtah odpadních plynů do zařízení na čištění
odpadních plynů.
b) v případě volných zakládek snižovat vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší, například
umístěním zakládek na závětrné straně, jejich skrápěním nebo mlžením.

S ohledem na používané palivo a tepelný příkon jsou pro kogenerační jednotku navrženy specifické
emisní limity dle bodu 2. části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Tabulka č. 21 Specifické emisní limity platné pro pístové spalovací motory - kogenerační jednotku
Plynné palivo obecně
Platné do 31. prosince
2017
Platné od 1. ledna 2018

NOX
500
1 0001)
500

Specifické emisní limity [mg·m-3]
> 1 - 5 MW
TZL

CO

130

1 300

-

650

Poznámka: 1) platí pouze pro pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena
před 17. květnem 2006.
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B.III.2.2 Odpadní vody
Při deštích srážková voda dopadající na povrch nezakrytého tělesa skládky infiltruje dovnitř a
průsakem dochází k jejímu obohacování rozpustnými složkami. Takto kontaminované dešťová voda
končí při bázi tělesa skládky – v drenážní vrstvě. Dalším zdrojem průsakových vod jsou také
probíhající biologické procesy v tělese skládky. Další odpadní voda bude vznikat při procesech
zpracování odpadů na multifunkčních plochách v areálu zařízení, včetně průsaků srážkové vody
odpady zpracovávanými na těchto plochách. Množství těchto vod ovlivňuje množství faktorů (např.
klimatických) a jejich přesné stanovení není seriózně možné.
Výše uvedené odpadní vody jsou ve stávajícím tělese skládky odváděny do jímek průsakových vod.
V areálu již existují a jsou integrovaným povolením schváleny jímky průsakových vod pro stávající
užívané objekty (kompostárna, dekontaminační plocha a skládka). Tyto vody jsou a nadále i budou
zneškodňovány zpětnou recirkulací na upravované odpady nebo na těleso skládky. V případě přebytku
průsakových vod (zejména v období dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů) budou tyto odváženy
cisternovým vozem k odstranění na externí čistírně odpadních vod. O způsobu zneškodněni
průsakových vod budou vedeny záznamy v provozní evidenci. Stupeň znečištění odpadních vod
v retenčních jímkách se periodicky sleduje. Průsakové vody z nového tělesa skládky budou
kumulovány v samotném tělese skládky.
Odpadní vody vznikající z provozu kompostovacích boxů a nové kompostárny a budou svedeny do
bezodtoké jímky odpadních vod. Budou následně zneškodňovány zpětným zkrápěním nebo odváženy
na smluvní ČOV.
Srážkové vody znečištěné dopadem na překládací plochu budou jímány do bezodtoké těsněné jímky
umístěné u překládací plochy.
Vnější povrchové vody (srážkové) jsou a nadále i budou zachycovány po obvodu skládky
v záchytných obvodových příkopech a odváděny mimo prostor skládky do meliorační strouhy. Jedná
se o srážkové vody z nejbližšího povodí zařízení a z rekultivovaných částí skládky. Nebudou
znečištěné kontaktem s odpady.
V souladu s platným integrovaným povolením je a bude realizován pravidelný monitoring jakosti a
množství průsakových vod, sledování podzemních a povrchových vod.
Vzorky průsakových vod pro monitoring množství a kvality těchto vod budou odebírány staticky
akreditovanou laboratoří z jímky průsakových vod. Četnost a měřené parametry budou upřesněny
v integrovaném povolení. V současné době jsou sledovány pH, CHSKCr, RL; chloridy; sírany;
dusičnany; teplota vody; konduktivita v intervalech uvedených v následující tabulce.
Tab. č. 22 Parametr a četnost měření průsakových vod

Parametr

Četnost měření

množství likvidovaných průsakových vod [m3]

měsíčně

složení průsakových vod

2 x ročně
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Pro monitoring jakosti podzemních vod byly zřízeny kontrolní vrty, monitoring povrchových vod je a
bude realizován prostřednictvím přepadu z retence. Odběr vzorků vod z jednotlivých objektů a jejich
analýzy jsou zajištěny akreditovanou laboratoří. Četnost a měřené parametry budou upřesněny
v integrovaném povolení. V současné době jsou sledovány pH, CHSKCr, RL; chloridy; sírany;
dusičnany; teplota vody; konduktivita v intervalech dvakrát ročně.
Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení (WC, umyvárna)
Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení jsou a nadále i budou jímány do jímky splaškových
vod situované v blízkosti provozní budovy a následně vyváženy na ČOV. Roční produkce splaškových
odpadních vod ze sociálního zařízení obsluhy skládky je přibližně rovna spotřebě vody. Jedná se o
klasické splaškové vody přibližně s následující zátěží: Ncelk. do 70 mg/l, Pcelk. do 15 mg/l, BSK5 do 200
mg/l a CHSK do 400 mg/l. Vzhledem k relativně malé změně počtu zaměstnanců (v současné době 8
stálých zaměstnanců firmy Marius Pedersen a.s.a cca 30 zaměstnanců další firmy. – po realizaci
záměru dalších 5 stálých zaměstnanců) se jedná o zanedbatelné množství. Stávající sociální zařízení
má dostatečnou kapacitu i pro navýšený počet zaměstnanců.
Dešťové vody neznečištěné
Vlivem realizace záměru dojde k navýšení ploch s produkcí neznečištěných dešťových vod – plochy
komunikací, střecha haly linky MBÚ. Výměra těchto ploch bude konstantní s postupným nárůstem
tak, jak bude postupovat rekultivace již zaplněného tělesa skládky. Je třeba poznamenat, že
neznečištěné dešťové vody ze střech a parkovišť nelze ve smyslu § 38 zákona č. 254/2001 Sb.,
v platném znění považovat za vody odpadní. Dešťové vody ze zpevněných, odpadem neznečištěných
ploch, jsou a nadále i budou vsakovány do podloží v místě, kde naprší. Odvedení neznečištěných
srážkových vod z rozšířeného areálu zařízení, vč. odvodnění zpevněných ploch a střech objektů,
budou zajišťovat obvodové příkopy, zaústěné do retenční nádrže sloužící jako požární nádrž.
V zájmovém území či jeho okolí není vyhlášeno žádné ochranné pásmo (dříve PHO) vodního zdroje.

B.III.2.3 Odpady
Zařízení je a nadále i bude primárně určeno pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů kategorie
ostatní v rozsahu stanoveném v provozních řádech zařízení. Přesný seznam jednotlivých druhů
odpadů, se kterými je možné v zařízení nakládat je resp. bude uveden ve schválených provozních
řádech zařízení. V rámci této Dokumentace je pro jednotlivé provozy návrh těchto seznamů odpadů
presentován v příloze č. 5.
Při třídění a následném drcení odpadů za vzniku tuhého paliva (tzn. odpadu č. 191210 - Spalitelný
odpad - palivo vyrobené z odpadu nebo PALIVACZ) může dojít ke vzniku také následujících odpadů:
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Tab. č. 23 Odpady vznikající z provozu linky MBÚ

Katalog.
číslo
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 12

Název odpadu
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty a kaučuk
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11

Kód
odpadu
O
O
O
O

Odpady, které je možné dále využívat, budou předány oprávněné osobě k dalšímu zpracování
(katalogové číslo 191202 - 121204), ostatní odpady budou použity buď v kompostárně (podsítná
frakce 19 12 12) nebo přímo při rekultivačních pracích na skládce.
Při provozu kompostárny by mohli vzniknout odpady uvedené v následující tabulce. Tyto odpady však
budou v případě jejich vzniku užity při rekultivaci skládky.
Tab. č. 24 Odpady vznikající z provozu kompostárny

Katalog.
Kód
Název odpadu
číslo
odpadu
19 05 01
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
O
19 05 02
Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
O
19 05 03
Kompost nevyhovující jakosti
O
19 05 99
Odpady jinak blíže neurčené
O
Při provozu dekontaminační plochy vzniká odpad 19 05 99 – odpady jinak blíže neurčené, které jsou
následně použity pro technické zabezpečení skládky.
Při provozu celého Komplexního centra pro nakládání s odpady vznikají odpady uvedené v tabulce č.
21.
Vzniklé odpady jsou dočasně ukládány do shromažďovacích prostředků (např. kovové sudy, PE
pytle), uložených v uzamykatelném objektu a následně předávány odborné firmě oprávněné
k zneškodňování nebezpečných odpadů.
Nakládání s nebezpečnými odpady je prováděno v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Tzn. odpady jsou vzájemně odděleny a uloženy tak, aby bylo
zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a dále zabráněno jejich úniku do okolí. Jsou zajištěny
před povětrnostními vlivy, zabezpečeny před odcizením, nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo
před únikem ohrožujícím životní prostředí.
Při nakládání s nebezpečnými odpady budou dodržovány veškeré hygienické předpisy, dále předpisy
BOZP a PO s důrazem na vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami nutnými při práci
s nebezpečnými odpady.
Evidence odpadů bude vedena v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti
těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude
45

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro
přepravu nebezpečných odpadů.
Tab. č. 25 Seznam odpadů vznikajících v důsledku provozu areálu

Katalog.
číslo
08 01 11
08 01 17
12 01 12
13 01 05
13 01 10
13 01 13
13 02 05
13 02 06
13 02 08
14 06 03
15 01 10

15 02 02
16 01 07
16 01 13
16 01 14
16 06 01
16 06 02
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 21
20 01 27
20 01 33
20 01 35
20 01 37
20 03 01

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Upotřebený vosk a tuk
Nechlorované emulze
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Jiné hydraulické oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými
látkami
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Směsný komunální odpad
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N
N
N
N
N
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N
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N
N
N
N
N
N
N
N
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B.III.2.4 Ostatní

Hluk
Zdroji hluku v areálu v současné době jsou:
•

Hluk mechanizmů používaných při zpracování odpadů – jejich hutnění v tělese skládky (1 x
kompaktor Bomag 772 RB), zkrápění (1 x cisternový vůz a kropící vůz), manipulaci s odpady
na ploše určené ke kompostování a dekontaminační ploše a k recyklaci (1 x nakladač Volvo
L90E), vozidlo – generátor V3S

•

Hluk z provozu čerpací stanice plynu a kogenerační jednotky

•

Hluk z provozu mobilní třídící jednotky nebo mobilního recyklačního zařízení

•

Hluk z dopravy odpadů do areálu Komplexního centra pro nakládání s odpady, dopravy
pohonných hmot k čerpací stanici a odvozu průsakových a splaškových vod z areálu,
parkoviště.

