
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
 
 

                                         V Praze dne 12. ledna 2009 
Č.j.: 93943/ENV/08 
 

 
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 

I. Identifikační údaje 

Název záměru:                Skládka S – OO3 Březinka II   

Kapacita záměru:        
Kapacita skládky bez rekultivačních vrstev 749.552 tun 
Objem odpadů 576.578 m3

Předpokládaný roční návoz 65.000 tun 
Předpokládaná životnost 11,5 let 
Celková plocha skládky 55.095 m2

Izolovaná plocha skládky 38.340 m2

Umístění: kraj:  Pardubický        
                                              obec: Slatina u Jevíčka   
     k.ú.:  Slatina u Jevíčka, Březinka   

Obchodní firma oznamovatele: P – D Refractories CZ a.s. 

IČO oznamovatele: 163 43 409 

Sídlo oznamovatele: Nádražní 218 
679 63 Velké Opatovice 

 
 
II.  Popis průběhu hodnocení

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček,  
osvědčení odborné způsobilosti 
č.j. 5420/613/OPVŽP/94, autorizace 
prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ENV/06. 

Datum předložení oznámení:  16. 4. 2008 

 



 
Zpracovatel dokumentace: Ing. Ladislav Vašíček,  

osvědčení odborné způsobilosti 
č.j. 5420/613/OPVŽP/94, autorizace 
prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ENV/06. 

Datum předložení dokumentace:  8. 7. 2008 

Zpracovatel posudku: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. 
osvědčení odborné způsobilosti 
č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace 
prodloužena rozhodnutím č.j. 42336/ENV/06. 

Datum předložení posudku: 5. 11. 2008 

Veřejné projednání:  Veřejné projednání podle § 17 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění se v souladu 
s § 9 odst. 9 citovaného zákona neuskutečnilo. 
Příslušný úřad k dokumentaci neobdržel 
nesouhlasné vyjádření ani podstatné 
připomínky. Veřejnost se k dokumentaci ani 
k posudku nevyjádřila.  

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
• 16. 4. 2008 – bylo příslušnému úřadu předloženo oznámení zpracované dle přílohy 

č. 3 k zákonu, 

• 25. 4. 2008 - bylo oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření, 

• 2. 6. 2008 - byl vydán závěr zjišťovacího řízení s upřesněním oblastí, na které je třeba 
klást důraz při zpracování dokumentace, 

• 8. 7. 2008 - byla příslušnému úřadu předložena dokumentace zpracovaná oprávněnou 
osobou Ing. Ladislavem Vašíčkem, 

• 8. 7. 2008 – byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům, 
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření, 

• 5. 9. 2008 – byl příslušným úřadem pověřen zpracováním posudku RNDr. Tomáš 
Bajer, CSc., 

• 5. 11. 2008 - obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek, 
závěry zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování 
podmínek tohoto stanoviska.  

• 7. 11. 2008 - rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným 
celkům, dotčeným správním úřadům a dotčenému státu ke zveřejnění a k vyjádření. 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 

1) Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství 
     č.j.: KrÚ 19510-12/2008/OŽPZ/JI ze dne 11. 8. 2008 
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2)  Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí 
     č.j.: S MUMT 21175/2008/OZP1-208 ze dne 22. 7. 2008 

3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc 
    č.j.: ČIŽP/48/OOH/0813513.001/07/OPM ze dne 28. 7. 2008 

4) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 
    č.j.: ČIŽP/45/IPP/0809271.002/08/KRR ze dne 18. 7. 2008 

5) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové 
    zápis z jednání ze dne 1. 9. 2008  

6)  MŽP, odbor ochrany vod 
     č.j.: 50635/ENV/O8, 2258/740/08 ze dne 16. 7. 2008 

7) MŽP, odbor péče o krajinu 
    č.j.: 3509/610/08, 50640/ENV/08 ze dne 18. 7. 2008 

8) MŽP, odbor odpadů 
    č.j.: 50639/ENV/08, 4343/720/08 ze dne 24. 7. 2008 

9) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
    č.j.: 2451/08/HOK-Sy/213 ze dne 14. 7. 2008 
 
III. Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti  

Z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na vodu, ovzduší, 
na akustickou situaci v zájmovém území a vlivy na  faunu.  

