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.  
 
 
 
 

ÚVOD  
 
 

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „Dokumentace“) pod názvem 
 

SKLÁDKA S-003  BŘEZINKA II 
 
je předkládána příslušnému úřadu místo oznámení tak, jak to umožňuje §6 odst. (5) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona 
č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. (dále jen zákon).  

Dokumentace je zpracována podle přílohy 4 a slouží jako základní podklad pro provedení 
posouzení vlivů  oznamovaného záměru na životní prostředí. 
 
Záměr je, v souladu s §4 odst. 1 písm. a) zákona a přílohy č.1 k tomuto zákonu, záměrem 
kategorie I. Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí je záměr z důvodu rozsahu a 
kapacity, která přesahuje příslušné limitní hodnoty stanovené v příloze č. 1 zákona. 
Dokumentace je, v souladu s tímto zařazením, zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že hodnocený záměr má být situován v území schváleného 
dobývacího prostoru Březinka, v němž je provozována lomová těžba vyhrazeného nerostu, 
nejsou předmětem hodnocení záměru činnosti související s hornickou činností a trhacími 
pracemi, které jsou v rámci výstavby  SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II využity. Tyto činnosti 
již byly předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci povolení těchto aktivit. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

P-D Refractories CZ a.s. 
 
A.2. IČ 

163 43 409 
 
A.3. Sídlo (bydliště) 

Nádražní 218 
679 63  Velké Opatovice 
 
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 

Ing. Ladislav Kašpar, předseda představenstva 
Střední 9 
679 61  Letovice  
tel.: 516 493 111, fax : 516 477 334, e – mail : mslz@mslz.cz 
 
 

ČÁST B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

NÁZEV : 

„SKLÁDKA S-003  BŘEZINKA II“ 

 
ZAŘAZENÍ  ZÁMĚRU : 

Záměr je zařazen do Kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) 

10.2 Zařízení k odstraňování odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok 
 

B.1.2. Kapacita (rozsah) 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 

mailto:mslz@mslz.cz
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Zemní práce :   
- výkop :   135.782 m3 

- násyp (vč. cca ½ kubatury hráze) :   189.035 m3 

- plošná drenáž :   11.502 m3 

- minerální těsnění :   19.170 m3 

- rekultivované plochy :   48.395 m3 

 
B.1.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Pardubický kraj, obec Slatina u Jevíčka, místní část Březinka. 

Pozemky dotčené výstavbou v k.ú. Březinka : 133/1, 147, 148, 149, 150, 152/1, 152/3, 154, 
155, 158/3, 169/1, 170, 171, 174/1, 175/3, 175/4, 175/8, 175/9, 232, 233, 234/3, 235/1, 
241, 242/3.  
Pozemky dotčené výstavbou v k.ú. Slatina u Jevíčka : (452), (454), (455), (456), (457), 532/1, 
457/3, 461/4, 461/17, 461/27, 522/6.  

SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II, která je situována v těsné blízkosti  stávající provozované 
Skládky Březinka, je umístěna v částečně již vytěženém území povrchové těžby žáruvzdorných 
jílovců, jímž je prostor jižní části lomu Březinka. Předpoklad pokračování povrchové těžby 
jižním směrem umožňuje oddělit vzájemně prostor těžby a prostor skládky masivní zemní 
hrází vybudovanou ze skrývkových vrstev získaných v rámci těžební činnosti a zahájit 
skládkování v takto uvolněném prostoru. Skládka je projektována zpočátku jako podúrovňová, 
v dalších letech i nadúrovňová, s maximálním převýšením do 30m. 
Skládka je navržena skupiny S-OO, podskupiny S-OO3 a je určena pro odpady od původců na 
území okresů Blansko a Svitavy. Situace umístění záměru, poloha lomu a zájmového území pro 
výstavbu skládky a poloha stávajícího provozovaného úložiště je vyznačena v příloze 
Dokumentace.  
Nejbližším sídelním celkem je obec Slatina nacházející se cca 1,5 km SV směrem (kód obce 
14967, IČZUJ obce 578762). Části obce jsou : Slatina a Březinka. Součástí Slatiny je osada Na 
Červené. Území obce Slatina tvoří dvě katastrální území : k.ú. Slatina u Jevíčka a k.ú. 
Březinka. Plocha území obou katastrů je 398 ha (z toho: Slatina u Jevíčka 264 ha a Březinka 
134 ha). 
 

B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Záměr má charakter novostavby. Těleso SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II není konstrukčně 
spojeno s tělesem Skládky Březinka. Toto stávající, doposud provozované zařízení má 
rozhodnutím KÚ Pardubického kraje omezen provoz do  16.7.2009 (Integrované povolení KÚ 
Pardubického kraje č.j.:12015-22/2006/OŽPZ/PP ze dne 12.1.2007). Z hlediska funkce je 
SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II zařízením k odstraňování odpadů způsobem, který je 
v souladu s přílohou č. 4 zákona 185/2001 Sb. o odpadech definován jako :  

- ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkováním apod.) – kód D1. 

V souladu s platnými rozhodnutími příslušných orgánů je záměr situován ve funkčně 
jednoznačně definovaném území, určeném k těžbě nerostných surovin a ukládání odpadů. 
Z hlediska možnosti kumulace negativních vlivů stávajících a připravovaných záměrů je reálný 
vliv na hluk, emise do ovzduší, do vod a na dopravu stávajících provozoven a zařízení, které 
jsou obsluhovány přes místní komunikaci do osady Březinka. Jedná se o stávající zařízení k 
odstraňování odpadů skládkováním (Skládku Březinka) a povrchovou těžbu a úprava surovin 
v lomu Březinka(divize 12 Těžba oznamovatele záměru). Kvalitativně vyšší úroveň 
zabezpečení nové skládky realizací těsnící bariéry reprezentuje pozitivní aspekty záměru 
(vyloučení možné kontaminace podzemních vod a geologických struktur).  
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Potenciálně kumulativními vlivy mohou být případně dotčeny rodinné domky, které se 
nacházejí v okolí plánovaného areálu a poblíž přístupové komunikace. Z tohoto důvodu byly k 
vyhodnocení těchto potenciálních kumulativních vlivů, s použitím aktuálních dopravních dat, 
akustické situace a stávající imisní situace, vypracovány rozptylová a hluková studie, jejichž 
výsledky jsou zapracovány do Dokumentace.  

Záměr využívá některé objekty stávající skládky jako jsou : provozní budova, silniční mostová 
váha, příjezdové a provozní komunikace, odstavná plocha pro kontejnery, čistírna 
skládkových vod, čistírna splaškových vod, kanalizace, monitorovací vrty podzemních vod, 
zařízení na využití skládkového plynu – kogenerační jednotka (neprovozuje oznamovatel), 
dočasné deponie, vedení NN a kabelové rozvody, vodovodní přípojka a dále strojové vybavení 
areálu.  

Záměr je situován v území, které je pro tento druh aktivity určeno v souladu s územním 
plánem obce Slatina, schváleným usnesením zastupitelstva obce č. 1/2004 ze dne 20.5.2004 -  
viz příloha Situace územního plánu obce. Dosavadní využití provozované skládky bylo 
schváleno v rámci územního řízení v roce 1991 a povoleno KÚ Pardubického kraje 
integrovaným povolením z roku 2007.  
 
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 

Oznamovatel záměru - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 Skládka Březinka – 
je mnohaletým provozovatelem zařízení k odstraňování odpadů v regionu - skládky skupiny S-
OO, podskupiny S-OO3 – Skládky Březinka. Na základě zkušeností  s provozem tohoto zařízení 
je oznamovatel rozhodnut realizovat novou samostatnou stavbu obdobného charakteru 
výstavbou nového, samostatného skládkového tělesa.  

Důvodem pro realizaci záměru je skutečnost, že i přes důraz na recyklaci odpadů a zavádění 
maloodpadových technologií, vzniká ve svozové oblasti Velké Opatovice, Blansko a části 
okresu Svitavy významný podíl odpadů, pro který zatím není dostupný jiný ekonomicky 
přijatelný způsob likvidace. Z celospolečenského hlediska je tedy doposud ukládání odpadů do 
skládek nezbytností a je proto třeba vytvořit technické podmínky.   

Obchodní hledisko záměru se opírá o znalosti a zkušenosti v oblasti nakládání s odpady, o 
informace o městech, obcích a podnikajících subjektech regionu. Oznamovatel do svého 
rozhodnutí kalkuluje samozřejmě i podnikatelské riziko vyplývající z požadavků 
environmentální legislativy (tlakem na původce odpadů ve smyslu minimalizace vzniku odpadů 
a na materiálové a energetické využívání odpadů v souladu s přístupy užívanými ve státech 
EU). Ekonomické hledisko v rozhodování investor opírá o vlastní ekonomickou rozvahu 
hodnoceného záměru, vlastnictví areálu, stavebních objektů a pozemků v ploše skládky. 

Předkládaný záměr není v rozporu s cíly Plánu odpadového hospodářství (POH) České 
republiky a POH Pardubického kraje (závazná část schválena vyhláškou Pardubického kraje 
1/2004). Podstatou obou těchto  norem je zvýšení podílu recyklace - využívání odpadů za 
současného omezení podílu nevyužitelného odpadu odstraňovaného řízeným ukládáním na 
zabezpečené skládce. Oznamovatel záměrem naplňuje opatření POH kraje číslo 3.1.5.B (nová 
zařízení navrhovat v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a technologiemi a 
podmínkami zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci), opatření č. 3.1.7.A (ukládat 
odpady na skládky jen v případě, že s odpady nelze v daném místě, čase a za ekonomických 
přijatelných podmínek nakládat jiným způsobem) a opatření číslo 3.1.7.G (uzavřít a 
rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobě schopny plnit zákonné požadavky na provoz a 
technický stav; skládky odpadů které nesplňují podmínky stanovené zákonem o odpadech a 
prováděcími právními předpisy, provozovat nejdéle do 16.7.2009 na základě rozhodnutí 
krajského úřadu v souladu se schváleným plánem úprav skládky). 
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Zvažované územní varianty 
Při hodnocení variantního umístění záměru SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II, v souladu s § 6 
odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, pro navrhovaný záměr zvažovány 
následující varianty řešení : 

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 

A) Navržená varianta stavby – aktivní varianta 

Lokalizace záměru do vytěženého území povrchové těžby žáruvzdorných jílovců lomu Březinka  
Umístěním záměru v těžební jámě povrchové těžby v sousedství areálu provozované skládky 
oznamovatel koordinuje provozované činnosti těžby, úpravy vytěžených surovina a provozu 
skládky a dále je integruje. Tím dochází k optimalizaci materiálového, technologického, 
surovinového, dopravního a řídícího propojení všech činností. Výhodou lokalizace jsou 
zejména příznivé inženýrsko geologické a hydrogeologické podmínky lokality, umístění 
záměru do vytěženého dobývacího prostoru bez nutnosti záboru půdního fondu a narušení 
krajinného rázu, situování zařízení mimo kontakt s chráněnými prvky přírody a sídly, 
dostupnost skládky a vhodné svozové vzdáleností od sídel regionu, vhodné komunikační 
napojení. Provozně a investičně je výhodné i společné využití stávajících stavebních objektů a 
inženýrských sítí. Lokalizace je v souladu se schváleným územním plánem obce.  
Negativa této varianty představuje pokračování ukládání odpadů do životního prostředí 
s možnými riziky (kontaminace podzemních vod a geologických struktur, zahoření, emise 
pachových látek a skleníkových plynů  ..), bez jejich možného energetického a materiálového 
využití. Oznamovatel je v rámci této alternativy nadále vázán povinností uzavření, rekultivace 
a následné péče doposud provozované skládky. 
Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je 
popsán v části D Dokumentace. 