Ve fázi provozu dojde k navýšení hluku ze všech výše uvedených zdrojů a to následujícím způsobem:
•

provozem jednoho dalšího nakladače Volvo L90E

•

provozem čerpací stanice plynu a kogenerační jednotky v důsledku zvýšení jejich výkonu o 10
%

•

provozem linky MBÚ a nové kompostovací plochy

•

zvýšením intenzity dopravy (viz tab. č. 3, kapitola B.I.6.2.5)

Při zakládání stavby nové kazety příp. při rekultivaci zaplněné kazety budou používány i buldozery a
nakladače. Všechny stroje se budou vždy pohybovat pouze v úzce vymezeném prostoru a v relativně
krátkém časovém úseku.
Pro účely této dokumentace byla vypracována hluková studie na základě níž lze konstatovat, že
vypočtené hodnoty ve zvolených výpočtových bodech v okolí záměru (V1, V2 a V3) nepřekračují
limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění. Při výpočtu byly využity vstupní
údaje uvedené výš v textu a také v tabulce č. 26.
Tab. č. 26 Zdroje hluku v jednotlivých částech areálu Zařízení

Druh techniky

Volvo L90E
Cisternový vůz
Kropicí vůz
Vozidlo V3S

Popis, účel

Čelní kolový nakladač, kola opatřená pneumatikami,
čelní nakládací lopata pro manipulaci s odpady
Cisterna na dvounápravovém návěsu, objem 8 m3 –
zvlhčování odpadů,
Úklid komunikací
Vozidlo - generátor
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Hladina
akustického
výkonu Lwa dB(A)
104 dB (A)
105 dB (A)
101 db (A)
105 dB (A)
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Kompaktor BOMAG
BC 571 RB

Hutnící stroj

104 dB (A)

Kogenerační jednotka

Kogenerační jednotka včetně čistící stanice (uzavřená
v kovovém kontejneru) v 1 m
Vývod spalin 1 m od příruby

Třídící linka s drtičem

Drcení a třídění navezeného odpadu

Linka MBÚ

Drcení a třídění navezeného odpadu

Centrifugální
dmychadlo

Dmychadlo vhánící vzduch do kompostovacího boxu

90 dB
88-92 dB (A)
dle druhu drceného
materiálu
88-92 dB (A)
dle druhu drceného
materiálu
86 dB

Vibrace
Jediným významnějším zdrojem vibrací v areálu je a bude kompaktor. Vzhledem k situování zařízení
zcela mimo kontakt s obytnou (i jinou) zástavbou se bude jednat o zdroj zanedbatelný, bez faktického
vlivu.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
Po dobu provozu zařízení se nepředpokládá nárůst radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Rozsah osvětlení nebude představovat rušivý zdroj pro obytnou zástavbu.

B.III.2.5 Doplňující údaje
Realizace záměru bude znamenat narušení terénu v dané lokalitě a likvidaci rostlinného krytu, včetně
odstranění dřevinných porostů na rozloze cca 0,2 ha. Jedná se zejména o dřeviny typu jeřáb ptačí, hloh
obecný, šeřík obecný, bříza bělokorá, jasan ztepilý, třešeň atd., které jsou náletového původu. Část
pozemku je pokryta porostem ruderálního charakteru, pro nějž je typická plevelná složka s podílem
kopřivy dvoudomé, krkavce totenu, pelyňku nebo vratiče obecného.

B.III.3 Fáze ukončení
Ve fázi ukončení bude nutné se všemi odpady kategorie ostatní, které budou v areálu v hale linky
MBÚ, kompostárně, dekontaminační ploše, překládací ploše a na ploše určené k recyklaci, správně
naložit – tj. pokud možno předat oprávněným osobám k dalšímu využití případně uložit na skládce
odpadů. Mechanizmy, které se nebudou podílet na uzavírání skládky, budou převezeny do jiné
provozovny firmy Marius Pedersen a.s. nebo odprodány. Totéž se týká linky MBÚ, kde jednotlivá
strojní zařízení budou demontována a převezena nebo odprodána.
Hala linky MBÚ bude demontována a buď využita na jiné provozovně firmy, nebo budou jednotlivé
materiály vzniklé demontáží předány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo likvidaci.
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Nebezpečné odpady, které se budou v areálu nacházet, bude nutné předat oprávněným osobám
k dalšímu nakládání (likvidaci).
V případě, že v čerpací stanici pohonných hmot bude ještě jejich zbytek, bude nutné tento přečerpat a
odvézt do jiné provozovny firmy Marius Pedersen a.s. a dále používat. Vlastní čerpací stanice bude
využita v jiné provozovně nebo odprodána.
Ve fázi ukončení provozu skládky je nutné upravit tvar tělesa skládky a správně ji zabezpečit – uzavřít
těleso a rekultivovat tento povrch. Při těchto činnostech budou vznikat obdobné výstupy jako ve fázi
provozu skládky (tzn. budou provozovány některé obslužné stroje, čerpací stanice s kogenerační
jednotkou, budou vznikat průsakové vody, které bude nutno likvidovat výše stanoveným způsobem).
Zatímco se dá předpokládat, že množství průsakových vod bude snižováno postupně, emise
znečišťujících látek do ovzduší a emise hluku se sníží skokově (v důsledku ukončení provozu linky
MBÚ, snížení počtu obslužných strojů, rapidnímu poklesu intenzity dopravy).
Činnosti, které bude nutné provádět ve fázi rekultivace skládky, budou upraveny zvláštním provozním
řádem, který bude schválen příslušným orgánem státní správy.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I

VÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO

ÚZEMÍ

Zájmové území skládky (včetně budoucích etap) se nachází v západních Čechách v okrese Plzeň - jih.
Lokalita je situována do východního cípu katastrálního území města Dobřany na pozemcích bývalé
vojenské střelnice Vysoká. Terén je v mírném sklonu orientovaném k západu s kótami od 410 do 470
m n.m. Jihovýchodně cca 300 m se nachází kóta 516 m n.m.
Linka MBÚ, kompostárna, překládací stanice a tělesa skládky budou realizovány na pozemku p.č.
1848/7, k.ú. Dobřany, který je v současné době veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.
Stavba těchto objektů si vyžádá zábor půdy na daném pozemku o rozloze cca 94 000 m2. Pro tyto
pozemky nebyla stanovena bonita půdy (jednotky BPEJ) a nejedná se o pozemek určený k plnění
funkce lesa. Na celé ploše rozšíření se nenacházejí žádné inženýrské sítě a stavební objekty.
Pozemky jsou situovány do území, které v územním plánu, platném v současné době, jsou definovány
jako plochy technické infrastruktury.

C.I.1 Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území
Zájmové území není situováno v blízkosti žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště
chráněného území.
NATURA 2000
Nejbližší území patřící do soustavy NATURA 2000 je od zájmové oblasti situováno cca 5,7 km
jihozápadním směrem. Jedná se o evropsky významnou lokalitu Přeštice – V hlinkách, CZ0323162
(viz obr. č. 10). V blízkosti zájmového území nejsou žádné památné stromy (nejbližší se nachází 2,5
km severovýchodním směrem).
Zájmové území

EVL Přeštice – V Hlinkách

Obr. č. 10 Umístění EVL Přeštice – V Hlinkách vůči zájmové oblasti
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C.I.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické
stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Zájmové území leží mimo nadregionální a regionální biokoridory (viz. obr. č. 11). Regionální
biokoridory a centra U chaloupky, Pod Klukem, K Hušaji a U červeného kříže jsou vzdáleny
minimálně 600 m od zájmového území.

¨

Zájmové území

Obr. č. 11 Umístění zájmového území vůči nadregionálním a regionálním biokoridorům.
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Obr. č. 12 Poloha zájmového území vůči regionálním biokoridorům a biocentrům

C.I.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V blízkosti zájmového území se nenachází žádná oblast surovinových zdrojů a přírodních bohatství.

C.I.4 Staré ekologické zátěže
V bezprostřední blízkosti zájmového území nejsou agenturou CENIA evidována žádná kontaminovaná
místa. Nejbližší staré ekologické zátěže se nacházejí v blízkosti Dobřan a Chlumčan, tj. cca 3 a 2 km
východně a jihovýchodně od zájmové lokality (viz obrázek č.13 ). Jedná se o kontaminovaná místa
Benzina s.r.o., ČSPHM Dobřany, Dobřany v Kotynce a areál Pod vrchem.

Obr. č. 13 Kontaminovaná místa v okolí zájmové oblasti evidovaná CENIA
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C.I.5 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V blízkosti zájmového území se nenachází žádná oblast historického, kulturního nebo archeologického
významu.

C.I.6 Další
Další významné charakteristiky životního prostředí v zájmovém území a jeho okolí nejsou k dispozici.
Lokalita se nenachází na území města ani příměstské zóny, hustota osídlení je velmi nízká.

C.II

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

V DOTČENÉM

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Záměr leží v katastrálním území obce Dobřany s nadmořskou výškou 460 m n.m. Podle rozdělení E.
Quitta z roku 1971, zájmová lokalita spadá do mírně teplé oblastí třídy MT 11 (viz obr. č. 14), pro niž
je charakteristické dlouhé léto, teplé a mírně suché přechodové období, mírně teplé jaro a mírně teplý
podzim a krátká zima, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Obr. č. 14 Zařazení posuzované klimatické oblasti dle E. Quitta
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Tabulka č. 27 Klimatické ukazatele zájmové lokality
Klimatické ukazatele oblasti MT11
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet jasných dnů v roce
Počet zamračených dnů v roce

Průměrné hodnoty za rok
40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 až -3
17 – 18
7–8
7–8
90 – 100
350 – 400
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 - 50

Danou lokalitu je možné charakterizovat následujícími údaji týkajícími se průměrné měsíční teploty a
úhrnu srážek (dlouhodobých normálů) – viz tabulka č 40.
Tab. č. 28 Dosažené průměrné teplotní hodnoty a průměrný úhrn srážek (dlouhodobý normál) za rok
2011

Kraj

Měsíc
1.