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 
o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů na 
životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se 
s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci 
další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru.  

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor 
vlivů na životní prostředí 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující z procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, výstavby 
a provozu záměru.   

Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces EIA. 
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Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
Dokumentace po formální stránce předkládá následující varianty: 

A. Navržená varianta záměru – aktivní varianta  
B. Jiná územní varianta - lokalizace záměru do jiného území  
C. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru  
D. Jiné využití území  

Vypořádání vyjádření k dokumentaci  
K dokumentaci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 9 
vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů, která jsou 
uvedena pod bodem II. tohoto stanoviska.  

Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření je uvedeno v části V. předkládaného 
posudku s tím, že na shodné připomínky je odpovídáno respektive reagováno vždy pouze 
v prvním vyjádření a připomínky vyplývající z těchto vyjádření byly buď zpracovatelem 
posudku komentovány, respektive ve formě podmínek navrženy do stanoviska příslušnému 
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku 
nejsou akceptovány. 

Vypořádání vyjádření k posudku 
V zákonném termínu obdržel příslušný úřad celkem sedm vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů. V žádném z vyjádření není vznesen 
požadavek na doplnění posudku nebo na úpravu stanoviska. 

Stanovisko  

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 
9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního 
prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru 
na životní prostředí 

 
S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 

 
k záměru  

Skládka S – OO3 Březinka II 
 
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 
stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních 
řízení. 
 
Doporučená varianta: 
Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací se k realizaci 
doporučuje varianta A, tedy aktivní varianta, při splnění následujících podmínek. 
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Podmínky souhlasného stanoviska: 

I. pro fázi přípravy 

1. podmínkou vydání stavebního povolení pro záměr „Skládka S - OO3 Březinka II“ 
bude dokladování dořešení situace RD v lokalitě Březinka, kde nelze zajistit plnění 
příslušného hygienického limitu dle NV č. 148/2006 Sb., 

2. součástí další projektové přípravy bude zoologický průzkum vnitřní výsypky 
v severovýchodním prostoru těžební jámy;  tento  bude proveden v jarním období roku 
2009,   

3. jakýkoliv zásah do prostorů této vnitřní výsypky je podmíněn vydáním aktuálního 
vyjádření ČIŽP na základě doloženého zoologického průzkumu, 

4. v případě zjištění výskytu zvláště chráněného druhu bude možná realizace záměru 
pouze v případě vydání výjimky ze základních podmínek ochrany podle ustanovení 
§ 50 zákona č. 114/1992 Sb., 

5. v rámci další projektové přípravy záměru bude zpracována,  předložena a orgánem 
ochrany ZPF schválena změna  plánu rekultivací v souladu se zákonem č. 334/1992 
Sb., 

6. v rámci další projektové přípravy specifikovat dotčené pozemky určené pro plnění 
funkcí lesa (dále jen PUPFL), jakož i zásahy do ochranných pásem PUPFL; zajistit 
v další projektové přípravě souhlas vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní 
správy lesů a respektovat  podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn, 

7. v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu 
ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů), 

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

9. v maximální míře jako stavební materiály použít nepropustné jílové sedimenty vnitřní 
výsypky z přechodného souvrství a sladkovodního cenomanu, skrývky prováděné před 
těžební činností v rámci schváleného postupu těžby a stávající skrývky z těžby 
v prostoru dolu a lomu Březinka, 

10. instalovat odplyňovací systém vrtaných pilotních vertikálních odběrových studní, 
postupně pažených a navyšovaných v závislosti na zvyšování mocnosti vrstvy odpadů, 
vždy po každém prodloužení osazených samostatnými biofiltry, 

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

12. možnost vzniku havarijního nebezpečí explozí, popř. zahoření, minimalizovat 
konstrukcí skládky, technickým řešením rekultivace, plynotěsným zapouzdřením 
a odplyněním, která musí odpovídat příslušným požárně bezpečnostním předpisům, 