B) Jiná územní varianta - lokalizace záměru do jiného území  

Lokalizace záměru do jiného vytěženého území povrchové těžby oznamovatele nebo do jiné 
vhodné lokality v regionu 
Oznamovatel při zvažování jiné území varianty vycházel z podmínek, které musí vhodná 
lokalita pro výstavbu splňovat. Musí mít zejména vyhovující geologické a hydrogeologické 
podmínky, musí být lokalizována na pozemcích, které lze získat do vlastnictví a vyjmout ze 
ZPF, nesmí být v rozporu s územním plánem obce na jejímž katastru bude zřizována, musí mít 
vybudovánu dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě, případně jejich zřízení musí být 
technicky a ekonomicky dostupné, nesmí být v kolizi s chráněnými složkami životního 
prostředí, musí být vhodně situovaná ve vztahu ke svozové oblasti a nesmí být v kontaktu či 
konfliktní blízkosti s obydleným územím a musí být akceptovatelná místní samosprávou a 
občany. Takto definovanou lokalitu oznamovatel v zájmovém území nenalezl. 
Takto definovanou výstavbu nového zařízení sice mohou doprovázet některé z předností 
výstavby na „zelené louce“ (např. lepší inženýrsko geologické a hydrogeologické 
charakteristiky území, možnost optimalizace stavebního, technologického a dopravního řešení 
apod.), nicméně zcela určitě budou převládat negativa tohoto řešení jako jsou např. : 
nesoulad záměru s požadavky územního plánu, rozsáhlý zábor půdního fondu a zásah do 
území, možnost ovlivnění chráněných či hodnotných součástí přírody, odpor veřejnosti apod.. 
Z investičního a provozně ekonomického hlediska budou u takového záměru jednoznačným 
negativem vysoké investiční náklady na podmiňující stavební objekty, dopravní a inženýrské 
sítě atd., které se následně promítnou do cen služeb, provozních nákladů a obchodních 
možností takto budovaného zařízení (včetně ceny služeb a schopností plnit zákonné povinnosti 
poplatkové a tvorby finanční rezervy).  
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Negativa varianty ukládání odpadů na skládku (kontaminace podzemních vod a geologických 
struktur, zahoření, emise pachových látek a skleníkových plynů...), bez možného 
energetického a materiálového využití odpadů, přetrvávají i u této varianty.  
Pro oznamovatele je i v rámci této varianty platná povinnost uzavření stávající provozované 
skládky ve stanoveném termínu, její rekultivace a následná péče o takto uzavřenou skládku.  

C) Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru 

Ukončení ukládání odpadů v souladu s podmínkami schváleného plánu úprav skládky a 
integrovaného povolení 
Tato varianty je z pohledu dopadů do životního prostředí v dotčeném území nejvýhodnější. 
Oznamovatel je v intencích této alternativy vázán zákonnými povinnostmi rekultivace a 
následné péče o uzavřenou skládku a zároveň povinností zahladit následky těžby ve 
vytěženém dobývacím prostoru. Vlivy z ukládání odpadů a těžby na složky životního prostředí 
budou postupně utlumovány. Postupně dojde ke snižování produkce skládkového plynu (a tím 
emitovaného znečištění z provozu kogenerační jednotky), bezprostředně bude snížena 
produkce průsakových vod, následky těžby budou zahlazeny schváleným způsobem 
rekultivace.  
Důsledkem varianty je změna zavedeného a osvědčeného systému nakládání s komunálními 
odpady ve prospěch jiného řešení – to je jejich ukládání na jinou vhodnou skládku, případně 
jejich energetické využití spalováním v nejbližší spalovně (zřejmě SAKO Brno). Ukládání na 
jinou skládku je z hlediska možných vlivů na životní prostředí variantou srovnatelnou 
s navrženou variantou stavby.  
Energetické využití komunálních odpad je ekologicky výhodnější variantou (menší zátěž 
území, využití energetického potenciálu odpadů, nižší produkce emisí včetně možností řešení 
emisí skleníkových plynů …). Aplikace spalování komunálních odpadů však v reálném čase 
zatím naráží na omezení provozu dostupné spalovny v souvislosti s její rekonstrukcí a na 
následné organizační, dopravní a možná i ekonomické souvislosti tohoto výhledového řešení.  

Plný provoz dostupné rekonstruované spalovny SAKO Brno je očekáván od roku 2010 – 2011. Vzhledem 
k dojezdovým vzdálenostem (vzdálenost skládky je cca 70 km od spalovny), lze v počáteční etapě 
provozu po rekonstrukci reálně počítat s odvozem a energetickým využitím pouze části odpadů dosud 
ukládaných na skládku Březinka (z Jihomoravského kraje). Při předpokládané kapacitě spalovny (224 
tis. t odpadů/rok) a produkci města Brna (cca 110 tis. t odpadů/rok) je pro okolí města Brna a 
komerční spalování volná kapacita zařízení relativně omezená. Z tohoto pohledu je pro hodnocení 
záměru důležitá a reálná pouze možnost energetické využití komunálních odpadů z části svozového 
území skládky Březinka – to je z obcí na území okresu Blansko. Pro obdobné odstranění či využití 
většiny z odpadů ukládaných na skládce, to je odpadů produkovaných na území Pardubického kraje, 
není doposud reálná a dostupná jiná technologická alternativa či jiné podobné zařízení.    

Obě výše uvedené alternativy B i C, nejsou z pohledu oznamovatele za dané situace buď 
reálné nebo z hlediska podnikatelského hlediska výhodné. Ve svém důsledku by jej přinutily 
uvolnit trh ve prospěch konkurenčních zařízení a tím zřejmě definitivě ukončit činnosti v této 
oblasti se všemi důsledky z toho plynoucími, tj. včetně ztráty významného zdroje prostředků 
pro rozvoj obce Slatina. 

D) Jiné využití území 

V případě, že nebude ve vybrané lokalitě realizován záměr výstavby SKLÁDKY S-003 
BŘEZINKA II, to znamená že bude realizována jiná územní nebo nulová varianta, nastupuje 
možnost jiného využití stávající skládky a vytěženého dobývacího prostoru, např. jako lokalit 
ke zřízení skládky skupiny S-IO.  
Toto řešení si ponechává řadu pozitivních aspektů, vyplývajících s vhodnosti situování 
stávající skládky a prostoru těžby, bez většiny negativních dopadů spojených se skládkováním. 
Negativem této varianty je, že po takovém zařízení není v současné době v regionu poptávka 
a chybělo by pro něj zřejmě i adekvátní využití.  
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Vyhodnocení studovaných variant 
Hodnocením jednotlivých variant, pozitivních a negativních environmentálních aspektů jejich 
lokalizace, s přihlédnutím na jiné alternativy využitelných technologií nakládání s odpady 
dané schválenými POH (energetické využití), byla jako jediná územně a momentálně i 
technologicky zvládnutelná alternativa odstraňování odpadů ve spádovém regionu vybrána 
v dokumentaci uvedená aktivní varianta – t.j.  výstavba SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II, daná 
navrženým situováním tohoto zařízení v těsné blízkosti stávající provozované skládky skupiny 
S-OO3 - Skládky Březinka, do prostoru vytěženého povrchového lomu po těžbě žáruvzdorných 
jílovců (prostor jižní části lomu Březinka). 
Tato územní varianta je v dokumentaci v dalších kapitolách detailně rozpracována. V rámci 
vybrané lokalizace záměru byl řešen zejména vliv provozu zařízení na sídla a objekty určené 
k trvalému či dočasnému pobytu lidí, vliv realizace a provozu na vodohospodářské využití 
území, vliv na ovzduší, povrchové a podzemní vody, na biotopy, živočišné a rostlinné druhy 
v nejbližším okolí.  
Z pohledu projekčně navrženého technického řešení bylo hodnoceno konstrukční, stavebně 
technické, provozně organizační a kapacitní řešení zařízení a jednotlivých stavebních objektů, 
skladovací a manipulační zázemí, dopravní obslužnost, napojenost sítí a další podrobnosti 
spojené s koncepcí řešení.  
 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Technické řešení záměru předpokládá realizaci stavebních objektů nakládání s odpady, tj. 
zejména skládky skupiny S-OO určené pro odpady kategorie ostatní, jejichž vodný výluh 
nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy III, pro upravené odpady 
kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na 
základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební nebo demoliční 
odpad) a za určitých podmínek stanovených i pro nebezpečný odpad (vyhl. č. 383/2001 Sb.) 
Technické a technologické řešení je navrženo dle nejlepších dostupných technik 
reprezentovaných řadou ČSN 83 80 a ČSN 46057035 a je v souladu s legislativou na úseku 
ochrany složek životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.  
 
Rozdělení stavby do stavebních objektů 
Rozdělení záměru do stavebních objektů je dle dokumentace pro územní řízení (DÚŘ), 
zpracovatel EkoINPROS, s.r.o. Brno, 02/2008, následující : 
001 Oddělovací hráz 
002 Těleso skládky 
003 Komunikace a zpevněné plochy 
004 Převedení povrchových vod 
005 Odvodnění skládky 
006 Odplyňovací systém skládky 
007 Rozvody NN 
008 KTÚ 
009 Oplocení 
010 Postupná rekultivace 
 
Konkrétní řešení jednotlivých stavebních objektů 
Areál tvoří následující stavební objekty : 

Obj. 001 Oddělovací hráz 
Masivní zemní hráz oddělující prostor budoucího úložiště od sousední lomové jámy, dispozičně 
lokalizována zadavatelem. Jedná se o gravitační zemní hráz šířky koruny 30m, převýšenou cca 
15m od úrovně dna skládky. Koruna hráze bude přístupná po provozní komunikaci šířky koruny 
6m, která bude napojovat na stávající komunikační systém.  
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Hráz bude vybudována v předstihu v rámci těžební činnosti Celkový objem použité zeminy pro 
výstavbu hráze činí 332.315m3. Toto množství zeminy bude získáno ze skrývkového materiálu 
z těžební činnosti. Stabilitní posouzení hráze bude předmětem dalšího stupně dokumentace. 

Obj. 002 Těleso skládky 
Objekt řeší provedení veškerých zemních prací, tedy úpravu dna i svahů skládkového tělesa do 
projektovaných profilů a jejich vyspádování a vysvahování včetně hutnění. Součástí objektu je 
provedení veškerých izolačních vrstev tj. minerálního těsnění dle ČSN 838030 čl. 7.2.1 a ČSN 
838032 a umělé membrány z fólie PeHD tl. min. 1,5mm, kryté ochrannou geotextílií gramáže 
800g/m2. Stupeň zhutnění, který zabezpečí předepsaný koeficient propustnosti a bude v 
průběhu výstavby kontrolován, určí dodavatel hutnícím pokusem.  
Po úpravě pláně na požadovanou úroveň (tzn. do 30 cm od povrchu štěrku) bude provedena zkouška 
pláně do hloubky 50cm. Vzhledem ke geologickým podmínkám území (vytěžený lom jílovců) je 
předpoklad dostatečné mocnosti izolačních materiálů. Pokud předepsaný koeficient propustnosti 
nevyhoví požadavkům ČSN 838030 bude minerální těsnění doplněno z výkopku zemních prací, který 
bude prováděn selektivně pod dozorem geotechnika při němž bude odděleně deponován materiál 
vhodný pro izolace a násypy. V případě nedostatku izolačních materiálů budou využity zeminy ze 
sousedního lomu Anna. Předpoklad, že podloží podmínkám ČSN vyhoví vychází z hutnícího pokusu 
provedeného v rámci výstavby provozované skládky Březinka , kde byl ověřen kf = 1x10-10 m/s. 