Rok
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Plzeňský

Průměrná teplota vzduchu [°C]
-2,7
-1,3
2,3 6,8 11,7 15,0 16,5 15,9 12,5 7,5 2,3 -1,1 7,1
Průměrná úhrn srážek [mm]
41
38
44 50 70 78 77 78 53 42 47 46 656
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Tabulka č. 29 Pětiletý průměr 2007 - 2011 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Arsen

NO2

1,41

11,2

SO2
M4
20,8

BZN

BaP

0,7

0,51

PM10
M36
35,8

PM10

PM25

Olovo

Nikl

Kadmium

20,5

15,1

6,8

1,4

0,42

Tabulka č. 30 Přehled použitých zkratek
Arsen
NO2
SO2 M4
BZN
BaP

[ng/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace
NO2 - roční průměrná koncentrace
SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce
Benzen - roční průměrná koncentrace
Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace
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PM10 M36
PM10
PM2,5
Olovo
Nikl
Kadmium

[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[ng/m3]
[ng/m3]
[ng/m3]

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce
PM10 - roční průměrná koncentrace
PM2,5 - roční průměrná koncentrace
Olovo - roční průměrná koncentrace
Nikl - roční průměrná koncentrace
Kadmium - roční průměrná koncentrace

Relevantní údaje o znečištění ovzduší oxidem uhelnatým (CO) nejsou pro předmětnou lokalitu
k dispozici. V předmětné lokalitě nejsou imisní charakteristiky těkavých organických látek (VOC)
s výjimkou benzenu (C6H6) monitorovány.
Z uvedených imisních charakteristik (úrovní znečištění ovzduší) vybraných znečišťujících látek
vyplývá, že v předmětné lokalitě nedochází k překračování imisních limitů vyhlášených pro ochranu
zdraví lidí a povoleného počtu překročení imisních limitů, stanovených v příloze č. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Kvalita ovzduší v dané lokalitě je ovlivněna zejména dopravou, provozem současné skládky a
nedaleké farmy pro chov prasat Vysoká. V širších souvislostech je možné za zdroje znečištění ovzduší
považovat provoz plzeňské teplárny, spalovací zdroje velkých plzeňských firem nebo zdroje vytápějící
jednotlivé objekty města Plzeň.

C.II.2 Voda
Povrchová voda
Lokalita skládky se nachází v povodí vodohospodářsky významného toku Radbuza (1-10-02-102), na
rozvodnici a včásti dvou dílčích povodí bezejmenných pravostranných přítoků Radbuzy, cca 3 km
západně od rozvodnice s povodím řeky Úhlavy. Území severní části je odvodňováno západním
směrem otevřeným drenážním systémem do recipientu procházejícího areálem velkovýkrmny vepřů
Vysoká a.s., nacházející se severozápadním směrem za silnicí I/27. Druhý recipient teče jihozápadně
a odvádí vody z nádrže v blízkosti křížení účelové komunikace k hájence Vysoká a silnice I/27 do
řeky Radbuzy. Vzhledem k tomu, že skládka je situována nedaleko rozvodnice, plocha příslušného
povodí skládky je malá.
Podzemní voda
Pro ověření a dokumentování geologické stavby, hydrogeologických poměrů a geotechnických
vlastností zemin byl v zájmovém území proveden podrobný hydrogeologický průzkum (viz zpráva
INGEO s.r.o., č. 9521025). Z výsledků výzkumu vyplývá, že z hydrogeologického hlediska lze
zájmové území považovat do hloubky pravděpodobně několika prvních desítek metrů (nejméně 30 m)
za území s absencí kolektorských vrstev. Kvarterní zeminy a zjílovělé horniny jsou charakterizovány
z hlediska průlinové propustnosti filtračním koeficientem v řádu 10-9 až 10-10 m . s-1 O existenci
významné průlinové propustnosti v takovýchto zeminách nelze uvažovat. Jistý omezený pohyb vod po
inhomogenitách, které se v daných zeminách nacházet, lze předpokládat. Především se jedná o zónu
přípovrchového rozvolnění klimatickými vlivy, inhomogenity vzácně zasahují i do hloubek pod 20m.
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Průzkumnými pracemi zastižené sekvence jílovitých hornin lze považovat z hydrogeologického
hlediska za významné izolátory, za těleso hornin s absencí souvislé hladiny podzemní vody.
Kvalita povrchových vod se vyznačovala malou mineralizací, s minimálním obsahem anorganických
solí (chloridů, síranů, dusičnanů), relativně vysokou chemickou spotřebou kyslíku (pravděpodobně
v důsledku zvýšené koncentrace nespecifických organických látek – huminové kyseliny, humáty,
fulváty), což je projevem přírodního vyššího pozadí těchto látek ve vodách lokality. Ve vodách z vrtu
HPJ-108 byl indikován vyšší obsah hliníku a železa, což opět odpovídá charakteru geologického
podloží (hliníkem bohaté jíly s rozloženými zbytky pyritové mineralizace).
Chráněná území přirozené akumulace vod
Zájmové území se nenachází v žádném chráněném území přirozené akumulace vod ani v pásmu
hygienické ochrany vod. Nejbližší hranice PHO III. se nachází východně a prochází kótami 469, 516 a
468 ve vzdálenosti větší než 250 m.

Obr. č. 15 Umístění zájmového území vůči PHO III.

C.II.3 Horninové prostředí a půda
Z geologického hlediska je zájmové území součástí středočeské oblasti (Mísař 1983) náležející
k jednotce barrandienského proterozoika. Tato jednotka je tvořena souborem aleuropelitických až
drobových sedimentů s hojnými produkty submarinního vulkanismu bazického, intermediálního a
vzácněji i kyselého charakteru. Typickým původním projevem vulkanické činnosti je výskyt černých
břidlic a silicitů. Charakteristickým rysem této jednotky je intenzivní polyfázová deformace a slabá
metamorfóza horninových sérií. Podloží proterozoických hornin není známo. Reliéf terénu je v okolí
Plzně velmi starý, krajina je peneplenizovaná, z peneplénu řídce ční morfologicky silně produktivní
suky odolných vulkanických hornin a silicitů. Povrchové partie proterozoických jednotek tvořených
fylitickými břidlicemi a drobami jsou postiženy intenzivní kaolinizací. Kaolinizované horniny jsou
erodovány pouze v zahloubených mladých - kvarterních údolích řek a větších potoků.
Z geomorfologického hlediska (Demek at al. 1987) se zájmová lokalita nachází v subprovincii Česká
vysočina, Poberounské soustavě, oblasti Plzeňská pahorkatina, velku Švihovská vrchovina.
Pro ověření a dokumentování geologické stavby, hydrogeologických poměrů a geotechnických
vlastností zemin byl v zájmovém území proveden podrobný hydrogeologický průzkum (viz zpráva
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INGEO s.r.o., č. 9521025). Průzkum prokázal platnost výše uvedených názorů na stavbu lokality.
Bylo zjištěno, že se v zájmovém území vyskytují zjílovělé horniny, které připomínají buď
sedimentární droby vzniklé redepozicí intermediálního až bazického vulkanického materiálu nebo
přímo vulkanogenní horniny tohoto typu. V případě nekompetentních drob až arkoz a silicitů jsou
částečně, místy i poměrně dobře zavhovány původní předdeformační struktury a textury hornin.
V případě silicitů je častá i křehká deformace, projevující se až kostičkovitým rozpadem těchto hornin.
Ve vzdálenosti několika desítek metrů od zájmové oblasti východním směrem se od severu k jihu
táhne pruh silicitů široký řádově 100 m.V minulých geologických údobích byl povrch proterozoických
hornin navětrán, v povrchovývh partiích a v partiích arkozovitých drob v nepřemístěných zvětralinách
převládá kaolinický styl větrání. V hlubších partiích a tam, kde byl výchozím substrátem
geochemických změn materiál nearkozového chemizmu, je patrný i jiný než kaolinický způsob
zjílovění se známkami přítomnosti minerálů chloritové a smektitové skupiny. Mimo jiné zjílovění
vede k uzavření puklinového systému a značnému snížení mechanické odolnosti zjílovělých
hornin.Výskyt kaolinických jílů pod vrstvou kvarterníchsvahovin mocnou 4,5 – 6,5 m byl ověřen
několika kopanými sondami. Mocnost má pravděpodobně klesající tendenci k západu. Směrem
k východu nelze vyloučit ani mocnosti kolem 30 m.Zjílovělé horniny jsou pokryty souvislou, asi 3 – 6,
místy však i více meterů mocnou vrstvou kvarterních zemin. Podrobný hydrogeologický průzkum
konstatuje, že geologická stavba území je v principu jednoduchá a homogenní, s geologickým
třívrstevným prostředím (první poloha kvarterní svahoviny, druhá poloha jíly, třetí poloha zjílovělé
horniny).
Zájmové území je z pedologického hlediska tvořeno modálními pseudogleji. Pseudogleje se vyznačují
střídavým zamokřením srážkovou vodou, jež vyvolává redukci a difusi sloučenin železa a manganu.
Toto zamokření se rytmicky střídá se silným vysušením, které výrazně ovlivňuje půdotvorný pochod a
dochází k oxidaci. Jedná se o půdy středně těžké až těžké, kyselé, s nepříznivými sorpčními
vlastnostmi a s citelným nedostatkem vzduchu v půdě. Vzhledem k pomalému rozkladu při omezeném
provzdušnění mívají poměrně vysoký obsah organických látek. Jejich přirozená zemědělská hodnota
je nízká.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že horninové prostředí je pro budování
skládky velmi vhodné. Tentýž závěr je možné zaujmout také z hlediska hydrologického.

C.II.4 Fauna a flóra
Zájmové území z biogeografického hlediska náleží k hercynské podprovincii, plzeňské variantě (viz
Culek a kol., 2005). V potenciální vegetaci dominují acidofilní bikové doubravy (Luzulo albidaeQuercetum petraeae).
Zájmové území bylo kdysi vojensky využíváno, což ovlivnilo charakter okolního terénu i složení
fauny a flory (mechanické porušení povrchu, lokální vysoušení půdy, poškození lesních porostů).
Současný areál je tvořen zejména travním porostem, zrekultivované kazety byly vysázeny keři, jejichž
druhové složení odpovídá krajinnému charakteru okolí. Areál je obklopen lesním porostem, ve kterém
v bezprostřední blízkosti skládky dominuje zejména bříza bělokorá (Betule pendula) a vrba popelavá
(Salix cinerea) ve stomovém patře, ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) a vrbina obecná (Lysimachia
vulgaris) v travním porostu. Přímo v zájmovém území jsou v místě, kam je zamýšleno situovat nové
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těleso skládky, provedeny terénní úpravy (je zde deponována zemina, která bude využita pro budování
vlastního tělesa skládky a pro uzavírací a rekultivační práce). – viz obr. č. 16.

Obr. č. 16 Dokumentace aktuálního stavu zájmového území (pohled z povrchu rekultivovaných kazet
stávající skládky na část pozemku, kam je zamýšleno situovat nové těleso skládky)
Pozemek, na kterém je zamýšleno postavit kompostárnu, je zčásti pokryt dřevinami typu jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia), hloh obecný (Crataegus oxyacantha či Crataegus laevigata), bříza bělokorá (Betula
pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň obecná (Prunus avium) atd., které jsou náletového
původu (viz obr. č. 17).
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Obr. č. 17 Dokumentace aktuálního stavu zájmového území (vpravo část pozemku, kam je zamýšleno
situovat kompostárnu)

Část pozemku, na kterém je zamýšleno postavit linku MBÚ, je pokryta porostem ruderálního
charakteru, pro nějž je typická plevelná složka s podílem kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), krkavce
totenu (Sanguisorba officinalis), pelyňku černobýlu (Artemisia vulgaris), vratiče obecného
(Tanacetum vulgare), třezalky tečkované (Hypericum perforatum), rmenu rolního (Anthemis arvensis
L.), heřmánku pravého (Matricaria recutita), ostružiníku (Rubus fruticosus), travní porosty (psárka
luční - Alopecurus pratensis, lipnice obecná - Poa trivialis L. apod.)- viz obr. č. 18.