13. hutnění odpadů zabezpečit minimálně na měrnou hmotnost odpadu 1,0 t.m-3, vzdušné 
svahy tělesa skládky dohutňovat; těleso skládky profilovat v projektovaném tvaru, 
vzdušné svahy před rekultivací finálně převrstvovat konstrukčně vhodnými 
technologickými materiály, 
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14. po obvodu skládkového tělesa vybudovat otevřený, zpevněný obtokový příkop 
k zachycení a odvedení srážkových vod z úrovně terénu a povodí nad skládkou se 
zaústěním do kanalizace divize 12 – Těžba v lomu Březinka, 

15. těleso skládky situovat výhradně v úrovni přechodného souvrství a souvrství 
sladkovodního cenomanu, 

16. pro výstavbu využít nepropustné jílové sedimenty vnitřní výsypky z přechodného 
souvrství a sladkovodního cenomanu k vytvoření podložní a svahové (mezi tělesem 
skládky a lomovou stěnou) minerální bariéry v mocnosti od 5 do 80 m, 

17. vytvořit dvojí izolační bariéru; minerální přirozenou bariéru z jílového těsnění 
(koeficient propustnosti: kf ≤ 3x10-9 

m/s v minimální mocnosti ≥ 1 m) nebo minerální 
náhradní bariéru (teor. proteklé množství vody na 1 m2 

plochy činí max. 3x10-9 
m/s 

v minimální mocnosti 0, 5m; pokud bude tloušťka vrstvy menší než 0,5 m bude zřízen 
monitorovací systém k ověření celistvosti náhradní geologické bariéry i fóliového 
těsnění); umělá bariéra z fóliového těsnění bude tl. nejméně1,5 mm a bude vyhovovat 
požadavkům čl. 8.3.3 ČSN 83 8032, 

18. oddělit jímané nekontaminované srážkové vody a kontaminované průsakové vody 
a separovat také nakládání s nimi; nekontaminované srážkové vody vypouštět do 
areálové kanalizace, průsakové vody předčišťovat na ČOV skládkových vod 
a vypouštět do areálové kanalizace; průsakové vody možno použít k rozlivu na tělese  
skládky, 

19. objekty nakládání s průsakovými i nekontaminovanými srážkovými vodami 
a související vodohospodářské objekty tělesa skládky realizovat v konstrukčním 
a technologickém provedením zaručujícím jejich požadovanou kapacitu a funkčnost, 

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

21. těleso skládky zabezpečit proti vniknutí cizích vod z okolních ploch a výše 
položeného povodí; tyto srážkové vody neškodně odvést z areálu skládky, 

22. v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat výstupní koncentrace vyčištěné 
odpadní vody z čistírny splaškových vod DC – 8, 

23. v rámci další projektové přípravy záměru dodržet stávající emisní limity pro vyčištěné 
průsakové vody v rozsahu platného integrovaného povolení 12015-22/2006/OŽPZ/PP 
pro zařízení „P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka 
Březinka“, 

24. v rámci další projektové přípravy dokladovat dostatečný objem sběrné jímky 
infiltrovaných vod o navrhované kapacitě 140 m3, 

25. v rámci další projektové přípravy dokladovat způsob zásobování  mechanismů 
v prostoru skládky pohonnými hmotami tak, aby byl vyloučen jejich únik mimo 
určené zpevněné plochy, 

26. po zaplnění tělesa skládky provést nepropustné uzavření spojením fóliového těsnění 
dna tělesa skládky a fóliovým těsněním povrchu tělesa skládky do izolované „čočky“ 
a následně provést povrchovou rekultivaci, 

27. technická rekultivace bude řešena v souladu se stávajícím platným zněním vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. a změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
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28. před zahájením provozu skládky vytýčit v území v prostoru lomové těžby průběh při 
ukládání odpadů nepřekročitelné báze mořského cenomanu; podmínku 
nepřekročitelnosti báze při ukládání odpadů každoročně dokladovat geodetickým 
zaměřením tělesa skládky; v případě podezření na porušení této podmínky zjednat 
okamžitou nápravu, 

29. součástí další projektové přípravy bude vypracování projektu monitoringu:  
• jakosti a množství průsakových vod z hlediska specifikace monitorovaných 

parametrů, četnosti měření, podmínek a způsobu odběru vzorků průsakové vody, 
jakož i metod a podmínek měření, 