Povrch minerálního těsnění je překryt izolační fólií PEHD tl. 1,5mm, která je spojována 
svařováním s kontrolním kanálkem. Fólie je proti poškození chráněna geotextílií 800g/m2 a 
plošným štěrkovým drénem (zrnitosti 16 ÷ 32mm) tl. 30cm doplněným drenážním systémem 
(viz obj. 04). V místech hlavních sběračů je štěrková vrstva v pruhu š=2m provedena v tl. 
50cm což napomáhá rychlejšímu odvedení průsakových vod. Plošný štěrkový drén bude 
proveden z těženého kameniva frakce 16 ÷32mm (kačírku s kul. zrnem) s kf= max 1x10-4 m/s, 
s obsahem jemnozrnných částí max. do 3% objemového množství, nebo jiných materiálů 
v souladu s ČSN 838033 čl. 8.2.2. Kvalita a těsnost fólie je ověřována kontrolním metodou 
např. SENZOR. 
Skládkové těleso bude rozděleno na jednotlivá skládková pole, které bude možno využívat 
jako skládku kategorie S-OO3, ve smyslu vyhlášky 294/05 Sb §3 odst.2 pís b). Jednotlivá pole 
jsou od sebe oddělena mezihrázkou a samostatně odvodněna z důvodů členění srážkových a 
průsakových (infiltrovaných) vod. Uvnitř těchto polí mohou být vyčleněny další samostatné 
sektory, které budou využívány pro ukládání odpadů ve smyslu vyhlášky č.294/2005 §2 
písmeno p). 

Obj. 003 Komunikace a zpevněné plochy 
Komunikace je navržena s ohledem na předpokládanou četnost dopravní obsluhy, která činí 
cca 30 vozidel/den (na základě typového podkladu MDČR TP170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací pro typ D1-N-2-V-PIII). Konstrukce je zařazena do úrovně D1- silnice II 
a III třídy, sběrné místní komunikace, obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací 
plochy pro třídu dopravního zatížení V, s průměrnou denní intenzitou těžkých nákladních 
automobilů 15-100 v návrhovém období 25-ti let, pro typ podloží PIII s minimálním modulem 
přetvárnosti Edef2 45Mpa. Tato předepsaná hodnota musí být dodržena na pláni silničního 
tělesa i za cenu zvýšení její únosnosti dodatečnou úpravou (stabilizace, mechanické zpevnění 
kamennou drtí, recyklátem a pod.).  
Komunikace je navržená v trase stávajícího dopravního pásu a dále po koruně bočního žebra 
oddělovací hráze. Dopravně je komunikace připojena na stávající zpevněnou plochu 
v prostoru provozní budovy. Vlastní napojení je provedeno jako dvojpruhové se šířkou jízdního 
pruhu 2,5m a obojstrannou zemní krajnicí šířka 0,5-1 m. Po 120m délky přechází komunikace 
v obojsměrnou jednopruhovou, šířky jízdního pruhu 3,0m.  
Míjení a předjíždění vozidel je v jednopruhovém úseku je vyloučeno, předností vozidel 
opouštějících skládku. K míjení dochází  na ploše koruny skládky a v dvojkruhovém úseku, 
předjíždění je vyloučeno. Komunikace bude pojížděna rychlostí max. 20km/hod. Provádění 
náspů je nutné věnovat zvýšenou pozornost a násypový materiál v případě nutnosti upravit 
tak, aby zemní pláň vyhovovala podmínce Edef2 ≥ 45 MPa, Edef2/ Edef1 ≤ 2,5. 
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Obj. 004 Převedení povrchových vod 
Záchytný příkop je navržen podél severozápadního okraje skládky ve svahu dělící hráze 
s vyústěním přes RŠp (spadiště) do stávající kanalizace. Je navržen lichoběžníkového tvaru 
hloubky cca 40÷50cm, v úsecích s podélným spádem vyšším než 3% je zpevněn příkopovými 
tvarovkami. Příkop je doplněn betonovým propustkem pod korunou oddělovací hráze. 

Obj. 005 Odvodnění skládky 
Vody úložiště 
Objekt zabezpečuje odvedení průsakových i srážkových vod, které nepřišly do styku s odpady, 
ze skládkových polí drény do svodů tj. samostatných trubních vedení do jímky průsakových 
vod (infiltrované vody – dále „IV“) popř. do stávajícího odtoku z ČOV (čisté dešťové vody - 
dále „ČV“). Členění je provedeno v přepouštěcích šachtách PŠ2 až PŠ7. Drén č. 1 bude 
zaústěn přímo na jímku infiltrovaných vod (SN2), neboť skládková činnost v tomto poli bude 
zahájena neprodleně po uvedení do provozu. 
Veškeré sběrné drény polí, i ty, ve kterých prozatím ke skládkování nedochází, budou 
provedeny pod nájezdovou (navážecí) komunikací. Budou napojeny na samostatný svod 
zaústěný do odtoku z ČOV. Svody budou provedeny v celém rozsahu podél úložiště v rozsahu 
drénu č. 2 až č. 7, výtlak „IV“ bude proveden v celém rozsahu. 
Provedení bude:  
 a) drény v polích : potrubí PEHD 250 mm, PN10 
 b) svod „IV“ : potrubí PEHD 315÷400 mm, PN6 
 c) výtlak svodu „IV“ : potrubí PEHD125, PN10  
 d) svod „ČV“ : potrubí TZR 300÷500 mm.  

Sběrná jímka 
Průsakové vody jsou svedeny svodným potrubím infiltrovaných vod z PEHD, PN6 do 
bezodtokové nepropustné akumulační nádrže (užitného objemu cca 140 m3 - pouze inf. vody). 
Objem je navržen pro systém členění vod z úložiště a probíhající likvidací „IV“ vod ve 
stávající ČOV s kapacitou 20 m3/den, což je 1,5x vyšší než průměrné denní množství srážek 
v roce (se započítaným výparem) pro danou plochu nového úložiště (původní skládka bude 
zapouzdřena, tzn. bez další akumulace nových srážkových vod). Sběrná akumulační nádrž 
bude železobetonová monolitická (vodostavební B20, V8, T150), zastropena prefabrikáty 
(např. PZD a PZD-Spiroll). Nádrž bude izolována fólií PEHD 2,5 mm do betonu, popř. jiného 
atestovaného izolačního prvku. 
Vody takto akumulované budou používány na zpětné zkrápění odpadu, což podporuje 
fermentační procesy, přebytek likvidován přečerpáním na stávající ČOV, která je využívána 
k úpravě infiltrovaných vod ze stávající skládky. ČOV je provozována na základě rozhodnutí 
MěÚ Moravská Třebová z 18. 12. 2007 ZN SMUNT 31395/2007-OZP5 (schválení PŘ dle §115 
odst. 17 vodního zákona) a na základě rozhodnutí téže instituce z 18. 12. 2007 ZN SMUNT 
31761/2007-OZP5 (povolení vypouštění odp. vod §16 odst.1 vodního zákona). Ke zpětnému 
výtlaku (do ČOV) bude využíváno osazené ponorné čerpadlo (např. FLYGT BS 2125.181 HT, 
8 kW; 3 fáze, cca H = 50 m; cca Q = 5,5 l/s) s ručním i automatickým ovládáním s akustickou i 
světelnou signalizací naplnění jímky. 
Ke zpětnému výtlaku (na hydranty) bude využíváno osazené ponorné čerpadlo (např. FLYGT 
BS 2125.181 HT, 8 kW; 3 fáze, cca H = 67 m; cca Q = 3,5 l/s) s ručním i automatickým 
ovládáním s akustickou i světelnou signalizací naplnění jímky. Výtlak čerpadla je hadicí 
rychlospojkou napojen na PEHD 75, PN10. Za stěnou nádrže je přechod na výtlačné potrubí 
infiltrovaných vod z PEHD 110 mm, PN10. Na kraji navážecí cesty je potrubí rozdvojeno po 
obvodě úložiště. Na výtlaku jsou osazeny hydranty. Odbočky na hydranty jsou z PE ∅ 50 mm. 
Hydranty ∅ 50 mm (s vývodem na hadici dl. cca 50 m) umístěné mimo zpevněnou plochu obj. 
001 jsou v ochranné skruži ∅ 500 mm (alt. ∅ 500x500 mm) z PEHD tl. 15 mm, poklopy PEHD 
tl. 5 mm (∅52, alt. ∅ 52x52 cm). 

 



SKLÁDKA  S-OO3  BŘEZINKA I I   
 

 

 
               Zpracovatel dokumentace:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov str. 13 

Obj. 006 Odplyňovací systém skládky 
Z důvodu postupného omezování biologicky rozložitelného podílu odpadů bude odplyňovací 
systém skládky průběžně budován na základě výsledků plynometrického průzkumu po etážích 
výšky cca 3÷5m, v závislosti na intenzitě vývinu skládkového plynu. Na místech určených 
výsledky monitoringu skládkových plynů budou realizovány vrtané pilotní vertikální plynové 
studny (zhruba po zaskládkování 5-ti metrové vrstvy odpadů).  
Jejich počet bude navržen v závislosti na vyhodnocení tvorby plynu. Studny budou budovány 
metodou postupného pažení s tím, že horní část pažnice bude vždy uzavřena a osazena 
samostatným biofiltrem, který se bude posouvat spolu s prodlužováním odběrové studny po 
jednotlivých etážích. V závěrečné fázi (rekultivaci) budou studny propojeny plnostěnným 
potrubím PeHD 110, PN6, s napojením na stávající kogenerační jednotkou za předpokladu 
ekonomické přijatelnosti řešení (s ohledem na postupné omezování biologicky rozložitelných 
odpadů nelze předem určit). V případě nedostatečného vývinu skládkového plynu budou 
studny ukončeny biofiltrem bez propojení. Propojení s kogenerační jednotkou lze realizovat 
po jednotlivých etážích. 
Budování a rozmístění studní na základě výsledků plynometrického průzkumu je navrženo se 
záměrem situovat studny do oblastí maximálního výskytu skládkového plynu a tím zajistit 
maximální odplyňovací efekt. Porovnáním výšky tělesa skládky s hloubkou dna skládky budou 
určeny bezpečné hloubky vrtů tak, aby při jejich vrtání nedošlo k porušení spodní izolační 
folie skládky. Vrty mohou být zhotoveny nejdříve po uložení takového množství odpadů 
jejichž výška dosáhne min. pěti metrů. V rámci projektu se povolená míra tolerance umístění 
vrtu pohybuje v rozmezí 5 metrů, toto přemístění neovlivní funkci odplyňovacího systému. 
Vlastní vystrojení vrtů je provedeno potrubím PEHD ø110x6,3 mm, potrubí je v celé části, s 
funkcí jímání bioplynu perforované (s výjimkou napojovacích přírubových částí). Perforace je 
optimálně volena tak, aby se potrubí „neucpalo“ štěrkovým obsypem a aby byla zachována 
potřebná pevnost potrubí (na „zářezový“ systém). 
Další navyšování vrtaných studní pak bude pokračovat metodou pažení až do konečné výšky 
(rekultivační). Postup napojení potrubí vrtané části studny na paženou část je detailně 
znázorněno v příloze D.28. Délka nastavovaného kusu musí být vždy nižší než je vnitřní 
prostor ocelové pažnice. Po nastavení potrubí bude pažnice vždy povytažena a překryta 
specielním košem. Tento koš ve tvaru ocelového válce s perforovaným dnem tvoří spolu 
s vnitřní náplní mobilní biofiltr. Vnitřní náplň filtru tvoří směs koksu a dřevní štěpky v poměru 
1:3. Takto vytvořený biofiltr bude odbourávat zápachové složky plynu a volně rozptylovat 
metan.  
Po dosažení takové výšky odpadu, kdy je přístupná horní část pažnice, bude biofiltr z horní 
části demontován. Perforované potrubí bude nadstaveno pomocí přírubového spoje a bude 
ustaveno pomocí centrovacího přípravku. Vnitřní prostor pažnice bude vysypán štěrkem frakce 
32-64 mm do výšky cca 0,5 metrů pod okraj pažnice. Je důležité, aby bylo vystrojení 
obsypáno rovnoměrně ze všech stran, aby nedocházelo k zacpávání perforace. Ocelová 
pažnice bude povytažena o cca 2-3 metry a horní část bude opět osazena biofiltrovým košem. 
Tímto způsobem bude postupováno u všech odběrových studní.  
V zakončení potrubí v rekultivační vrstvách bude vrchní část potrubí neperforovaná a to 
v délce cca 2 metry. V neperforované vrchní nadzemní části je umístěn boční odvod plynu s 
možností napojení na svod, na kterém je namontován vzorkovací ventil. Vrchní konec potrubí 
je v tomto případě plynotěsně uzavřen.  