Obr. č. 18 Dokumentace aktuálního stavu zájmového území (vpravo část pozemku, kam je zamýšleno
situovat linku MBÚ)

Z ohrožených druhů se v lokalitě vyskytuje kosatec sibiřský (Iris sibirica) a vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia). Dle navazujícího stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny Plzeň z roku
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1995 vyplývalo, že oba uvedené druhy v regionálním měřítku v té době vykazovaly relativně dostatek
vitálních populací a tudíž využití lokality Vysoká nepředpokládalo žádné zásadní ohrožení obou
druhů. Několik exemplářů těchto dvou zvláště chráněných druhů rostlin bylo v letech 1995 a 1996
přeneseno do bezpečné vzdálenosti od skládky a nová oblast byla vyhlášena za přechodně chráněnou
plochu. Zájmové území do této plochy nezasahuje.
Typickými živočichy pro areál Komplexního centra pro nakládání s odpady jsou hlodavci, ptactvo a
hmyz, které vždy doprovází provozy skládek ostatního odpadu. Jejich množství je omezováno
důsledným rozhrnováním naváženého odpadu, jeho průběžným hutněním a překrýváním inertním
materiálem a deratizačními či dezinsekčními zásahy. Plevely v areálu skládky, v místech, kde jsou
nepřípustné, jsou hubeny příslušnými herbicidy
Živočichové žijící v širším okolí v přilehlých lesích patří k eurosibiřské podoblasti paleoarktické
oblasti, k zóně listnatého lesa. Typickými představiteli jsou srny, černá a jelení zvěř. Přístup těchto
živočichů do areálu je však zamezen oplocením, které je vedeno kolem celého centra.

C.II.5 Obyvatelstvo
Obytná zástavba je situována ve větší vzdálenosti od dotčeného území – nejblíže je situována
zahrádkářská kolonie Vysoká ve vzdálenosti cca 500 m, obyvatelstvo nebude předmětným záměrem
ovlivněno. Tato zahrádkářská kolonie je částí města Dobřany, které čítalo k 1. 1. 2013 cca 6084
obyvatel.

C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
V blízkosti zájmového území se nenachází žádné významné historické památky.

C.II.7 Další
V blízkosti zájmového areálu se nevyskytuje objekt vyžadující zvláštní ohledy.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1 Fáze výstavby
Vlastní výstavba přestavuje odstranění stromového a keřového porostu v části areálu, kde budou
realizovány linka MBÚ, překládací plocha a kompostárna a dále terénní úpravy u všech objektů. Poté
budou budovány jednotlivé objekty. K vybudování nově navrženého tělesa skládky SEVER dojde až
poté, kdy bude těleso stávající skládky zcela zaplněno. Práce budou probíhat v jednotlivých etapách.
D.I.1.1 Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace lze považovat znečištění ovzduší,
hluk a vibrace, znečištění povrchových a podzemních vod, znečištění půdy a havarijní stavy (únik
závadných látek). Tyto vlivy nebudou významné vzhledem ke vzdálenosti zájmového území od
obytné zástavby. Pro minimalizaci dopadů nejvýznamnějších aspektů budou definována preventivní
opatření, která jsou definována v kapitole D.IV.
Vliv emisí látek znečišťujících ovzduší
Ve fázi výstavby budou zdrojem vzniku emisí znečišťujících látek do ovzduší vlastní stavební práce a
provoz stavebních mechanizmů a nákladních vozidel zabezpečujících přepravu materiálu. Počet
stavebních strojů a průjezdů nákladních vozidel bude vzhledem k stávající intenzitě dopravy
zanedbatelný. Nepředpokládá se proto významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem
k relativně nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Při
realizaci zemních pracích dojde ke vzniku emise tuhých znečišťujících látek. Tyto práce však budou
časově omezeny na co nejkratší dobu a budou prováděna preventivní opatření tyto emise
minimalizující. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Fáze skutečné realizace
je relativně krátká.
Vliv hluku
Při realizaci dojde k minimálnímu zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou
konstrukční práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu
realizace a relativně malý počet vozidel a pracovních strojů lze však považovat zvýšení hlukové zátěže
za akceptovatelné.
Vliv vibrací
Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace nepřesáhnou akceptovatelnou míru. Pro stavební
práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením
zdravotních rizik.
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Vliv na povrchové a podzemních vody
Vybudováním nepropustného tělesa skládky a systému odvádění výluhových vod dojde k místní
změně infiltračních poměrů, které znemožní vsakování srážkových vod spadlých na těleso skládky do
podloží. Významný vliv této skutečnosti na úroveň hladiny podzemní vody bude lokálního charakteru.
Technologické postupy pro provádění stavby eliminují rizika znečištění povrchových a podzemních
vod. Míra tohoto rizika však může být významně povýšena havarijními stavy, ke kterým by mohlo
vzhledem k používaným materiálům a strojům dojít. Může se jednat o následující havarijní stavy:
• požár nebo exploze,
• únik závadných látek
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude plněno realizovanými preventivními opatřeními
(umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.), které budou popsány v kapitole
D.IV.
Narušení bezpečnosti silničního provozu
Realizací nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.
Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi realizace bude charakterem prací ovlivněno. Zátěž pracovního prostředí
musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout
kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.
Péče o bezpečnost práce
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. - zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích
a dále dle zákona č. 258/2000 Sb. - zákon o ochraně veřejného zdraví. Dále budou dodrženy všechny
technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních
prvků.
Sociálně ekonomické vlivy
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby je minimální vzhledem k umístění záměru. Výstavba
záměru si vyžádá přesun materiálu a stavebních strojů po stávající komunikaci první třídy. V její
blízkosti se nachází zahrádkářská kolonie a obytná zástavba (cca 500 m od záměru), kterou by tyto
logistické operace mohli nevýznamně ovlivnit. Při respektování zadaných technických parametrů
stavby, jež byly předloženy zpracovateli dokumentace, lze realizaci hodnoceného záměru považovat
za akceptovatelnou a lze prohlásit, že nedojde k obecnému narušení faktorů pohody a nedojde k
zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.
D.I.1.2 Vliv na ovzduší a klimatické podmínky
Množství celkových emisí škodlivin (z provozu stavebních strojů nebo prováděnými zemními
pracemi) a jejich hmotnostních toků bude relativně nízké a časový úsek omezený, a proto se
nepředpokládá ve fázi výstavby významné zhoršení imisní situace v zájmovém území ani vliv na
klima.
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Hodnocení zdravotních rizik
Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové
pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně
nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Ve fázi realizace zemních prací
budou tyto zdrojem emisí TZL. Množství těchto znečišťujících látek bude eliminována vhodnými
technologickými postupy a tyto činnosti budou časově omezeny. Z těchto důvodů je potenciální
rizikovost eliminována.

D.I.1.3 Vliv na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
Realizace neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby
byly překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem. Obyvatelé, kteří by moli být hlukem
potenciálně ovlivněni, se nejblíže k areálu zdržují v části Vysoká obce Dobřany, která se nachází cca
400 m vzdušnou čarou od areálu. Tato lokalita je proti hluku chráněna bariérou 200 m širokého
lesního porostu nacházejícího se mezi areálem Komplexního centra k nakládání s odpady a silnicí E53
a dále bariérou 60 m širokého lesního porostu nacházejícího se mezi silnicí E53 a částí obce Vysoká.

D.I.1.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Vybudováním nepropustného tělesa skládky a systému odvádění výluhových vod dojde k místní
změně infiltračních poměrů, které znemožní vsakování srážkových vod spadlých na těleso skládky do
podloží. Významný vliv této skutečnosti na úroveň hladiny podzemní vody bude lokálního charakteru.
Dopad na množství podzemních vod v širším okolí nelze s ohledem na celkovou plochu
hydrogeologického povodí skládky předpokládat. Tyto vlivy však nejsou na zájmovém území nové,
jsou spojeny s provozem stávající skládky na daném pozemku.
Stavba vlastní skládky je zajištěna podle příslušných norem tak, aby bylo zabráněno na straně jedné
přítoku vod z okolí na území vlastní skládky (viz výše) a na straně druhé odtoku skládkových vod do
okolí vod (veškeré výluhové vody jsou svedeny do jímky skládkových vod, které jsou využívány pro
vlhčení povrchu skládky nebo odváženy na ČOV). Díky těmto konstrukčním opatřením je eliminován
případný negativní vliv na kvalitu povrchových vod.
S ohledem na používané materiály a charakter stavebních prací lze za potenciálně nejrizikovější
označit havarijní stavy, kterými mohou být:
•

únik závadných látek,

•

požár nebo exploze

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.), které budou popsány
v kapitole D.IV.
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D.I.1.5 Vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje a půdu
Vlastní těleso skládky bude tvořit cizorodý prvek v geologické stavbě území, který bude tvořen
antropogenní navážkou různého materiálu v mocnosti řádově desítkách metrů. Okolní horninové
prostředí však danou stavbou nebude nijak ovlivněno.
Linka MBÚ, kompostárna, překládací stanice a rozšíření skládky budou realizovány na pozemku p.č.
1848/7, k.ú. Dobřany, který je v současné době veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.
Stavba těchto objektů si vyžádá zábor půdy na daném pozemku o rozloze cca 94 000 m2. Pro tyto
pozemky nebyla stanovena bonita půdy (jednotky BPEJ) a nejedná se o pozemek určený k plnění
funkce lesa. Na celé ploše rozšíření se nenacházejí žádné inženýrské sítě a stavební objekty. Realizací
záměru dojde k vykácení vzrostlých převážně listnatých stromů a keřů, které se vyskytují na části
daného pozemku určeného pro výstavbu překládací stanice, a provedena skrývka ornice. Tato půda
bude přednostně využita v areálu.
Navržený rozsah změny využití pozemků vychází z předpokládaných uvažovaných a potřebných
kapacit jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady a vychází z propočtu minimálního nezbytného
záboru ploch pro zajištění životnosti rozšířeného areálu zařízení po nezbytně nutnou dobu z hlediska
ekonomiky a logistiky provozu, která se v daném případě pohybuje v časovém horizontu min. cca 40
let.