• jakosti podzemních vod z hlediska způsobu monitoringu jakosti podzemní vody, 
výšky hladiny v monitorovacích vrtech, rozsahu monitorovaných parametrů 
a četnosti měření, podmínek a způsobu odběru vzorků podzemní vody, jakož 
i metod a podmínek měření, 

• účinnosti ČOV výluhových vod z hlediska sledovaných parametrů, četnosti 
měření a měřícího místa, 

• jakosti a množství skládkového plynu z hlediska správných ukazatelů, parametrů 
a četnosti měření včetně kontroly složení skládkového plynu, 

• pachových látek s tím, že měření bude provedeno autorizovanou osobou 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 362/2006 Sb. a to nejpozději do 1. srpna 
2009, dalších sledovaných ukazatelů v četnosti denního sledování, ročního 
sledování nebo sledování v delším časovém období, 

• vyhodnocení zjištěných ukazatelů, způsobu jejich zpracování, vyhodnocení 
a případného předání  příslušným orgánům státní správy, 

30. součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude projekt biologické rekultivace; 
tento projekt bude kromě dalšího: 
• předložen k  posouzení a schválení příslušnému orgánu ochrany přírody, 
• vycházet z konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního 

okolí s tím, že je vhodné preferovat především stanovištně odpovídající druhy  
keřů a mělce kořenících stromů, 

• zahrnovat vytvoření zelených pásů podél tělesa skládky s využitím stanovištně 
odpovídajících autochtonních druhů dřevin s tím, že pokud budou využity pro 
docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny (topoly či jiné 
krátkověké druhy), je nutno zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy 
dlouhověkými, určených jako dominantní pro cílovou druhovou skladbu 
vnějšího ozelenění; v daném kontextu upřednostnit dřeviny, které splní nároky 
na tzv. indikační dřeviny, 

• vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na 
tělese skládky a po obvodu tělesa skládky, 

• obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak 
i v následujících letech, 

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

32. v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů 
z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění, 
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II. pro fázi výstavby 
33. veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném a minimálním rozsahu řešit 

zásadně v období vegetačního klidu, 

34. zeminy, které budou odtěženy pro potřebu rekultivace skládky, uložit na deponii 
a zabezpečit proti zcizení, znehodnocení a zaplevelení, 

35. výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, 

36. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
budou uskutečňovány v denní době, 

37. v době přípravy prostoru pro stavby skládky její správnou organizací minimalizovat 
pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby, 

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

III. pro fázi provozu 
39. v rámci další přípravy záměru vypracovat  provozní a požární řád, a to i s akcentem na 

opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení provozních 
závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní 
prostředí a obyvatelstvo; s těmito dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu 
skládky, 

40. v rámci povolení a uvedení stavby do provozu splnit veškeré podmínky požární 
bezpečnosti stavby a protipožárního zabezpečení jejího provozu; protipožární 
zabezpečení závodu řešit požární dokumentací (požární zpráva, požární poplachové 
směrnice, „havarijní plán“) a nácvikem činností zaměstnanců pro případ vzniku 
požáru, 

41. provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících se záměrem „Plán 
opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách 
a vyhláškou č. 450/2005 Sb., 

42. v rámci kolaudace stavby doložit atesty o nepropustnost všech nově vybudovaných 
záchytných jímek v rámci provozu skládky, 

43. ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby 
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění, 

44. pravidelně proškolovat zaměstnance, včetně praktického nácviku řešení situací, 
z problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí 
a havarijního zabezpečení, 

45. po zahájení provozu skládky provést kontrolní měření hluku ve vybraných 
výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa měření konzultovat 
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,  

46. věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu 
skládky, zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými 
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znečišťujícími látkami, pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí 
odpadu: 
• důsledně dodržovat vymezenou plochu denního skládkování, 
• aktivní plochu před ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem, 

rozsah aktivní plochy na čele skládky přizpůsobovat i aktuální lokální klimatické 
situaci, 

• případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat 
postřikem vodou a překrýváním inertním materiálem, 

• potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které 
mohou být zdrojem zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací 
a manipulačních ploch, a to zejména při nepříznivých klimatických podmínkách, 

• provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace, 
• zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů,  
• u jednotlivých stacionárních i mobilních spalovacích zařízení vyloučit chod 

naprázdno a vyloučit neproduktivní přejezdy strojů po areálu, 
• pravidelně sledovat účinnost instalovaných zařízení k omezování emisí, 
• bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy a poruchy vzniklé v provozu zařízení 

k omezování emisí a spalovacích zdrojů, 

47. provozovat vybudovaný hydrogeologický monitorovací systém 4 kontrolních vrtů 
MV-1 až MV-4 a doplnit jej o monitoring vod z lomu a dolu Březinka, 

48. skládkování odpadu provádět tak, aby nebyla překročena po celém obvodu tělesa 
skládky báze mořského cenomanu, aby byla zajištěna stabilita skládkového tělesa 
a s ním spojených konstrukcí a bylo zabráněno sesuvům, 

49. místa možného hromadění skládkového plynu označit příslušnými značkami 
a symboly nebezpečí, 

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

51. materiál k technickému zabezpečení skládky (dále jen TZS) důsledně využívat 
v prostoru vnějšího okraje skládky tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku 
skládkového plynu do ovzduší; v případě nedostatku TZS ho nahradit jiným vhodným 
materiálem, 

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

53. omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku, 

54. organizačními opatřeními minimalizovat používání těžké vibrační techniky; omezovat 
vibrace stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku, 

55. výše odpadu ukládaného na skládce nesmí přesáhnout po jejím obvodu, zejména pak 
ve směru lomové stěny, bázi mořského cenomanu tvořícího hranici vodárensky 
využívané spodnoturonské zvodně, 

56. všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru skládky, musí být 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  
zahájením pracovní směny; v mimo pracovní dobu budou mechanismy odstaveny na 
zpevněné ploše, která bude vybavena odlučovačem ropných látek, 
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57. v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům, 

58. provádět pravidelné kontroly, zkoušky funkčnosti, integrity a nepropustnosti, 
předepsaná měření a analýzy objektů, potrubních vedení a technologií určených 
k nakládání s průsakovými, splaškovými a srážkovými vodami, tj. k jejich akumulaci, 
odvádění a čištění, 

59. v rámci provozu zamezit vniknutí závadných látek do vod povrchových a podzemních 
vod, půdy a kanalizace; vyloučit smísení závadných látek se srážkovými vodami, 
průsakovými a splaškovými odpadními vodami, 

60. vést záznamy o typu zvláště nebezpečných látek a obsahu jejich účinných složek ve 
vztahu k vodám a na požádání tyto informace poskytnout vodoprávním úřadům 
a Hasičskému záchrannému sboru, 

61. v zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek; použité 
sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, 
aby bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického 
prostředí, 

62. provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem skládky 
a k odstranění přijímat pouze odpady uvedené v přílohách provozního řádu, 

63. při příjímání odpadů do zařízení činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře 
předcházela negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto 
negativní účinky omezila, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického 
prostředí, povrchových i podzemních vod a hluk, 

64. každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení, 

65. v zařízení odstraňovat uložením pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, 
kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav, 

66. pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení 
odstraňovat, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím 
prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby převzetí 
oprávněnou osobou (zejména N složky SKO), 

67. evidenci uložených odpadů archivovat po celou dobu provozu skládky a období 
následné péče, 

68. v provozu skládky uplatňovat řízené ukládání, vrstvení, hutnění a překrývání odpadů 
technologickým materiálem na zajištění skládky, 

69. trhací práce s nebezpečím poškození těsnící fólie dna skládkového tělesa po dobu 
odkrytí fólie vyloučit, 

70. pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního 
materiálu, 

71. po provedení rekultivace skládky odčerpávat průsakové vody a likvidovat na ČOV do 
doby odeznění jejich tvorby. 

 

  Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. 
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 Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může 
být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a  § 10 
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 
 
 
 

  
 
 
          Ing. Jaroslava HONOVÁ 

                                                                                                       ředitelka odboru 
                                                                                   posuzování vlivů na životní prostředí  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 
dokumentace, zpracovatel posudku 
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