Obj. 007 Rozvody NN 
Objekt řeší  napojení čerpadla zpětného rozstřiku u nově budované sběrné jímky (SN2). 
Rozvody jsou provedeny z vodičů AYKY uloženými v zemní kabelové rýze. V případě křížení s 
komunikacemi nebo jinými inženýrskými sítěmi je třeba dodržet ČSN 73 6005. U čerpadel (u 
SN2) budou osazeny rozvaděče s ovládáním (alt. dodávka čerpadel). 

Obj. 008 KTÚ 
K začlenění skládky a k ní náležející zástavby do okolní krajiny napomáhá ozelenění - 
budování vegetačních porostů tvořených stromovým a keřovým patrem a lučním porostem.  
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Budou plnit estetickou, ale i ochrannou a hygienickou funkcí. Vlastní plošné vrstvy pro osázení 
jsou navrženy z vrstev biologicky oživitelné vrstvy mocnosti 20cm a pro stromy a keře 
v mocnosti zesílené na cca 60÷100cm. Materiál zeminy osázení bude z provedené skrývky. Pás 
(skupiny) stromů a keřů bude vysázen na vzniklém vzdušném svahu oddělovací hráze mezi 
úložištěm a aktivní částí lomu a na svah návozové komunikace. Porost je tvořen stromy a keři 
nenáročnými, rychle rostoucími, dosahujícími konečné výšky 3÷7 (12)m, čímž vytváří optickou 
barieru skládky.  
Výsadba dřevin v části návozové komunikace bude doplněna lučním porostem výsevku 0,015kg 
na 1m2. Sadovnické práce budou započaty odplevelením a vyčistěním zájmových ploch od 
plevelných a stavebních zbytků prokypřením a pohnojením vícesložkovým hnojivem (velikost 
dávky bude odpovídat půdnímu rozboru; v rozpočtu je orientačně počítáno s plným hnojivem 
NPK granulovaným, v dávce 500g/m2). Skupinová výsadba keřů í stromů bude mulčována 
borkou z důvodu zamezení prorůstání plevele a pro zadržování vláhy.  

 Sortiment vhodných dřevin“ 
Výrobní typ: horský [500-800 m n.m.] 
Výškový stupeň : bukový/jedlobukový/bukosmrkový 
Stromy : 

1 Picea omorica (smrk omorica) 
2 Quercus petraea (dub zimní) 
3 Pinus sylvestris (borovice lesní) 
4 Pinus nigra (borovice černá) 
5 Larix decidua (modřin evropský) 
6 Abies alba Mill. (jedle bělokorá) 
7 Betula verrucosa (bříza bělokorá) 

 

Keře : 
1 Euonymus auropaeus (brslen evropský) 
2 Swida sanguinea (svída krvavá)  
3 Corylus avellana (líska obecná) 
4 Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) 
5 Prunus spinosa (trnka) 
6 Rosa canina (růže šípková) 

Obj. 009 Oplocení 
Objekt řeší zamezení vstupu nepovolaných osob do areálu úložiště. Oplocení je navrženo v SV 
části skládky, zbytek je díky terénní konfiguraci (strmé lomové stěny) nepřístupný. Oplocení 
je z drátěného pletiva s plastovým krytím výšky 2m, doplněného dvěma řadami ostnatého 
drátu na ocelových sloupcích. Vjezdová brána je šířky 6,2m.  

Obj. 010 Postupná rekultivace 
Technická rekultivace 
Parametry technické rekultivace určují ČSN 838030, ČSN 838032, ČSN 838035. Povrch 
stávajících odpadů bude urovnán do projektovaného sklonu (průměrný sklon 1:2,25) a bude 
překryt vyrovnávací vrstvou z jemnozrnné frakce zrnitosti 8÷16 mm. Zde lze použít např. 
výkopovou zeminu nebo i vhodné druhy přijímaných odpadů, které splňují kritéria přijetí na 
skládku kategorie S-OO. Vhodné jsou např. slévárenské písky, hlušina, výkopová zemina a pod. 
Mocnost této vrstvy je navržena 20 cm. Na takto upravenou pláň je rozprostřen svrchní 
izolační plášť tvořený fólií PEHD tl. 1 mm oboustranně strukturovanou. Izolační folie je 
chráněna proti mechanickému poškození geotextílií Geofiltex 400 g/m2. Následuje drenážní 
vrstva z materiálu s kf menším nebo rovno 1x10-5m/s mocnosti min 30 cm (ČSN 838035 čl. 
8.4). Zde je vhodné využít písčitých až písčitokamenitých materiálů, popř i odpadů ve smyslu 
§11 odst. 16 vyhlášky č. 383/01. Vlastní rekultivační vrstvy jsou navrženy z vrstev 
podorničních mocnosti 40 cm a svrchní biologicky oživitelné vrstvy mocnosti 30 cm provedené 
ze skrývky. Tato svrchní vrstva je podkladem pro ozelenění skládky navržené v rámci 
biologické rekultivace. Celková mocnost vrstev nad izolační fólií činí 100 cm. 
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Biologická rekultivace 
V rámci tohoto objektu bude provedeno ozelenění ploch připravených v rámci rekultivace 
technické za účelem dosažení územního kontaktu s okolím skládky. Po provedené rekultivaci 
nebudou ozeleněné plochy navráceny ani zemědělské ani lesnické výrobě. Biologický kryt je 
tvořen travním porostem zřízeným parkovým výsevem s doplněním skupinové výsadby dřevin. 
Svrchní vrstva pro ozelenění skládky je součástí objektu biologické rekultivace. Agrochemický 
rozbor navážené krycí vrstvy zeminy bude podkladem pro určení potřeby hnojení a veškerých 
agrotechnických zásahů. Na začátku ozelenění je nutné provést důkladné odplevelení. Výběr 
dřevin je ovlivněn výhodností použití tzv. „pionýrských dřevin“, které jsou odolné, rychle 
rostou, vytváří příznivý humus a obohacují půdu dusíkem. Tyto dřeviny jsou kombinovány 
s dřevinami cílovými. Vzhledem k osázené ploše (cca 15% povrchu) bude porost doplňován 
náletovým porostem z blízkého okolí. Sortiment dřevin bude tvořen domácími dřevinami (aby 
v krajině porosty rekultivací nepůsobily cize), které se již při rekultivačních pracích osvědčily. 
Sortiment je tvořen našimi domácími dřevinami, osázení bude podsypáno „borkou“. 

Keře : 
1 Euonymus auropaeus (brslen evropský) 
2 Swida sanguinea (svída krvavá)  
3 Corylus avellana (líska obecná) 
4 Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) 
5 Prunus spinosa (trnka) 
6 Rosa canina (růže šípková) 

 

Rozsah porostu bude výhledově doplňován náletovým porostem z místních dřevin a okolního 
porostu který bude účelově kontrolován. 

Etapizace výstavby 
Stavba bude realizována v dílčích etapách po jednom až dvou skládkových polích, v závislosti 
na investiční náročnost výstavby i množství nevyužitelné frakce komunálních odpadů, kterou 
nebude možné likvidovat jiným způsobem. Každé z navrhovaných skládkových polí bude 
schopno samostatného provozu s možností ukončení činnosti v kterékoliv etapě výstavby. V 1. 
etapě budou provedeny : návozová komunikace, přípravné práce odvodnění všech skládkových 
polí (kříží silniční těleso), výtlak ze sběrné jímky na ČOV skládkových vod vč. zřízení jímky.  

Zařazení skládky ve vztahu k platné legislativě 
Skládka je dle § 3 odst. 2 vyhlášky 294/2005 Sb zařízením skupiny S–OO, podskupiny S–OO3, určeným 
k odstraňování odpadů kategorie ostatní, jejichž vodný výluh připravený postupem dle ČSN EN 12457-4 
(838005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty, uvedené v příloze č. 2 
vyhlášky, pro výluhovou třídu IIa, včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky 
rozložitelných látek a odpady, jejichž podíl v komunálním odpadu musí být postupně omezován 
v souladu s POH ČR a odpadů, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu a odpadů z azbestu za 
podmínek uvedených v § 7 vyhlášky. Do skládky S-OO3 nelze ukládat odpady na bázi sádry. 
V souladu s ust. § 3 odst. 5 vyhlášky bude mít skládka navržen pro oddělené ukládání odpadů 
srovnatelných svým složením a vlastnostmi zřízen sektor S-OO1. Sektor je určen k odstraňování odpadů 
kategorie ostatní, s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným v bod ě 6 
písm. c) přílohy vyhl. č. 4 a odpadů z azbestu (za podmínek § 7 vyhlášky). Vodný výluh připravený 
z těchto odpadů postupem dle ČSN EN 12457-4(838005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše 
přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhl. pro výluhovou třídu IIa a obsah TOC v sušině odpadu 
nesmí překročit 5% (při překročení této limitní hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím 
v případě splnění hodnoty DOC ≤ 80 mg/l). Do sektoru S-OO1 lze přijímat odpady upravené technologií 
uvedenou pod kódem D9. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9) se nezjišťuje. 
Sektor určen pro ukládání odpadů na bázi sádry a pro odpady, které z důvodu vzájemné neslučitelnosti 
(v souladu s přílohou č. 3 bod 2. vyhlášky) nelze ukládat do jednoho sektoru s odpady podléhajícími 
biologickému rozkladu (komunální odpady) a které jsou v souladu s přílohou č. 3 definovány jako : 
▫ Odpady upravené – stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry (např. 

energosádrovec) a 
▫ Odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, 

povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů). 
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Stavební objekty provozované skládky 
Hodnocené zařízení SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II bude pro provoz využívat stavebních 
objektů provozované Skládky Březinka. Jedná se o objekty, které byly realizovány v rámci 
výstavby tohoto zařízení v roce 1991 ve skladbě : příjezdová a provozní komunikace, silniční 
mostová váha, provozní budova, odstavná plocha na kontejnery, čistírna výluhových vod 
včetně kanalizace, záchytné příkopy povrchových vod, plocha očisty vozidel, monitorovací 
vrty podzemních vod, kogenerační jednotka s transformátorem a připojením.  

Monitorovací systém podzemních vod 
Systém 4 kontrolních vrtů (MV-1 – MV-4) sloužících ke sledování případného ovlivnění kvality 
podzemní vody nežádoucími průsaky ze skládky (hypoteticky). 

Mechanizační a strojní zajištění provozu skládky 
Doprava odpadů do zařízení bude prováděna dopravní technikou původců (dopravců). 
K manipulaci s odpady na skládce jsou a i v novém zařízení budou používány mechanizmy : 
kompaktor Bomag, buldozer, cisternový vůz Praga V3S, vibrační vál, čistící stroj Kränzle. 
 
V provozu zařízení jsou používány následující procesy a technologie  
Režim chodu skládky bude probíhat v ověřeném systému technologických postupů :   

Doprava, příjem, evidence a kontrola odpadů v zařízení 
Doprava odpadů do zařízen, zvážení na váze s obchodní certifikací s propojením na PC, 
vizuální kontrola odpadů, kontrola dokumentace odpadů, evidence přijatých odpadů, 
vystavení dokladů o příjmu odpadu. 

Ukládání a hutnění odpadů v tělese skládky 
Přeprava odpadu do prostoru provozovaného pole skládky, určení místa – sektoru pro složení 
odpadu, vrstvení odpadu do předepsaného profilu, hutnění a překrývání technologickým 
materiálem na zajištění skládky a odplyňující biooxidační vrstvou, v případě mimořádných 
stavů - zjištění nebezpečných odpadů - vyzvednutí z tělesa skládky a jejich zajištění. 