D.I.1.6 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Přímo v zájmovém území jsou v místě, kam je zamýšleno situovat nové těleso skládky, provedeny
terénní úpravy (je zde deponována zemina, která bude využita pro budování vlastního tělesa skládky a
pro uzavírací a rekultivační práce), a proto další činností již nedojde k ovlivnění fauny a flóry.
Na pozemcích plánovaných pro záměr kompostárny a překládací plochy bude vykácen porost
stromového a keřového patra. Tento porost je tvořen náletovými dřevinami a v omezené míře slouží
jako přirozené útočiště drobných živočišných druhů žijících v zájmovém území. Počet druhů
živočichů a jedinců však není nikterak vysoký vzhledem k výměře (0,2 ha) a lokalizaci daného porostu
v bezprostřední blízkosti vnitroareálové komunikace, která je po celou pracovní dobu využívána
projíždějícími nákladními vozidly. Zbytek zájmového území je pokryt porostem ruderálního
charakteru.
Přestože zásah ovlivňující faunu a floru nebude významný, dojde ke kompenzaci těchto ztrát v rámci
areálu v delším časovém intervalu vhodnou rekultivací a revitalizací uzavřených kazet skládky.

D.I.1.7 Vliv na krajinu
Realizace záměru nevyžaduje budování nové infrastruktury, neboť budou využity stávající
vnitroareálové i ostatní komunikace. Záměr je realizován v prostoru areálu Komplexního centra
nakládání s odpady Vysoká pohledově skrytém lesním porostem od komunikace i nejbližších obydlí a
navržená činnost je stejného charakteru jako dosud realizované aktivity. Rozšíření skládky a její
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následné naplnění a rekultivace změní do určité míry charakter dané krajiny. Vzhledem k tomu, že ke
změně již došlo uzavřením prvních kazet skládky Vysoká, nebude zásah do krajiny příliš razantní.
Pro snížení negativního dopadu plánovaného záměru na faunu a flóru byla navržena opatření, která
jsou uvedena v kapitole D.IV.

D.I.1.8 Vliv na majetek a kulturní památky
Realizací nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. Jedná se o
území, které bude územním plánem určeno pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady. Záměr bude
realizován v návaznosti na stávající areál, kde se tato činnost již dlouhodobě provádí.

D.I.2 Fáze provozu
D.I.2.1 Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena se znečištěním
ovzduší, zvýšenou hlukovou zátěží, znečištěním vody a půdy, se zvýšením dopravní nehodovosti,
rizikem úrazů z provozu zařízení a psychickou zátěží.
Ve stávající imisní situaci by mohly být nepatrně překračovány směrné hodnoty WHO pro imisní
koncentrace PM10, z čehož vyplývá, že tyto koncentrace by mohly být spojeny s mírně zvýšenými
zdravotními riziky na základě nejnovějších informací WHO. Vypočtené imisní příspěvky koncentrací
PM10 jsou nízké a nebudou zdrojem zvýšeného zdravotního rizika pro obyvatelstvo.
Vypočtené imisní příspěvky hodinových koncentrací NO2 jsou nízké, kdy z výpočtů kvocientů
nebezpečnosti vyplývá, že neočekáváme významné riziko akutních toxických účinků ani po započtení
stávající imisního pozadí. Pro hodnocení chronického účinku NO2 není možné stanovit úroveň
koncentrace, která by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek.
V současné době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu vyhodnocení chronického účinku oxidu
dusičitého na lidské zdraví a WHO doporučuje riziko NO2 vyhodnocovat na základě průměrných
ročních koncentrací suspendovaných částic s předpokladem, že v tomto riziku je již zohledněn i vliv
dalších škodlivin ve venkovním ovzduší včetně oxidu dusičitého. V případě stávajícího imisního
pozadí nejsou překračovány směrné hodnoty WHO pro průměrné roční koncentrace NO2. Uváděné
vypočtené imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 jsou nízké a nebudou zdrojem
zvýšeného zdravotního rizika pro obyvatelstvo.
Vypočtené imisní příspěvky osmihodinových koncentrací CO jsou nízké, kdy z výpočtů kvocientů
nebezpečnosti vyplývá, že neočekáváme významné riziko toxických účinků ani po započtení
stávajícího imisního pozadí.
Vypočtené nejvyšší imisní příspěvky ročních koncentrací benzenu jsou nízké, kdy z výpočtů
kvocientů nebezpečnosti vyplývá, že neočekáváme významné riziko toxických účinků ani po
započtení stávajícího imisního pozadí. V případě karcinogenního rizika se vychází z principu
společensky přijatelného rizika, kdy pro vypočtené nejvyšší imisní příspěvky ročních koncentrací
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benzenu se pohybujeme řádově v úrovni 10-9 tj. 3 řády pod přijatelným rizikem. V případě pozadí
průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v lokalitě se ILCR pohybuje řádově v úrovni
přijatelného rizika 4,2x10-6, což znamená zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o
cca 4 případy na milion obyvatel při celoživotní expozici 70 let. Toto stávající přijatelné riziko se po
realizaci záměru nezmění.
Skládky odpadů včetně kompostovacích a biodegradačních ploch mohou být obecně zdrojem emisí
pachových látek. Vzhledem k tomu, že se jedná o proměnlivou směs těkavých látek, nelze přesně vliv
jednotlivých látek, které vytvářejí pach měřit či modelovat a tím pádem také kvantitativně po
jednotlivých sloučeninách vyhodnotit. Minimalizace vzniku zápachu u těchto procesů je podmíněna
správným dodržováním jednotlivých technologických postupů a technicko-organizačních opatření.
Vypočtené hodnoty hlučnosti z dopravy se pohybují u výpočtových bodů V1 a V2 v oblasti
diskomfortu ve formě obtěžování, zhoršené komunikace řečí vlivem hluku z dopravy včetně
zvýšeného rizika kardiovaskulárních účinků a u výpočtového bodu V3 (zahrádkářská kolonie)
v oblasti diskomfortu ve formě mírného obtěžování. Realizací záměru zůstávají popsané stávající
zdravotní účinky na stejné úrovni jako před realizací záměru.
Pracovní prostředí
Pracovní prostředí bude realizací záměru ovlivněno. Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní
hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout kategorizace prací
s následnými ochrannými opatřeními. Před uvedením záměru do trvalého provozu bude nutné
přehodnotit (zhodnotit) rizikové faktory dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci a provést kategorizaci rizikových prací.

D.I.2.2 Vliv na ovzduší a klimatické podmínky
Provoz skládky, linky MBU a kompostárny představují plošný i liniový zdroj znečišťování ovzduší,
provoz kogenerační jednotky a čerpací stanice PHM zdroj bodový a plošný. Vliv na ovzduší a klima
způsobené realizací záměru byl posuzován v rámci této dokumentace modelovým výpočtem
realizovaným pomocí softwaru SYMOS´97.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele rozptylové studie, že
•

provozem posuzovaného záměru nebude ve sledovaných referenčních bodech, reprezentující
obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, docházet k překračování imisních limitů tuhých
znečišťujících látek frakcí PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu včetně
přípustných četností překročení, stanovených pro tuhé znečišťující látky frakce PM10 a oxid
dusičitý,

•

příspěvky k imisní koncentraci oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu
lze považovat za nevýznamné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních
charakteristik (pozadí),

•

provozem záměru by při emitování tuhých znečišťujících látek frakce PM10 na úrovni
odpovídající navrženému emisnímu faktoru a výkonu drtícího zařízení došlo
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v předmětné lokalitě (mimo obytnou zástavbu) k překročení hodnoty imisního limitu
50 μg/m3 pro maximální 24 hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na výslednou dobu
překročení imisního limitu (max. 62,8 hod.) lze předpokládat, že by nedošlo k překročení
přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok (s ohledem
na 36. nejvyšší hodnotu 24 hodinové průměrné koncentrace PM10 v kalendářním roce),
•

součástí záměru není návrh opatření, zajišťujících zachování dosavadní úrovně znečištění
ovzduší (kompenzační opatření), neboť na základě ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012
Sb. nejsou tato opatření pro předmětný záměr vyžadována. K eliminaci vnášení emisí tuhých
znečišťujících látek frakcí PM10 a PM2,5 do vnějšího ovzduší však budou přispívat navržená
provozní opatření - tj. umístění technologie linky MBÚ do kryté haly a instalace kapsových
textilních bodových filtrů k primárnímu drcení a třídění a sekundárnímu drcení.

D.I.2.3 Vliv na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
Realizací nedojde k dosažení limitních hodnot imisní zátěže hlukem v posuzované lokalitě, což bylo
potvrzeno hlukovou studií, která je přílohou této dokumentace. Obyvatelé, kteří by moli být hlukem
potenciálně ovlivněni, se nejblíže k areálu zdržují v části Vysoká obce Dobřany, která se nachází cca
400 m vzdušnou čarou od areálu. Tato lokalita je proti hluku chráněna bariérou 200 m širokého
lesního porostu nacházejícího se mezi areálem Komplexního centra k nakládání s odpady a silnicí E53
a dále bariérou 60 m širokého lesního porostu nacházejícího se mezi silnicí E53 a částí obce Vysoká.
Vliv vibrací
Při samotném provozu se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat
okolí zájmové lokality. Působení vibrací vyvolané obslužnou dopravou předmětného záměru v okolí
příjezdových tras není pravděpodobné. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