Nakládání s průsakovými vodami 
Zachycování, odvádění a soustředění průsakových vod odvodňovacím systémem infiltrovaných 
vod do sběrné jímky průsakových vod, jejich čerpání na ČOV případně přečerpání a zpětný 
rozliv prostřednictvím stabilního trubního systému na těleso skládky. 

Nakládání se srážkovými vodami a převedení povrchových vod 
Provozování potrubního odvodňovacího systému k zachycování a odvádění nekontaminovaných 
srážkových vod z nezaskládkovaných izolovaných ploch úložiště a otevřeného zpevněného 
příkopu k odvedení srážkových z vyšších částí povodí s vyústěním do kanalizace.  

Nakládání se skládkovým plynem 
Provoz postupně budovaného odplyňovacího systému vrtaných pilotních vertikálních 
odběrových studní, postupně pažených a navyšovaných v závislosti na zvyšování mocnosti 
vrstvy odpadů, vždy po každém prodloužení osazených samostatnými biofiltry. V etapě 
rekultivace propojení odběrových studní systémem armatur a horizintálního potrubí a 
energetické využití skládkového plynu na kogenerační jednotce.  

Monitoring 
Sledování parametrů indikujících pro životní prostředí nezávadný provoz skládky zahrnující 
např. sledování jakosti a množství průsakových vod, kvality podzemních a povrchových vod, 
množství a složení skládkového plynu, tělesa skládky a dalších parametrů provozu. 

Očista vozidel 
Očista vozidel na očistné ploše před provozní budovou.  

Rekultivace 
Postupná úprava tělesa skládky v průběhu ukládání odpadů a po dosažení konečné výšky a 
tvaru části tělesa skládky postupná realizace finální rekultivace zahrnující vytvoření těsnící, 
ochranné a biologické vrstvy.   
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpoklad zahájení stavby :     04/2009 

Předpoklad dokončení stavby :      12/2009 

Předpokládaná doba výstavby :      8 měsíců 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj :         Pardubický 

Obec :                                                                                      Slatina u Jevíčka 

Místní část :  Březinka 

Katastrální území :  Slatina u Jevíčka a Březinka 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat  

Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzování záměrů 
uvedených v příloze č.1 a sloupci A zákona zajišťuje příslušný orgán - Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, PSČ 100 10. 
Další rozhodnutí ve věci dotčených složek životního prostředí, tj. integrované povolení dle 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci, bude vydávat jako příslušný správní 
úřad Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice. 
Závazné stanovisko k umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, po 
projednání s obvodním báňským úřadem, bude vydávat orgán kraje v přenesené působnosti (§ 
19 zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon). 
Navazující správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání staveb budou 
následně vydávat věcně a místně příslušný stavební úřad, případně speciální stavební úřad. 
V tomto případě to budou :  
Městský úřad Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 
(vodohospodářské stavby) 
Městský úřad v Jevíčku, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko (územní a stavební řízení u 
všech ostatních staveb záměru).   

 

B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1.  Půda  

 
K realizaci a provozu hodnoceného záměru budou, dle dokumentace pro územní řízení, 
použity zemědělské pozemky v k.ú. Březinka (jedná se o pozemky v prostoru těžební jámy a 
jejich okolí použité pro výstavbu a pozemky na nichž jsou uložena technická zařízení a 
využívané objekty provozované Skládky Březinka) : 
 

Parcelní 
číslo dle KN 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku 

Výměra 
celkem (m2) 

z toho plocha 
skládky (m2) 

Využití pozemku 
–způsob ochrany 

133/1 Orná půda 27 065 724,5 ZPF 

147 Ostatní plocha 394 - Neplodná půda 

148 Ostatní plocha 773 - Neplodná půda 

149 Ostatní plocha 1169 - Jiná plocha 

150 

 
 

Březinka 
 
 Orná půda 26 475 7.574,0 ZPF 
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Parcelní 
číslo dle KN 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku 

Výměra 
celkem (m2) 

z toho plocha 
skládky (m2) 

Využití pozemku 
–způsob ochrany 

152/1 Orná půda 24 943 14.587,6 ZPF 

152/3 Ostatní plocha 568 - Neplodná půda 

154 Ostatní plocha 216 - Neplodná půda 

155 Ostatní plocha 511 - Neplodná půda 

158/3 Ostatní plocha 4 219 - Manipul. plocha 

169/1 Orná půda 11 955 3.986,2 ZPF 

170 Travní porost 410 271,0 ZPF 

171 Ostatní plocha 460 - Jiná plocha 

174/1 Ostatní plocha 1 678 - Jiná plocha 

175/3 Orná půda 13 005 10.478,2 ZPF 

175/4 Trvalý porost 1 175 66,1 ZPF 

175/8 Orná půda 5 073 109,1 ZPF 

175/9 Trvalý porost 497 535,8 ZPF 

232 Ostatní plocha 1 246 - Ost. komunikace 

233 Ostatní plocha 1 363 - Ost. komunikace 
234/3 Ostatní plocha  1 126 - Ost. komunikace 
235/1 Ostatní plocha 1 800 - Ost. komunikace 
241 Ostatní plocha 737  - Ost. komunikace 

242/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Březinka 

Ostatní plocha 559 - Jiná plocha 

Celkem v k.ú. Březinka 38.332,5  
 
a v k.ú. Slatina u Jevíčka :  
 

Parcelní 
číslo dle KN 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku 

Výměra 
celkem (m2) 

z toho plocha 
skládky (m2) 

Využití pozemku 
–způsob ochrany 

(452) Orná půda  1.625,78 ZPF 

(454) Orná půda  38,88 ZPF 

(455) Orná půda  131,80 ZPF 

(456) Ostatní plocha  137,51 ZPF 

(457) Orná půda  6.710,96 ZPF 
532/1, 457/3, 

461/4, 
461/17, 
461/27, 
522/6  

 
 
 
 
 

Slatina u 
Jevíčka 

Ostatní 
plocha, orná 

půda 

  Jiná plocha, ZPF 

Celkem v k.ú. Slatina u Jevíčka 8.645,0  
 

Veškeré pozemky, až na pozemek 522/6 v k.ú. Slatina u Jevíčka, jehož vlastníkem je obec 
Slatina, jsou dle aktuální evidence katastru nemovitostí a informace oznamovatele jeho 
majetkem a jsou tedy vedeny na listě vlastnictví P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 
63 Velké Opatovice (LV 44). Pozemky, přestože jejich velká část je dle evidence katastrálního 
úřadu vedena jako součást ZPF či lesní půda, byly v souvislosti s těžbou a ukládáním odpadů a 
souvisejícími činnostmi převážně trvale, případně dočasně odňaty zemědělské výrobě. 
Pozemky tedy nejsou využívány pro potřeby zemědělské ani lesní výroby a lze je 
charakterizovat jako těžební a související plochy, objekty určené pro ukládání odpadů a pro 
provoz objektů skládkového hospodářství. Před realizací těžby byla vždy provedena skrývka 
ornice a podorničí, které jsou deponovány pro potřeby následné rekultivace území.  
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Pozn.: Výše uvedený evidenční stav tedy neodpovídá skutečnému užívání půdy, které se opírá o 
pravomocná rozhodnutí správních orgánů. Rozsah pozemků v minulosti odňatých pozemků, který byl 
zpracovateli doložen rozhodnutími příslušných orgánů, je asi 21,7 ha. Jako součást rozhodnutí o odnětí 
ze ZPF orgány státní správy byla vždy předepsána povinnost rekultivace odňatých pozemků. Projekt či 
plán rekultivace, který byl součástí příslušných žádostí o odnětí, byl poplatný době zpracování a 
reflektoval požadavky legislativy příslušné doby. Z tohoto důvodu se ve výše uvedených rozhodnutích 
převážně objevují požadavky rekultivace na zemědělské a lesnické využití půdy.  
 

B.II.2.    Voda 

Zdroj, odběr a spotřeby vody 
Zdrojem užitkové vody pro hygienické a sociální zabezpečení je veřejný vodovod  VHOS a.s., 
Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, na nějž je v odběrném místě 50 09-141-1 areál napojen 
samostatnou vodovodní přípojkou ústící v provozní budově. Technologická voda pro potřeby 
provozu není uvažována. Skládkové těleso bude v rámci technického zabezpečení (zamezení 
prašnosti, podpora rozkladných procesů) skrápěno prostřednictvím zpětného výtlaku 
recirkulací průsakových vod z jímky infiltrovaných vod z objektu akumulace. 

Potřebu pitné vody lze orientačně stanovit dle směrnice MLVH č. 9/1973 a vyhl. MZe č. 
428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
následovně : 
n = 4 zaměstnanci                         q = 120 l/zam.den, Qp = 4 x 120 l/zam.den = 480 l/den  
maximální denní potřeba :                 Qm =  Qp x kd = 480 .1,5 = 720 l/den = 30 l/hod              
maximální hodinová potřeba :            Qh =  Qm x kh = 30 .1,8 = 54 l/hod = 0,015 l/s 
roční potřeba :                                  Qr       =  124 m3/rok 
skutečná roční spotřeba (rok 2004)            …. 128 m3/rok.              

Požární voda není zabezpečována z požárního vodovodu. V případě zahoření bude řešeno 
čerpáním vody z akumulace v lomu, případně bude využita akumulovaná průsaková voda. 
 

B.II.3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje  

B.II.3.1 Elektrická energie 
Elektrická energie je zabezpečena nn přípojkou ukončenou v rozvaděči v provozní budově a 
slouží k osvětlení, vytápění, čerpání a pro provozu technologie. Potřeba energií je dána 
instalovaným a potřebným elektrickým příkonem v úrovni součtu příkonů zařízení. 

Stávající instalovaný elektrický příkon : 
Provozní budova                              10 kW 
Osvětlení                                         10 kW 
Čerpání                                             3 kW 
ČOV                                                 25 kW                                       
Požadované navýšení příkonu : 
Čerpání                                           16 kW 

Vzhledem k dosavadní roční spotřebě elektrické energie na úrovni 150 MWh, lze po realizaci  
zařízení „SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II“ očekávat výrazný nárůst spotřeby elektrické 
energie z důvodu přečerpávání infiltrovaných průsakových vod na ČOV. Předpoklad očekávané 
roční spotřeby se pohybuje v ú)rovni cca 220 - 240 MWh. 
 
B.II.3.2 Pohonné hmoty a mazací oleje 
Spotřeba pohonných hmot – motorové nafty a benzínu pro pohon manipulační, dopravní a další 
techniky, je dle spotřeby v roce 2004 v úrovni asi 21 tun nafty a 3t benzínu/rok. Roční 
spotřeba oleje je na úrovni cca 120l. Nafta je dovážena cisternou AVIA 31T s cisternovou 
nástavbou ADR třídy III CAB-U o objemu 2,9 m3, provozovanou v souladu s platnými předpisy. 
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Na skládce je nafta přímo tankována do nádrží skládkové techniky. Dovoz nafty probíhá podle 
potřeby ze skladu PHM v divize 12 Těžba - lom Březinka. Sklad v provozu Březinka je 
typizovaný, provozovaný v souladu s platnými předpisy (poslední revize v r. 2007).    
    
B.II.3.3 Surovinové zdroje 
Surovinami přijímanými do zařízení jsou stavební materiály určené pro výstavbu a odpady 
(kategorie ostatní), materiály a pomocné látky. Vzhledem ke stupni rozpracovanosti záměru 
lze potřebu jednotlivých vstupních surovin pouze odhadovat.  

Stavební materiály pro výstavbu : 
§ Násypový materiál oddělovací hráze (332.315m3) bude získán  terénními úpravami dna a 

svahů skládkového tělesa a z připravovaných skrývek prováděných před těžební činností 
v rámci schváleného postupu těžby.  

§ Minerální těsnění ve dně skládky o celkovém objemu 19.170m3. Jako minerální těsnění 
bude sloužit přirozená geologická bariéra dna skládky, na kterou bude rozprostřena a 
zahutněna těsnící vrstva jílů, splňující parametry dle platné technické normy (původ jílu 
důl a lom Březinka, haldy Prokop, provoz Anna).  

§ Kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce štěrkového drénu, zpevněných ploch, 
vozovky, podsypy apod. Dodavatelem materiálu budou stavební organizace, zdrojem bude 
ložisková těžba. U vybraných konstrukcí je částečně možná náhrada stavebním 
recyklátem. 

§ Kryt zpevněných ploch a vozovek – objem těchto surovin bude upřesněn ve fázi realizace 
stavby. Dodavatelem budou realizující stavební firmy. 

§ Betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce – zdrojem betonárny 
dodavatelské stavební firmy.  Dodavatelem budou realizující stavební firmy. 

§ Betonové a ocelové prvky – panely, obrubníky a dlažby, armaturní železo, ocelové 
konstrukce, zámečnické výrobky, stavební dřevo. Dodavatelem budou realizující firmy. 

§ Plastové výrobky (izolační fólie a plastové potrubí) a stavební textílie (tkané geotextílie). 
Dodavatelem budou realizující stavební firmy. 

§ Elektroinstalace a elektrovýrobky (kabelové rozvody, čerpadla). Dodavatelem těchto 
materiálů bude stavební firma. 

Materiál na rekultivaci tělesa skládky 
Násypový materiál rekultivační vrstvy stávající skládky (66.684 m3) a hodnocené skládky 
(48.395 m3) bude získán v rámci skrývek prováděných před těžební činností v rámci 
schváleného postupu těžby. Rekultivační materiály takto získané budou po provedení skrývky 
deponovány a postupně užívány k provedení průběžné rekultivace. 

Biologické materiály pro rekultivaci  
§ Sazenice dřevin pro ozelenění a travní směs pro osev rekultivované skládky. Dodavatelem 

budou realizující stavební firmy. 

Odpady přijímané v zařízení  
Z povahy záměru vyplývá, že hlavní podíl do zařízení vstupujících surovin budou v případě 
skládky S-OO tvořit odpady kategorie ostatní s vodním výluhem do III. třídy nebo takové, které 
na základě vyluhovatelnosti nelze hodnotit (seznam těchto odpadů uveden v příloze). Tyto 
odpady budou do zařízení dopravovat firmy zabývající se sběrem odpadů, případně jejich 
producenti či dopravci.  

Zdrojem vstupních surovin budou : 
§ Města a obce regionu (např. Svitavy, Blansko, Boskovice, Litovel …) 
§ Podnikatelské subjekty regionu (např. Slévárna Kuřim, Slévárna KHGM Svitavy, Tylex 

Letovice …)  
§ Občané, drobné živnosti, služby, úřady a další instituce v regionu. 

Předpokládané maximální roční množství odpadů přijímaných do zařízení je 65.000 t/rok na 
skládku S-OO3, což představuje průměrné denní množství přijatých odpadů asi 250 t.  
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Materiály a suroviny pro provoz střediska  
Další dosud neuvedené suroviny, souvisejí s provozem a údržbou střediska, představují 
zejména tyto produkty (množství stanoveno odborným odhadem) : 
§ Náhradní součástky, náhradní díly, stroje a nářadí                                                     

……..  0,6 tuny.rok-1 
§ Pracovní pomůcky a prostředky, kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiály                 

.……. 0,8 tuny.rok-1. 
 
B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B.II.4.1 Dopravní infrastruktura 
Svozovou oblastí skládky, v jejíž centru se skládka nachází, je podstatná část okresu Blansko a 
Svitavy. Situování skládky je dopravně výhodné, protože naprostá většina obcí svozové oblasti 
není od skládky vzdálenější než 25 km. Dopravní infrastruktura je pro provoz hodnoceného 
záměru vyhovující. Pro dovoz odpadů do zařízení skládky jsou využívány státní silnice II/368 
Letovice – Moravská Třebová – Štíty a  III/3725 Velké Opatovice – Bítov – Slatina.  
V následující tabulce uvádíme dopravní zátěž spojenou s provozem skládky dle skutečnosti r. 
2007 s rozdělením na jednotlivé dopravní trasy státních silnic : 
 

Státní silnice (směr) Skládka Březinka 

 Počet jízd         
(tam a zpět)/rok 

Počet vozidel (tam a zpět)/den 
(a´6,46 t) 

II/368 (od Svitav a Mor. Třebové) 4.856 18,7 

II/368 (od Letovic a Chlumu) 10.230 39,3 

III/3725 (od Roubaniny)  518 2,00 

III/3725 (od Brťova a Velkých Opatovic) 2.972 11,4 

Celkem 18.576 71,4 
 
K zařízení je příjezd po místní komunikaci. Je to obousměrná, dvoupruhová zpevněná 
komunikace se štěrkovým, asfaltem penetrovaným povrchem, který je částečně narušen. 
Komunikace v části areálu skládky, který bude pro provoz nového zařízení používán, jsou 
jedno a dvoupruhové, konstrukčně jsou z hutněného makadamu a štěrkodrti.  
Po skládkovém tělese se budou svozová vozidla pohybovat po vymezených dopravních pruzích 
udržovaných v rámci zabezpečení provozu v souladu s provozním řádem. K dopravě odpadů 
producentů (firem, podniků a obcí) do zařízení jsou použity těžké a lehké nákladní 
automobily. Po realizaci hodnocené etapy bude do zařízení denně přijímáno asi 36 nákladních 
automobilů, z toho asi 27 těžkých a 9 lehkých nákladních vozidel.  
Dle posledního měření intenzity dopravy v dotčeném území, provedeného v roce 2005 na 
silnici II/368 ve sčítacím místě 5-4480 a 6-2436, představuje doprava těžkými nákladními 
automobily na skládku z celkové dopravní zátěže těžké nákladní dopravy na této komunikaci 
ve směru od Svitav 5,2% a ve směru od Letovic 21%. 
 

CZ031 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005 

č. silnice  sčítací úsek T O M S začátek úseku konec úseku 

368 5-4480 357 1077 9 1443 Křenov, x s 366 hranice okr.Svitavy a 
Blansko 

368 6-2436 184 637 8 829 hr.okr. Svitavy - 
Blansko 

zaús. 372 od 
Vel.Opatovic 

kde T – nákladní automobily, O – osobní automobily, M – motorky a S – doprava celkem 
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V areálu dále využité části skládky jsou odstavné plochy a očistná plocha pro provádění očisty 
nákladních automobilů. V rámci výstavby navržená síť vnitroareálových komunikací a 
zpevněných ploch umožní komplexní dopravní obslužnost. Nově navržené komunikace jsou 
řešeny v parametrech vyhovujících pro budoucí provozu. 

Doprava v průběhu výstavby 
Intenzivnější doprava spojená s výstavbou skládky bude časově omezená, protože převážná 
většina potřebných stavebních materiálů (násypový materiál a minerální těsnění) je 
k dispozici v místě výstavby. Nejintenzivnější dopravy bude v průběhu výstavby štěrkového 
drénu a komunikace skládky.  
Tabulka kvantifikace dopravy při výstavbě (bez ohledu na očekávanou etapovitost výstavby) : 

Doprava nákladními automobily 

Činnost Přesun (t) Zatížení Počet směn Počet TNA celk. TNA/směna TNA/hod 

Doprava stavebních 
materiálů 

30.000 17 t/TNA 40 1.765 44 5,5 

B.II.4.2 Infrastruktura sítí 
Elektrická energie je zabezpečena nn přípojkou ukončenou v rozvaděči v provozní budově a 
slouží k osvětlení, vytápění, čerpání a pro provozu technologie. Potřeba energií je ze stávající 
sítě plně saturována. Výstavba zařízení SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II představuje pouze 
položení nového kabelového nn napojení čerpadel přečerpávání infiltrovaných průsakových 
vod na ČOV. 

Pitná voda pro hygienické a sociální zabezpečení je zabezpečena z veřejného vodovodu  VHOS 
a.s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, na nějž je v odběrném místě 50 09-141-1 areál 
napojen samostatnou vodovodní přípojkou  ústící v provozní budově.  

Telefonní spojení  je zajištěno pevnou telefonní přípojkou. 

Kanalizace splaškových vod je stávajícím odkanalizováním splaškových vod na domácí  
biologickou čistírnu odpadních vod a následně do systému vnitrozávodové kanalizace divize 12 
Těžba - lomu Březinka. 

Kanalizace průsakových vod zabezpečuje odvod průsakových i srážkových vod, které nepřišly 
do styku s odpady, ze skládkových polí drény do svodů - tj. samostatných trubních vedení. 
Průsakové infiltrované vody jsou akumulovány do jímky průsakových vod z níž jsou 
přečerpávány na ČOV skládkových vod. Čisté nekontaminované srážkové vody jsou 
odkanalizovány gravitačně do stávající vnitrozávodové kanalizace lomu Březinka, které 
zároveň slouží jako odtoku z ČOV skládkových vod. Členění vod je provedeno v přepouštěcích 
šachtách PŠ2 až PŠ7, přičemž drén 1 bude zaústěn přímo na jímku infiltrovaných vod, neboť 
skládková činnost v tomto poli bude zahájena neprodleně po uvedení do provozu. 
Odvodnění dešťových vod je řešeno otevřeným lichoběžníkovým příkopem hloubky 40-50cm 
podél severozápadního okraje skládky ve svahu dělící hráze s vyústěním přes RŠp (spadiště) 
do stávající vnitrozávodové kanalizace lomu Březinka. 
 
B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1.  Ovzduší 

B.III.1.1 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší 
Provozem technologií hodnoceného záměru, tj. ukládáním odpadů skládkováním a dopravní 
zátěží související s provozem zařízení, budou do ovzduší emitovány znečišťující látky. Z 
hlediska kategorizace je zařízení skládky charakterizováno jako střední zdroj znečišťování 
ovzduší (§4 zákona č. 86/2002 Sb., NV č. 615/2006 Sb. § 3 a příloha č. 1 bod. 5.1.Skládky, 
které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, 
mimo skládky inertního odpadu).  
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Emise ze skládky S-OO3 
Ve skládce dochází k rozvoji přirozených anaerobních procesů a biomethanizaci. Prvotní rozklad 
biologicky rozložitelné hmoty odpadů započíná již během sběru a svozu odpadů většinou formou 
hydrolitických anaerobních procesů. Po navezení odpadů na skládku a zkompaktování vrstvy dojde 
v uložené vrstvě k poměrně rychlému vyčerpání kyslíku a přechodu aerobních procesů v anaerobní. 
První nastupuje fáze acidogeneze (okyselení), která trvá v závislosti na složení odpadů, technologii 
ukládání a konstrukci skládky po dobu až dvou let. V této etapě dochází zejména k vývinu oxidu 
uhličitého (50 až 70 % objemových), dusíku (do 20 % objemových) a vodíku (v jednotkách) a produkci 
pachových látek (z nižších nasycených karbonových kyselin – např. kyseliny máselné).  
V následném přechodu přes fázi methanogenní nestabilizovanou po fázi methanogenní stabilizovanou 
dochází ke změně složení skládkového plynu. Tento proces je reprezentován nárůstem podílu methanu 
(na asi 62 % objemových), snížením podílu oxidu uhličitého (na asi 37 % objemových) a dusíku 
(jednotky). Obsah kyslíku ve skládkovém plynu je v rozvinuté etapě methanogeneze na nule.  
Orientační složení skládkových plynů ve skládkách odpadů (Straka F.: Bioplyn, Říčany 2003) : 

Složka Skládkový plyn 

Methan 50 – 60% obj., vyjímečně 45 – 75% 

Kyslík Kvalitní plyn pod 0,1% obj., přečerpaná skládka 0,5 – 2% obj. 

Dusík Hodnoty pod 1% obj. výjimkou, běžně 3 – 10% obj., přečerpané 
skládky až 30% obj. 