D.I.2.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
K místně významným vlivům na charakter odvodnění území došlo již výstavbou stávajícího tělesa
skládky. Povrchové srážkové vody z okolního terénu jsou svedeny záchytnými příkopy do retenční
nádrže a odtud samospádem do bezejmenné vodoteče ústící do řeky Radbuzy. Toto opatření zabraňuje
pronikání srážkových vod z okolí do skládky a také umožňuje částečný návrat vod do okolí formou
odparu z retenční nádrže. Výstavbou nového tělesa skládky a plochy pro kompostování odpadů dojde
k rozšíření tohoto vlivu na větší území.
Stavba vlastní skládky je zajištěna podle příslušných norem tak, aby bylo zabráněno na straně jedné
přítoku vod z okolí na území vlastní skládky (viz výše) a na straně druhé odtoku skládkových vod do
okolí vod (veškeré výluhové vody jsou svedeny do jímky skládkových vod, které jsou využívány pro
vlhčení povrchu skládky nebo odváženy na ČOV). Díky těmto konstrukčním opatřením je eliminován
případný negativní vliv na kvalitu povrchových vod.
Z hydrogeologického průzkumu, který byl realizován firmou Ingeo s.r.o. v roce 1995, vyplývá, že
umístění skládky je vhodné a vyhovuje požadavku ČSN 838030, podle kterého mohou být skládky
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všech skupin budovány jen na lokalitách, kde se nejvyšší hadina podzemní vody vyskytuje 1 m pod
úrovní nejnižšího těsnícího prvku skládky.
V rámci tohoto podrobného průzkumu byly realizovány 3 kontrolní vrty (HPJ108, HPJ109, HPJ 110)
do hloubky 25,5 – 28,5 m, ze kterých byly odebrány vzorky zeminy na geotechnické rozbory
v laboratoři GEO V. Nosková Ústí nad Labem. Bylo zjištěno, že vzorky byly charakteru
hlinitopísčitého eluvia, zjílovělé proterozoické horniny, jílu se štěrkem, zjílovělé břidlice. Vzhledem
k tomu, že se jedná o velmi málo propustné podloží, které lze považovat za hydrologické izolátory.
Dále byly také měřeny výšky hladin vody jak ve výše uvedených kontrolních vrtech, tak v dalších pěti
vrtech (HOH-1, HPJ-2, HPJ-4, HPJ-6, HPJ-7), ve kterých se hladina spodních vod pohybovala v 1,02
– 12,96 m pod terénem. Na základě zkoušek, které byly provedeny, bylo možné konstatovat, že
přítoky vod jsou projevem propustnosti srovnatelné s puklinovou propustností, přičemž inhomogenity,
které umožňují pohyb vody, jsou náhodně a řídce rozptýlené v hornině. Globální propojení a
souvislost těchto inhomogenit na větším prostoru (v řádech stovek metrů) nelze předpokládat.
V zájmové oblasti je možné považovat za ověřenou absenci zvodně se souvislou hladinou podzemní
vody.
Vybudováním nepropustného tělesa skládky dojde k místní změně infiltračních poměrů, které
znemožní vsakování srážkových vod spadlých na těleso skládky do podloží. Významný vliv této
skutečnosti na úroveň hladiny podzemní vody bude lokálního charakteru. Dopad na množství
podzemních vod v širším okolí nelze s ohledem na celkovou plochu hydrogeologického povodí
skládky, předpokládat. Tyto vlivy však nejsou na zájmovém území nové, jsou spojeny s provozem
stávající skládky na daném pozemku.
Pitná voda využívaná obsluhou areálu bude čerpána z vrtu „HPJ 211 A“ vybudovaného současně
s novým zázemím a to roku 2010. Vzhledem k minimálnímu nárůstu spotřeby pitné vody nebude mít
tato činnost vliv na změnu množství a kvalitu podzemní vody v dané lokalitě.
Srážkové vody dopadající na nové těleso skládky budou kumulovány v tělese skládky. Srážkové vody
ze střechy nového objektu budou svedeny do stávající retenční nádrže, která slouží jako nádrž požární.
Srážkové vody dopadající na kompostovací plochu budou současně s výluhovými vodami svedeny do
jímky výluhových vod. Srážkové vody dopadající na překládací plochu budou svedeny drenáží do
bezodotoké těsněné jímky. Vody z jímek výluhových vod jsou a budou používány ke skrápění tělesa
skládky.
Splaškové vody z provozní budovy jsou a budou shromažďovány v jímce splaškových vod, situované
u provozní budovy. Voda z jímky bude pravidelně odvážena k likvidaci na ČOV. Proto lze
konstatovat, že provoz žádného z objektů v areálu Komplexního centra pro nakládání s odpady
Vysoká nebude mít významný vliv na kvalitu podzemních vod.
Ve fázi provozu i ukončení provozu skládky bude provozován program kontroly a monitorování, který
bude obsahovat sledování vlastního tělesa skládky, jakosti a množství průsakových vod, podzemních a
povrchových vod v okolí skládky v kontrolních vrtech. Tato opatření zajistí včasnou reakci na
případné havarijní stavy. Monitorovací systém byl popsán v kapitole B.III.2.2.
V souladu s platným integrovaným povolením je a bude realizován pravidelný monitoring jakosti a
množství průsakových vod, sledování podzemních a povrchových vod.
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Vzorky průsakových vod pro monitoring množství a kvality těchto vod budou odebírány staticky
akreditovanou laboratoří z jímky průsakových vod. Četnost a měřené parametry budou upřesněny
v integrovaném povolení. V současné době jsou sledovány pH, CHSKCr, RL; chloridy; sírany;
dusičnany; teplota vody; konduktivita v intervalech uvedených v následující tabulce.
Tab č. 28 Parametr a četnost měření průsakových vod

Parametr
množství likvidovaných průsakových vod [m3]
složení průsakových vod

Četnost měření
měsíčně
2 x ročně

Pro monitoring jakosti podzemních vod byly zřízeny kontrolní vrty, monitoring povrchových vod je a
bude realizován prostřednictvím přepadu z retence. Odběr vzorků vod z jednotlivých objektů a jejich
analýzy jsou zajištěny akreditovanou laboratoří. Četnost a měřené parametry budou upřesněny
v integrovaném povolení. V současné době jsou sledovány pH, CHSKCr, RL; chloridy; sírany;
dusičnany; teplota vody; konduktivita v intervalech dvakrát ročně.
Z výše uvedených informací vyplývá, že vzhledem k charakteru zájmového území, k charakteru
činností, které jsou již v lokalitě realizovány a těch, které jsou plánovány, lze považovat vliv na
povrchové a podzemní vody za nevýznamný.

D.I.2.5 Vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje a půdu
Budování skládky, linky MBÚ, překládací plochy i kompostárny bude spojeno se záborem půdy (cca
94 000 m2), která je do nového územního plánu navržena jako plocha pro skládkování. Stavba je
situována mimo ochranné pásmo lesa a nejsou s ní spojeny žádné dočasné nebo trvalé nároky na
PUPFL.
Z hlediska kontaminace půd se při dodržení stanovených stavebních postupů a pravidel stanovených
pro provoz skládky nepředpokládá negativní vliv.
Vlastní těleso skládky bude tvořit cizorodý prvek v geologické stavbě území, který bude tvořen
antropogenní navážkou různého materiálu v mocnosti řádově desítkách metrů. Konstrukce skládky a
systém jejího uzavření zabezpečí stabilitu daného území, erozi a zabrání jakémukoliv negativnímu
vlivu na okolní horninové prostředí.
Umístění nových objektů není na území, které by bylo registrováno jako ložisko nerostných surovin,
registrované Geofondem ČR. Jejich výstavba nebude mít významné nároky na spotřebu nerostných
surovin.

D.I.2.6 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Ve fázi provozu již nedojde k dalšímu ovlivnění fauny a flory. Rozšíření skládky a její následné
naplnění a rekultivace změní do určité míry charakter dané krajiny. Vzhledem k tomu, že ke změně již
došlo uzavřením prvních kazet skládky Vysoká, nebude zásah do krajiny příliš razantní. Postupným
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uzavíráním naplněných kazet skládky a jejich ozeleněním dojde k pozitivní změně daného areálu, kdy
dojde ke vzniku nových útočišť pro drobné živočichy.

D.I.2.7 Vliv na krajinu
Těleso skládky ovlivní reliéf terénu v zájmové oblasti. Pro vhodnější začlenění do krajiny bude třeba
navrhnout vhodné sadové úpravy – viz kapitola D.IV.

D.I.2.8 Vliv na majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území ani jeho blízkosti se nenachází žádné objekty nebo jiný
nemovitý majetek, lze konstatovat, že v žádné fázi životního cyklu zamýšlených staveb nedojde
k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

D.I.3 Fáze ukončení
Ve fázi ukončování provozu záměru budou odváženy zásoby Palivacz nebo spalitelného odpadu k
odběrateli. To se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu produkcí emisí výfukových plynů
z dopravy jak v areálu záměru, tak na přístupové komunikaci. Lze předpokládat, že intenzita provozu
výrazně nepřevýší stav, který byl hodnocen ve fázi provozu záměru. Lze tedy konstatovat, že
znečišťování ovzduší ve fázi ukončování skládky nebude vyšší než ve fázi provozu.
Na základě tohoto předpokladu lze konstatovat, že ve fázi ukončování nebude hluková zátěž daného
území způsobená dopravou vyšší než ve fázi provozu zařízení. Krátkodobě může dojít k vzniku emisí
hluku při likvidaci haly MBÚ a zpevněných ploch kompostárny a překládací plochy.
Po tomto krátkém časovém úseku ukončování již nebudou v areálu používány žádné stroje a intenzita
dopravy se razantně sníží.
Po ukončení skládkování bude nutné provést technická opatření na skládce, která budou
minimalizovat rizika možného znečišťování životního prostředí. Bude nutné upravit tvar tělesa
skládky, skládku uzavřít a povrch zrekultivovat.
Uzavřená skládka bude dále provozována v novém režimu, jehož součástí bude také monitorování
skládky, kvality jejích průsakových vod a podzemních vod v kontrolních vrtech. Vzhledem k tomu, že
skládka bude zabezpečena, lze předpokládat, že nebude mít fáze ukončení skládkování větší vliv na
podzemní a povrchové vody než ve fázi provozu.
Bude také provozována čerpací stanice skládkového plynu a kogenerační jednotka, která bude zdrojem
znečišťování ovzduší. Vzhledem k tomu, že množství skládkového plynu má s časem klesající
tendenci, toto znečišťování nebude vyšší než ve fázi provozu.
Činnosti spojené s provozem skládky po jejím uzavření budou detailně specifikovány v provozním
řádu skládky, který bude schválen příslušným orgánem státní správy.

70

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Z pohledu vlivu na faunu, floru a ekosystémy lze konstatovat, že v případě, že budou dodržena veškerá
doporučení týkající se vhodného ozelenění a osázení skládky, dojde ke vzniku nového prostoru, který
bude poskytovat nová útočiště pro faunu z přilehlého okolí.

D.II KOMPLEXNÍ

CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA

JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Záměr je posouzen ze všech podstatných hledisek a to ve všech fázích svého životního cyklu.
Rozšíření skládky bude realizováno na základě územního rozhodnutí č.j.: ŽP/2596/95 ze dne
13.12.1995. Umístění všech zamýšlených aktivit je v souladu s územním plánem města Dobřany
schváleném 18. 12. 2013. Žádné objekty nezasahují do chráněných území nebo do území v rámci
ÚSES.
Hodnoceny byly vlivy stávající a výhledového stavu. Z dílčích hodnocení, uvedených v kapitole D.I
vyplývá, že se bude jednat o vlivy velikostně malé a málo významné.
Z hlediska vlivu na ovzduší a klima je záměr v porovnání se stávajícím pozadím málo významný.
Hlukovou studií bylo hodnoceno navýšení hlukové zátěže na okolní zástavbu. Z výsledků této studie
vyplývá, že záměr nepřestavuje významné riziko.
Byly hodnoceny vlivy na povrchové a podzemní vody. Zabezpečení jednotlivých staveb eliminuje
riziko jejich kontaminace. Bude realizován monitoring znečištění odpadních vod a také sledování
množství a kontaminace podzemních a povrchových vod. Riziko jejich znečištění lze považovat za
malé.
Z hlediska vlivů na krajinu, půdu, faunu a floru lze vliv hodnotit jako malý. V současné době je část
území určené pro umístění skládky již technicky upravena (viz kap. C.II.4), na území určeném pro
realizaci linky MBÚ a kompostárny je buď pouze zemina nebo porost ruderálního charakteru. V části
určené pro výstavbu překládací stanice (cca 0,2 ha) jsou vzrostlé náletové dřeviny, které bude nutné
vykácet. Vzhledem k dosavadnímu využívání okolní krajiny a budoucímu stavu (po uzavření všech
kazet skládky a jejich rekultivaci) lze vlivy považovat za malé až střední.
Také ostatní vlivy detailně komentované v kapitole D.I. lze považovat za nevýznamné.
Realizace stavby ani její provoz (resp. ukončení) nebude zdrojem žádných vlivů, které by měly
přeshraniční přesah.
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D.III CHARAKTERISTIKA

ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A

NESTANDARDNÍCH STAVECH

Ve všech fázích životního cyklu stavby může však k haváriím nebo nestandardním stavům, které by
mohly ovlivnit okolí dané stavby. Za možné vlivy, které mohou mít negativní dopad na okolní
prostředí, lze ve fázi výstavby považovat:
•

znečištění povrchových a podzemních vod únikem látek závadných vodám (provozních hmot
stavební mechanizace, stavebních hmot a barev),

•

znečištění ovzduší (provozem stavebních strojů, vlastními stavebními pracemi),

•

hluk a vibrace (provozem stavebních strojů),

•

znečištění půdy, vliv na faunu a floru,

•

požár a dopravní nehody.

Za možné vlivy, které mohou mít negativní dopad na okolní prostředí, lze ve fázi používání
považovat:
•

uložení nepovolených odpadů, nález nebezpečných předmětů, úlet odpadů,

•

znečištění povrchových a podzemních vod únikem látek závadných vodám (únik ropných
látek z mechanizačních strojů), dešťovým přívalem a vniknutím povrchových vod do skládky
a následným naplněním jímek průsakových vod,

•

přemnožení hmyzu nebo hlodavců,

•

požár.

Tato potenciální rizika jsou seřazena sestupně v souladu s jejich klesající pravděpodobností vzniku.

D.IV

CHARAKTERISTIKA

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak ve fázi výstavby, tak ve fázi realizace budou přijata preventivní opatření, která budou
minimalizovat vznik, popřípadě důsledky možných environmentálních rizik. Jedná se o následující
rizika, která jsou seřazena sestupně v souladu s jejich klesající pravděpodobností:
•

havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,

•

možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,

•

dopravní nehody, pracovní úrazy, kriminální činnost,

•

teroristický útok.
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Ochrana před únikem závadných látek
Ve fázi výstavby bude zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod před kontaminací závadnými
látkami, které jsou buď provozními hmotami pracovních strojů, nebo surovinami a materiály při
stavbě používanými. Preventivními opatřeními budou instalace záchytných nádob pod parkujícími
stroji a pod skladovanými závadnými látkami, které musí být uloženy v neporušených obalech. Bude
minimalizováno množství látek závadných vodám v prostoru staveniště a to optimalizací jejich
logistiky. Stavební stroje budou udržovány v bezvadném technickém stavu, což také sníží
pravděpodobnost úniku provozních kapalin.
V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která eliminují rizika úniku
závadných látek ve fázi jeho provozu do vod povrchových nebo podzemních.
Na připravené základové spáře bude zřízeno kombinované těsnění skládky, které bude tvořeno
kombinací dvou bariér – minerálního těsnění ukládaného a hutněného ve dvou vrstvách tloušťky 0,250
m (o součiniteli kmin ≤ 1.10-9 m/s) nebo bentonitového a z foliového PEHD těsnění (o tloušťce 1,5
mm). Na tuto těsnící konstrukci bude položena vrstva separační geotextilie (min. 400 mg/m2) a
ochranná vrstva z pneumatik. Drenážní systém skládky bude tvořit plošná drenážní vrstva o tloušťce
min. 0,3 m, která bude umístěná na ochranné vrstvě těsnění skládky (filtračním materiálem kamenivo
frakce 16 – 32 mm o filtračním součiniteli kmin ≥ 1x10-4m/s), a vnitřní jímka výluhu, kde budou vody
kumulovány. Konstrukce nového tělesa skládky bude před používáním zkontrolováno.
Po obvodu kazety bude realizován obvodový příkop, kam budou vhodným způsobem odváděny
neznečištěné srážkové vody. Příkop vody bude odvádět mimo prostor skládky do meliorační strouhy.
Platí to zejména pro kontrolu celistvosti těsnící fólie (např. pomocí geoelektrického měření) po
položení drenážních nebo krycích vrstev.
Kompostovací plocha je zpevněnou plochou, ve které jsou umístěny provzdušňovací kanály, které
kromě trvalého přívodu vzduchu do produktu zabezpečují sběr vznikajících výluhových a
kondenzačních vod, které jsou následně odváděny do bezodtoké jímky procesních vod.
Podlaha linky MBÚ bude zpevněná, eliminující kontaminaci okolních vod a půd.
Překládací a třídící stanice (tj. míst, kde bude nakládáno s odpady v přímém kontaktu s plochou) bude
také zpevněná plocha, jejíž odvodnění bude řešeno vyspádováním směrem k bezodtoké izolované
jímce.
Zařízení kompostárny a MBÚ bude provozováno tak, aby vzniklé kontaminované vody byly svedeny
do samostatné jímky.
Dále bude nutné v případě skládky chránit drenážní systém průsakových vod v průběhu provozu i po
uzavření skládky. Hladina průsakových vod v jímce bude udržována na takové úrovni, aby v případě
jejich zvýšené produkce (v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajících dešťů) nedošlo
k přetečení jímek a kontaminaci půdy a podzemních vod. Průsakové vody budou přednostně užívány
ke zkrápění povrchu skládky, přebytky pak budou odváženy do ČOV (bude nutné provádět kontrolní
rozbor těchto vod).
Během provozování skládky bude probíhat její monitorování v souladu s programem kontroly a
monitorování, který bude obsahovat sledování vlastního tělesa skládky, jakosti a množství

73

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
průsakových vod, podzemních a povrchových vod v okolí skládky. Provozním řádem budou
definována opatření následující při shledání závad. Tento řád bude schválen krajským úřadem.
V dalších stupních projektové dokumentace bude realizován podrobný hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum, jehož výsledky budou zapracovány do projektu pro stavební řízení
posuzovaného záměru týkajícího se ochrany místního vodního režimu.
Zařízení s obsahem látek závadných vodám a obaly s látkami závadnými vodám budou umístěny nad
záchytnými jímkami, které zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.
Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky,
budou udržována v dobrém technickém stavu a budou provozována tak, aby bylo zabráněno úniku
těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod. V místech jejich nakládání budou
k dispozici zásahové prostředky pro likvidaci případných úkapů. V souladu s požadavky právních
předpisů budou:
•

prováděny zkoušky vodotěsnosti jímky na odpadní technologické vody podle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, podle ČSN 75 0905, ČSN 65 02 01 a
ČSN 75 3415, a to 1 x za 5 let

•

vedeny evidence vizuálních kontrol jímek prováděných nejméně 1 x za 6 měsíců
v souladu s § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění,

•

prováděny pravidelné kontroly objektů,

•

respektovány a dodržovány všechny postupy schválených havarijních plánů, a to
zejména postupy pro případ havárie,

•

pravidelně aktualizovány všechny relevantní dokumenty, zejména schválený provozní
řád a havarijní plán.