Sulfan Ideálně i pod 1 mg H2S/m3, běžně 0,5 – 2 mg H2S/m3, mladé partie 
cca 100 mg H2S/m3, vysoký obsah H2S jen u sírany bohatých deponií 

Halogenované uhlovodíky Běžný komunální odpad 20 – 50 mg/m3, staré zátěže s vysokou 
kontaminací až 5.000 mg/m3, možnost nálezu VCM 

Uhlovodíky a jejich deriváty 
nehalogenované  

Skladba minoritních složek je ve skládkovém plynu řádově pestřejší, 
typická příměs ftaláty a produkty jejich metabolizace (měkčený 
PVC) 

Složení skládkových plynů i v období methanizace může být proměnné v závislosti na režimu odsávání 
a nevhodném uspořádání drenáže (do skládky je přiváděn vzduch). Minoritními složkami skládkového 
plynu  v řádech stovek mg/m3 a menším mohou být např. alifatické, aliciklické a aromatické 
uhlovodíky, alkoholy a thioly, aldehydy a ketony, karbonové kyseliny, estery, ethery, sulfidy, 
disulfidy, aminy, halogenderiváty, furan a jeho deriváty.  

Dynamika vývoje složení plynů ve skládkách odpadů (Straka F.: Bioplyn, Říčany 2003) : 

Plyny (% obj.) CH4 CO2 O2 N2 H2 

Acidogenní fáze („mladý odpad“) 0 80 0 18 2 

Methanogenní fáze nestabilizovaná 20 64 0 16 0 

Methanogenní fáze nestabilizovaná 40 55 0 5 0 

Methanogenní fáze stabilizovaná 62 37 0 1 0 

Methanogenní fáze stabilizovaná (skládka přetížena odsáváním) 47 33 0 20 0 

Skládka dlouhodobě přetížena, systém odplynění aerobizován 40 27 3 30 0 

 
Výskyt síry ve skládkovém plynu ve formě sulfanu (sirovodíku) je v našich podmínkách minimální. 
K uvolnění sulfanu dochází zejména v nejmladších partiích zaplňované skládky, tj. v acidogenní fázi, 
kdy jeho vytěsňování napomáhá nízké pH. Koncentrace sulfanu na skládkách v podmínkách ČR se 
převážně pohybuje v rozmezí  0,5 až 40 mg.m-3.  
Z dalších chemických látek, které mohou být obsaženy ve skládkovém plynu, je třeba zmínit např. 
freony jako hnací náplně sprejů (po destrukci obalů), chlorované uhlovodíky (TCE-trichlóretylén a PCE-
perchlóretylén), halogenderiváty uhlovodíků a pentachlorfenol (PCP) z agropřípravků. Těžké 
chlorované aromáty (PCB, PCDD/PCDF) nejsou ve skládkovém plynu obsaženy. 

Naše legislativa nestanovuje emisní faktory skládky komunálního odpadu. Proto bylo k výpočtu 
emisí použito emisních faktorů US EPA - dokument AP-42 (Fifth Edition, Volume I, Chapter 2: 
Solid Waste Disposal), v němž jsou uvedeny koncentrace sloučenin, které obsahuje skládkový 
plyn.  
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Tyto koncentrace byly stanoveny na základě měření na skládkách komunálního odpadu po 
celém území USA (tyto prameny kvantifikují základní složky skládkového plynu následovně: 
CH4  50-70 %, CO2 27 – 47 % a N2 do 5 %, ostatní plynné složky pouze ve zlomcích procent). 
Produkce skládkového plynu u skládek komunálního odpadu se podle jejich složení a 
technických parametrů pohybuje v rozmezí od 100 – 250m3 skládkového plynu na 1t uloženého 
odpadu. Z toho lze odvodit celkovou očekávanou průměrnou produkci skládkového plynu ze 
zařízení SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II v úrovni od asi 132 mil. m3, což představuje celkovou 
průměrnou produkci znečišťujících látek v úrovni : 

Emitovaná 
látka 

Průměrný podíl ve skládkovém plynu 
(%) 

Měrná hmotnost 
(kg/m3)* 

Maximální emise 
(t/rok) 

CH4 55 0,7168 6 506,76 

CO2 40 1,9768 13 048,20 
N2 5 1,2267 1 012,28 

*Pozn.: hmotnost normálního krychlového metru plynu (suchý, OoC, 101,32 kPa) 

K volné ventilaci skládkového plynu do ovzduší v průběhu skládkování nebude docházet z 
důvodu pravidelného překryvu odpadů biologicky aktivním technologickým materiálem. 
Postupně bude budován odplyňovací systém vrtaných pilotních vertikálních odběrových 
studní, které budou postupně paženy a navyšovány v závislosti na zvyšování mocnosti vrstvy 
odpadů a vždy po každém prodloužení budou osazeny samostatnými biofiltry. V etapě 
rekultivace, v závislosti na ekonomice provozu, bude provedeno propojení odběrových studní 
systémem armatur a horizintálního potrubí a skládkový plyn bude energeticky využit na 
kogenerační jednotce, kterou vlastní a provozuje Ústav využití plynu Brno s.r.o.).  
Z hlediska výpočtu rozptylové studie jsou důležité i ostatní látky, které mohou být příčinou 
zápachu (CH4, CO2 a N2 jsou bez zápachu). Očekávaná produkce pachových látek po dobu 
provozu skládky byla pro potřeby Dokumentace stanovena pomocí programu Langfill Gas 
Emission Model (LandGEM verze 2.01). Vzhledem k vysokému počtu sloučenin byly vybrány 
látky, u kterých je nejvyšší poměr mezi koncentrací ve skládkovém plynu a čichovému prahu 
člověka.  

Emitovaná znečišťující látka Průměrná emise (2010-2060) 

(t/rok) 

Celková emise (2010-2060)  

(t) 

Oxid uhelnatý (CO) 0,421 21,05 

Sirovodík (H2S) 0,127 6,350 

Vinylchlorid (C2H3Cl/H2C=CHCl) 0,049 2,450 

Methylmerkaptan (CH3SH) 0,013 0,650 

Podrobně je otázka emisí  hodnoceného zařízení SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II  rozebrána 
v přílohách - viz příloha Odborný posudek a Rozptylová studie. Do modelu rozptylové studie 
nejsou zahrnuty stávající již provozované a povolené zdroje znečišťování Skládky Březinka, 
které se společně s jinými zdroji znečišťování ovzduší podílí na imisní situaci území.  
 
B.III.1.2 Rozptylová studie  
Rozptylová studie k záměru SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II, která je zpracována jako příloha 
Dokumentace, je vypracování v souladu s § 17 odst.  (1) písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, k povolení staveb středních stacionárních zdrojů a k jejich změnám.  
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která 
byla vydána MŽP ČR v r.1998. Výpočet byl proveden programem  SYMOS´97v2003 verze 
5.1.4.2 firmy IDEA-ENVI s.r.o. Naše legislativa nestanovuje emisní faktory pro skládky 
komunálního odpadu. Proto bylo k výpočtu emisí použito emisních faktorů US EPA - dokument 
AP-42 (Fifth Edition, Volume I, Chapter 2: Solid Waste Disposal), v němž jsou uvedeny 
koncentrace sloučenin, které obsahuje skládkový plyn.   
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Závěry studie  
ú Rozptylová studie sledovala imisní situace na fasádách nejbližších obydlených objektů - 

vybraných referenčních bodů. Výsledné hodnoty koncentrací znečisťujících látek jsou i po 
započtení imisního pozadí nižší než platné hodnoty imisních limitů. 

ú Imise CO - nejvyšší příspěvek maximálního denního osmihodinového průměru CO byl 
vypočten ve výši 2,89 μg·m-3. U vybraných referenčních bodů je maximum vypočteno 
v bodě č.1 –0,55 μg·m-3, což jsou skutečně velmi nízké hodnoty vůči imisnímu limitu 10 
000 μg·m-3 i pokud vezmeme současně v úvahu imisní pozadí kolem 2500 µg.m-3. 

ú Imise H2S - čichový práh sirovodíku je 0,57 µg.m-3. Nejvyšší vypočtené koncentrace 
dosahují hodnot 0,89 µg.m-3 v rámci maximálních hodinových koncentrací a 0,12 µg.m-3 
pro průměrné roční koncentrace. Tyto koncentrace byly vypočteny jen v bezprostřední 
blízkosti skládky. Za těchto podmínek lze konstatovat, že v místě skládky a nejbližším 
okolí  (řádově metry až desítky metrů) může být sirovodík občas cítit. Ovšem překročení 
čichového prahu je velmi nízké. Kvality ovzduší v okolní zástavbě se tato situace 
nedotkne. U nejbližšího trvale obydleného objektu byla vypočtena nejvyšší maximální 
hodinová koncentrace 0,121 µg.m-3. To je hodnota nedosahující čichového prahu 
sirovodíku. Pro škodlivinu H2S není naší legislativou stanoven imisní limit.  

ú Imise methylmerkaptanu - čichový práh metylmerkaptanu je 0,13 µg.m-3. Nejvyšší 
vypočtené koncentrace dosahují hodnot 0,12 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace 
a 0,016 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace. Tyto koncentrace byly vypočteny opět 
jen v bezprostřední blízkosti skládky. V rámci vybraných referenčních bodů jsou 
koncentrace nejméně o řád a více nižší. Lze tedy konstatovat, že všechny vypočtené 
hodnoty jsou nižší než čichový práh člověka. Metylmerkaptan nebude svým zápachem 
obtěžovat okolí.  Pro škodlivinu methylmerkaptan není naší legislativou stanoven imisní 
limit.  

ú Imise vinylchloridu - pro vinylchlorid naše legislativa nemá imisní limit. Výpočet imisních 
koncentrací této látky byl proveden za účelem hodnocení zdravotních rizik. 

ú Závěr rozptylové studie - na základě vypočtených koncentrací znečisťujících látek lze 
konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví nedojde vlivem 
provozu nového zdroje k překročení imisních limitů znečisťujících látek. Imise pachových 
látek nebudou obtěžovat obyvatele okolních obcí. Příspěvek k imisnímu zatížení z nového 
zdroje znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem tohoto zdroje dojít 
k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo 
ohroženo dodržování platných imisních limitů pro hodnocené škodliviny.  

 

Pozn. : dle požadavku zpracovatele hodnocení zdravotních rizik byla domodelována znečišťující látka 
NO2, která však není v rozptylové studii obsažena. 
 
Synergické působení zdrojů znečišťování ovzduší a stávající stacionární spalovací zdroj 
Z pohledu emisní zátěže bude SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II působit částečně synergicky se 
stávající provozovanou Skládkou Březinka. Uzavření této doposud provozované etapy skládky, 
zapouzdření a odplynění, představuje ukončení ventilace skládkových plynů z tělesa, jejich 
plné soustředění odplyňovacím systémem a spalování na stávající kogenerační jednotce. 
Přestože dynamika vývinu skládkového plynu u provozované etapy skládky je již ve stádiu 
regrese, u hodnocené etapy lze očekávat náběh produkce až k maximálnímu vývinu 
skládkového plynu v období do 10 let po zahájení skládkování.  
Protože produkce skládkových plynu poměrně pozvolně odeznívá, lze maximální produkci 
skládkového plynu očekávat v letech 2020 – 2030. V tuto dobu již bude uzavřená etapa 
skládky ve fázi ukončování produkce plynu. Takto definované období (tj. do roku 2030 až 
2035) je nejzazší horizont takové produkce skládkového plynu, aby bylo ekonomicky výhodné 
jeho energetické využití. 
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Stávající zdroje znečišťování ovzduší 
Bodové zdroje znečištění 
Na skládce je instalováno a provozováno zařízení ke spalování skládkového plynu instalovaného výkonu 
od 0,2 do 5 MW (konkrétně 3 x 370 kW), což je stávající střední zdroj znečišťování ovzduší.Jedná se o 3 
kogenerační jednotky TEDOM CENTO T300 SP BIO. Při předpokládané hodinové produkci skládkového 
plynu, která je dána součinem objemu uloženého odpadu a koeficientu rychlosti tvorby plynu α (h-1)= 
0,0006, představuje ze zařízení SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II  produkci 345 m3 plynu.h-1. Při reálné 
výtěžnosti do 50% je pak uvažovat spálit ročně až 1.5 mil. m3 skládkového plynu.  Kogenerační 
jednotka bude spalováním skládkového plynu produkovat emise TZL, NOX, CO, CXHY, SO2.  
Emitované znečištění z kogenerační jednotky je dle výrobce TEDOM s.r.o. pod limity stanovenými 
v příloze č.4 nař. vl. č.146/2007 Sb. Odhad kvantifikace emisí, které lze u zdroje jako důsledku 
odplynění SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA I I   očekávat, je uvedena v následující tabulce : 

Znečišťující látka Emise (t/rok) Emise (g/s) 
NOX 4,450 0,14 

CO 5,550 0,17 

TOC 0,660 0,02 

SO2 0,026 0,001 

Pozn.: Výpočet emisí znečišťujících látek byl proveden s využitím emisních faktorů dle měření na 
stávající kogenerační jednotce prováděném fy DETEKTA dne 29.10.2004. 