Veškerý pohyb osobních a nákladních vozidel bude pouze po zpevněných a odvodněných
komunikacích, případný únik látek závadných vodám bude likvidován přímo na těchto komunikacích.
Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek závadných vodám je a bude uveden v Plánu
opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, který bude schválen příslušným
vodoprávním orgánem.
Pro fázi ukončení provozu je důležité správně upravit tvar tělesa skládky a zabezpečit správné
uzavření skládky, které zabrání pronikání povrchových a srážkových vod dovnitř a zajistí plynulý
odtok srážkové vody, která nebude mít vliv na stabilitu nebo povrchovou úpravu skládky. Voda
odtékající po povrchu skládky bude odvedena mimo skládku. Jímky výluhových vod a monitorovací
vrty budou v provozu také po uzavření skládky.
Povrch rekultivované skládky bude překryt nepropustným povrchem, který bude tvořen vyrovnávací
vrstvou (zabezpečující správný tvar skládky), těsnící a ochrannou vrstvou. Rekultivační vrstva bude
mít mocnost minimálně 1 m, což zabezpečí ochranu vrchního těsnění skládky před poškozením
klimatickými a biologickými vlivy. Tato vrstva bude překryta úrodnou zeminou o mocnosti alespoň
0,3 m, která bude podkladem pro ozelenění skládky travním porostem a mělce kořenícími dřevinami.
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Opatření pro nakládání s odpady
Vzhledem k tomu, že jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu záměru budou vznikat odpady, je nutné
respektovat následující požadavky, které minimalizují případná rizika spojená právě s tímto aspektem.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady recyklovány a využívány.
Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy a povede evidenci odpadů vzniklých
v průběhu stavby.
Na skládce bude možné odstraňovat uložením pouze schválené druhy odpadů kategorie ostatní,
popřípadě odpady kategorie nebezpečný, které jsou upravené stabilizací (zamezující možnost jejich
reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky) nebo jsou umístěny v uzavřených
kontejnerech. Odpad musí být před uložením upraven a to úpravami D8 - Biologická úprava; D9 Fyzikálně-chemická úprava; D13 - Úprava složení nebo smíšení odpadů; D14 - Úprava jiných
vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D 13). Ukládány budou pouze odpady v pevném stavu,
odpad 16 01 03 pneumatiky bude používán jako technologický materiál pouze k zajištění tvorby
ochranné vrstvy geotextilie před ukládáním odpadů.
Před dodávkou nebo v okamžiku dodávky odpadu, resp. před nebo v době první z řady dodávek
v jednom kalendářním roce, za předpokladu, že se druh odpadu nezmění, bude původce odpadu
požádán o prokázání, že daný odpad může být na skládku přijat v souladu s podmínkami stanovenými
v povolení.
Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které budou obsahovat kontrolu dokumentace,
vizuální kontrolu odpadů a plnění administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
Odpad bude ukládán takovým způsobem, aby odpad zaujal co nejmenší plochu složiště na tělese
skládky a tak, aby byla omezena prašnost a únik pevných úletů. Odpady budou průběžně hutněny
kompaktorem a zapracovávány do skládkového tělesa (vyjma odpadů k TZS). Umísťování odpadu na
skládku se musí dít takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita hromad odpadu a s nimi spojených
konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům.
Zařízení bude pod dohledem odpadového hospodáře.
V kompostárně bude možné odstraňovat biologickou úpravou pouze kompostovatelné druhy odpadů
kategorie ostatní odpad.
Každoročně bude sledováno množství odpadů ukládaných na skládce, dodržování schválené figury
skládky, sesedání a změny tvarů skládkového tělesa a izolačních vrstev.
Vznikající nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby
škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Vznikající neznečištěné
odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění shromažďovány v
centrálním shromažďovacím místě. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů,
navržené shromažďování odpadů bude odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
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Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a
požárního.
Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné
evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných
odpadů. Bude vedena průběžná evidence veškerých odpadů přijímaných do jednotlivých zařízení a
v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech bude každoročně zasíláno hlášení o
druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů.
Provoz záměru bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními
předpisy (souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů, k provozu zařízení k využívání
odpadů, k nakládání s nebezpečnými odpady).
K pravidlům, která jsou již v současné době implementována, patří také pravidelný sběr úletů odpadů.
Ochrana před nadměrným znečišťováním ovzduší
Ve fázi výstavby bude nejvýznamnějším emise tuhých znečišťujících látek. Budou realizována
technologická opatření tyto emise minimalizující (např. zkrápění, čištění vozovek).
Ve fázi provozu budou přijata opatření snižující zejména prašnost na všech objektech a komunikacích
v areálu. Odpad v tělese skládky bude důsledně hutněn a zkrápěn vodami vznikajícími průsaky ze
skládky. Neaktivní části tělesa skládky budou překrývány inertním materiálem. Komunikace v areálu
budou v závislosti na meteorologických podmínkách zkrápěny. Všechny odpady, které se dostaly ze
složiště nebo svozových vozidel do areálu i mimo něj budou pravidelně sbírány.
Během provozování skládky bude probíhat také sledování složení skládkového plynu podle programu
kontroly a monitorování.
Kompostovací proces bude udržován v optimální teplotě a vlhkosti tak, aby bylo zabráněno vzniku
anaerobního rozkladu, při němž by došlo k tvorbě metanu a zápachu. Bude nutné zabezpečit také
optimální obsah kyslíku provzdušňováním (překopáváním) hromad tak, aby byly sníženy emise
amoniaku.
Dopravní nehody
Eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně řidičů.
Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.
Pracovní úrazy a pracovní prostředí
Eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá vedení
a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními
prostředky. Dle příslušných předpisů budou prováděny kontroly, popř. měření faktorů ovlivňujících
kvalitu pracovního prostředí.
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Kriminální činnost
Objekt bude střežen.
Hospodárné využívání surovin a energie
Ve všech využívaných prostorách bude dbáno na hospodárné využívání energie (instalace úsporných
osvětlovacích těles, vhodný režim vytápění atd.).
Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky (krycí vrstvy)
zejména jejich nahrazováním odpady vzniklými na kompostárně, dekontaminační ploše nebo MBÚ.
Opatření minimalizující vliv na okolní krajinu, faunu a flóru
Realizace záměru bude znamenat narušení terénu a likvidaci rostlinného krytu, včetně odstranění
dřevinných porostů v rámci současného areálu centra. Pro zmírnění negativního dopadu této činnosti
je nutné zajistit odstranění dřevin mimo vegetační období a realizovat další opatření po rekultivaci
skládky. K rekultivaci je nutné přistoupit bezprostředně po zaskládkování daného sektoru.
Pro minimalizaci vlivu objektů na okolní krajinu v delším časovém rozmezí bude stěžejní správné
provedení činností ve fázi ukončení činnosti. Bude nutné správně uzavřít skládku a zajistit její správné
ozelenění. To bude provedeno jednak lučním porostem a jednak mělce kořenícími dřevinami. Případné
nálety hluboko kořenících dřevin budou včas likvidovány tak, aby nemohlo dojít k porušení těsnících
vrstev. Volba dřevin ovlivní začlenění skládky do krajiny. Doporučuje se výsadba autochtonních
vzrostlých rychle rostoucích dřevin v kombinaci s pomalu rostoucími stromy a keři na vnějším okraji
po celém obvodu skládky. Vzhledem k tomu, že srážková voda bude rychle odváděna z tělesa
rekultivované skládky, bude povrch poměrně suchý, vhodný pro xerofilní flóru.
V případě, že by byl zjištěn výskyt chráněných druhů živočichů a ptáků, bude zažádáno o výjimku ze
zákazu dle §50 zákona 114/1992 Sb.

Požár
V případě, že by došlo k doutnání nebo zahoření odpadů na skládce je obsluha skládky povinna
vzniklou situaci řešit v souladu s požárním řádem skládky. Příslušnou část skládky je buď nutné
zkrápět cirkulační průsakovou vodou ze sběrné jímky nebo překrýt inertním materiálem určeným
k překrytí vrstev ukládaného komunálního odpadu. V případě rozsáhlejšího požáru je nutné přivolat
jednotky HZS Plzeňského kraje.
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D.V CHARAKTERISTIKA

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE

VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Pro hodnocení vlivů záměru Komplexního centra pro nakládání s odpady Vysoká byly použity:
•

interní dokumenty firmy,

•

referenční metoda pro zpracování rozptylových studií stanovená vyhláškou č. 330/2012 Sb., tj.
výpočtový program SYMOS´97 verze 2006 dle metodiky schválené Ministerstvem
životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku Ministerstva životního prostředí č.
3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k výpočtu znečištění z bodových
a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelováni stacionárních zdrojů,

•

výpočet hlukové zátěže okolí záměru byl proveden pomocí programem HLUK+, verze 8.19,

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného
stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím
předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší ani emisí hluku nebyla prováděna zvláštní měření.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Jsou posuzovány dvě varianty – varianta nulová (bez záměru) a varianta se záměrem.
Principem nového záměru je využívat linku tak, aby docházelo k úbytku odpadu na skládce a odpad
byl ekonomicky zpracován buď jako surovina nebo palivo vyrobené z odpadu. Prioritou je variabilita
ve vztahu k tržním a ekonomickým možnostem odbytu suroviny z linky MBU. Přínosem nových
technologií je snížení množství odpadů ukládaných na skládce. Technologie budou sloužit k úpravě 60
% odpadů, které jsou v současné době přijímány ke skládkování, a to tak, aby je bylo možné dále
využívat a to jak materiálově, tak energeticky.
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F. ZÁVĚR
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi realizace, provozu ani ukončení. Emise škodlivin do
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti (viz
rozptylová studie). Současně nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové zátěže venkovního prostředí v
dotčené lokalitě. Realizace bude mít vliv na charakter odvodnění území, ke kterému však již došlo
výstavbou stávajícího tělesa skládky. Vzhledem k tomu, že dané území je využíváno k nakládání
s odpady a v areálu již proběhly terénní úpravy, lze konstatovat, že realizace záměru nebude mít velký
vliv ani na faunu a floru. Záměr nezasahuje do žádného chráněného území ani území ÚSES, nedojde
tedy k ovlivnění významných ekosystémů. Těleso skládky bude mít místní vliv na krajinný ráz území.
Vzhledem k tomu, že území bylo v minulosti využíváno jako vojenský prostor a nové těleso skládky
bude navazovat na těleso stávající, nebude tento zásah příliš razantní.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předmětem záměru je rozšíření způsobů nakládání s ostatními odpady v areálu provozovny Komplexní
centrum pro nakládání s odpady Vysoká. Jedná se o vybudování nových ploch a prostor, které budou
sloužit k úpravě 60 % odpadů, které jsou v současné době přijímány ke skládkování, a to tak, aby je
bylo možné dále využívat a to jak materiálově, tak energeticky. Novými způsoby nakládání budou:
•

soustřeďování, třídění, úprava, využívání a (odstraňování) odpadů kategorie ostatní – např.
třídění a lisování odpadů, mechanicko – biologická úprava s výrobou materiálů určených pro
spoluspalování ve vhodných spalovacích zdrojích z vybraných typů odpadů, fermentace
biologicky rozložitelného podílu z procesu mechanicko-biologické úpravy apod.,
s předpokládanou kapacitou 60 000 tun / rok (hala a navazující zpevněné plochy)

•

soustřeďování, úprava, využívání a odstraňování odpadů kategorie ostatní v procesu
kompostování, s předpokládanou kapacitou do 40 000 tun / rok (nová zpevněná plocha)

•

dočasné soustřeďování ostatního odpadu přivezeného svozovými dopravními jednotkami ze
sběru odpadů okolních obcí, jiných právnických subjektů a fyzických osob a jeho překládání
do speciálních kontejnerů s maximální kapacitou překládací plochy 60 000 t / rok (překládací
plocha)

Dále je také zamýšleno rozšířit kapacitu skládky o 1 320 000 t se zachováním ročního množství
ukládaných odpadů.

100 000 t/rok

25 000 t/rok

20 000 t/ rok

Skládka odpadů

Biodegradační plocha

Kompostovací plocha

Zobrazení materiálových toků – stávající stav
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Skládka odpadů
(40 000 t/rok)
100 000 t/rok
30 000 t/rok

Linka mechanickobiologické úpravy
(60 000 t/rok)

Certifikovaný výrobek
Palivocz nebo odpad
191210
Kompostovací boxy*

30 000 t/rok

Dozrávání na multifunkční ploše*

Skládka odpadů

Rekultivace, terénní
úpravy nebo prodej
zákazníkovi

Vytříděné odpady (včetně inertního odpadu) – viz kap. BIII.2.3
Překládací plocha

25 000 t/rok

Biodegradační plocha

20 000 t/ rok

Stávající kompostovací plocha

Zobrazení materiálových toků – budoucí stav
*Pozn: V kompostovacích boxech a na multifunkční ploše bude možné zpracovávat i další biologicky
rozložitelný odpad, který bude přijat do Komplexního centra pro nakládání s odpady Vysoká, proto
jejich kapacita bude 40 000 t.

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi realizace, provozu ani ukončení. Emise škodlivin do
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti (viz
rozptylová studie). Současně nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové zátěže venkovního prostředí v
dotčené lokalitě. Realizace bude mít vliv na charakter odvodnění území, ke kterému však již došlo
výstavbou stávajícího tělesa skládky. Vzhledem k tomu, že dané území je využíváno k nakládání
s odpady a v areálu již proběhly terénní úpravy, lze konstatovat, že realizace záměru nebude mít velký
vliv ani na faunu a floru. Záměr nezasahuje do žádného chráněného území ani území ÚSES, nedojde
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tedy k ovlivnění významných ekosystémů. Těleso skládky bude mít místní vliv na krajinný ráz území.
Vzhledem k tomu, že území bylo v minulosti využíváno jako vojenský prostor a nové těleso skládky
bude navazovat na těleso stávající, nebude tento zásah příliš razantní.
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