Liniové zdroje znečištění 
Mobilními zdroji znečišťování ovzduší z dopravy jsou nákladními automobily přijíždějící do areálu 
skládky a provozu kompaktoru. Tyto zdroje v zařízení již působí a jsou proto stávajícími zdroji 
znečišťování ovzduší. Emise z nich jsou vypočteny v souladu s emisními faktory stanovenými dle 
sdělení č.39/2002, věstník MŽP částka 10/2002, s použitím programu MEFA02 (EURO2/2010). Pro 
výpočet předpokládá příjezd 27 těžkých nákladních a 9 lehkých nákladních automobilů denně. Pro 
výpočet dopravy byly použity standardizované sklony +2% (1.600m) a -2% (1.600m), pro výpočet emisí z 
pojezdu a chodu kompaktoru byl použit standardizovaný sklon 10%, doba chodu mechanizmů denně je 
7,5 hodiny, rychlost 5km/h.  

Emise z dopravy : 

Doprava těžkými a lehkými nákladními automobily 

Znečišťující látka Emise (kg/rok) 
CO 184,42 
NOX 629,4 
PM10 21,0 

Benzen 1,02 
Benzo(a)pyren 0,005 

Emise z chodu a pojezdu kompaktoru po skládce : 

Pojezd a chod kompaktoru 
Znečišťující látka Emise (kg/rok) 

CO 614,8 
NOX 3.313,4 
PM10 73,6 

Benzen 2,2 
Benzo(a)pyren 0,006 

 
B.III.2.  Odpadní vody 

Přehled zdrojů odpadních vod 
V rámci provozu zařízení skládky jsou a i nadále v přibližně stejném objemu budou 
produkovány odpadní vody komunální ze sociálních a hygienických zařízení a technologické 
odpadní vody z procesu skládkování (infiltrované průsakové vody).  
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Množství produkovaných odpadních vod a místo jejich vypouštění 
Odpadní vody splaškové 
Roční produkce splaškových vod je rovna očekávanému odběru pitné vody, to je asi 130 m3. 
Kvalitu těchto vod před vyčištěním lze uvést jako standardní v koncentračních hodnotách : 
CHSK do 400 mg/l, BSK5 do 200 mg/l, Ncelk. do 70 mg/l, Pcelk. do 15 mg/l, pH od 6,5 do 8,5. 
Tyto vody jsou vyčištěny na domácí čistírně splaškových vod DC-8 a vyčištěné vody jsou 
prostřednictvím kanalizace vypouštěny do kanalizace divize 12 Těžba - lomu Březinka a do 
toku Zavadilka.  
Průsakové odpadní vody 
Srážková voda infiltruje přes nezakrytý povrch tělesa skládky a dochází k její kontaminaci 
(obohacování rozpustnými složkami) průchodem přes odpad k základové spáře tělesa. Také 
ukládaný odpad je, v důsledku mechanických účinků (hutnění odpadů kompaktorem) a na 
základě biologických procesů probíhajících v tělese skládky, zdrojem odpadní (průsakové) 
vody. Průsaková voda bude, v rámci provozu SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II, akumulována 
v bezodtoké sběrné jímce infiltrovaných vod SN2 o kapacitě 140m3. Následně bude voda 
čerpána na objekty ČOV skládkových vod Březinka. Alternativou je čerpání infiltrovaných vod, 
jejich doprava potrubím po obvodu úložiště na hydranty a z nich realizace zpětného skrápění 
tělesa skládky. Kvantifikace vyčištěných průsakových vod je v letech různá (v roce 2004 to 
bylo 5.840m3). Dle platného povolení vodoprávního úřadu (MěÚ Moravská Třebová, OŽP, zn.:S 
MUMT 31761/2007-OZP5) má provozovatel pro provoz zkušební provoz intenzifikované ČOV 
povoleny tyto ukazatele množstevní : vypouštěné množství průměrné (0,4l/s), maximální (10 
l/s), denní (35 m3/den), roční (12.775 m3/rok) a kvalitativní : pH 6-9, CHSKMn 1000 mg/l, BSK5  

50 mg/l, NL 70 mg/l, N-NH4 50 mg/l, Ncelk 100 mg/l, CNcelk 0,7 mg/l, NEL 1,0 mg/l, Hg 0,001 
mg/l, Crcelk 0,3 mg/l, Pb 0,1 mg/l, Zn 0,5 mg/l, Cd 0,015 mg/l, Fecelk 2,0 mg/l, AOX 0,5 mg/l. 

ČOV skládkových vod Březinka je nově postavená ČOV typu BČPV HST Teplice a.s. s přerušovaným 
systémem provozu a předřazenou nitrifikaci a denitrifikací pracující na principu jemnobublinné aerace 
v nádrži SBR, s kalojemem a vracením kalové vody, akumulací a dávkováním živin (fosfor)  a akumulací 
kalu.    

Dešťové vody neznečištěné 
Kapacitní charakteristiky odvodňovacího systému (množství neznečištěných dešťových vod) 
jsou dány rozsahem zpevněných případně izolovaných odkanalizovaných ploch. Odtokové 
množství je pak rovno součinu hodnot odkanalizovaných ploch, průměrné roční srážky a 
odtokového koeficientu území. Tyto plochy představují izolovaná, odkanalizovaná a 
nezaskládkovaná pole, v maximální ploše dané rozsahem izolované plochy  38.340 m2. 

Okamžité maximální množství srážkových vod je pak dáno výpočtem : Q = SP x i x Φ,  
kde       SP    je plocha povodí (ha), 
             i      je intenzita 15 min. deště periodicity p = 0,05 (l/s) 
             Φ     je odtokový součinitel dle ČSN 76 6721 

pak Q = 3,834 x 134 x 0,9 = 462,38 l/s. Skutečné množství srážkových vod však nebude 
vzhledem k etapovitosti výstavby skládky vyšší než asi 1/3 této hodnoty, tj. cca 150 l/s. Při 
průměrném ročním úhrnu srážek 609 mm je pak průměrný maximální celkový roční úhrn 
nekontaminovaných srážkových vod dopadajících na nezaskládkovanou izolovanou plochu 
úložiště 23.349 m3 (vzhledem k etapám výstavby opět na úrovni asi 1/3 tohoto množství – tj. 
7.800 m3. Kvalita srážkových vod bude kolísavá s tím, že nepřesáhne koncentrační limity 
mírně kontaminované srážkové vody na úrovni asi : CHSK do 40 mg/l, BSK5 do 20 mg/l, Ncelk. 
3,5 mg/l, Pcelk. 0,75 mg/l. Dešťové vody budou navrženým systémem odvodnění vypouštěny do 
kanalizace divize 12 Těžba - areálu lomu Březinka a jejím prostřednictvím do toku Zavadilka.  

Obecné povinnosti 
Provozovatel zařízení je povinen v rámci provozu činit opatření, aby zabránil vniknutí 
odpadních vod, závadných látek a nebezpečných odpadů, s nimiž je v zařízení nakládáno, do 
povrchových nebo podzemních vod a učinit další potřebná technická či organizační opatření 
ve smyslu vodního zákona (např. havarijní opatření). 
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B.III.3. Odpady 

Přehled zdrojů odpadů 
Produkci odpadů lze v zásadě rozdělit na fázi výstavby a fázi provozu. Ve fázi výstavby budou 
zejména produkovány stavební odpady.  

Odhad produkce odpadů očekávaných v rámci fáze výstavby 

Katal. číslo 
odpadu 

Název druhu odpadů – zkráceně Předpokládaný způsob 
nakládání s odpady (odstranění, 
využití) 

08 01 12* Jiné odp. barvy a laky neuv. pod 080111 Odstranění, spalovna 
08 04 09* Odp. lepidla, těsnící mat. obs. neb.látky Odstranění, spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Materiálové (energetické) využití 
15 01 02 Plastové obaly Materiálové (energetické) využití 
15 01 03 Dřevěné obaly Materiálové (energetické) využití 
15 01 04 Kovové obaly Materiálové využití 
15 01 06 Směsné obaly Energetické využití 
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály Odstranění, spalovna 
17 01 01 Beton Materiálové (energetické) využití 
17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel … Odstranění, skládka 
17 02 01 Dřevo Materiálové (energetické) využití 
17 02 03 Plasty Materiálové (energetické) využití 
17 03 02 Asfaltové směsi neuved. pod č. 170301 Odstranění, skládka 
17 04 05 Železo a ocel Materiálové využití  
17 04 11 Kabely neuvedené po 170410 Materiálové využití, skládka 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené po 170503 Materiálové využití 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod 170505 Materiálové využití 
17 06 04 Izolační materiály neuv. pod 170601… Odstranění, skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odstranění, skládka 

Pozn.: *   označení odpadu kategorie nebezpečný, případně O/N 

Nakládání s odpady produkovanými v rámci výstavby bude v režii realizující stavební firmy. 
Povinnost nakládání s produkovanými odpady v souladu s platnou legislativou bude 
oznamovatel uplatňovat v rámci smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací.  

Nakládání s odpady bude zabezpečeno dodavateli stavebních a montážních prací podle zásad : 
Zneškodňování stavebních odpadů bude zajištěno servisním způsobem specializovaných firem 
s příslušným oprávněním. Odpady vznikající během výstavby budou shromažďovány ve sběrných 
nádobách a kontejnerech a po naplnění odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění.  
Nebezpečné odpady, roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou shromažďovány odděleně ve 
speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.  
Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí 
vyhláškou (nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, 
symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).  
 

Fáze provozu realizovaného záměru 
V rámci fáze provozu zařízení budou vznikat odpady související s procesem provozování 
skládky a odpady představující vlastní produkci provozovatele.  

Odhad produkce odpadů očekávaných v rámci fáze provozu zařízení 

Katal. číslo 
odpadu 

Název druhu odpadů – zkráceně Předpokládaný způsob nakládání  

08 01 11* Odpadní barvy a laky obs. org. rozpouštědla 
nebo jiné nebezp. látky 

Odstranění, spalovna 



SKLÁDKA  S-OO3  BŘEZINKA I I   
 

 

 
               Zpracovatel dokumentace:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov str. 29 

 
Katal. číslo 
odpadu 

Název druhu odpadů – zkráceně Předpokládaný způsob nakládání  

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje Materiálové (energetické) využití 
13 02 05* Nechlor. minerál. motor. převod. a mazací oleje Materiálové (energetické) využití 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek Odstranění, spalovna 
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály Odstranění, spalovna 
16 06 01* Olověné akumulátory Materiálové využití 
19 08 05 Kal z čištění komunál. odp. vod Skládka příslušné kategorie 
19 08 12 Kal z biol. čištění prům. odp. vod neobs. 

nebezp. látky 
Skládka příslušné kategorie 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Materiálové využití, odstranění 
20 01 23* Vyřazená zařízení obs. chlorofluorouhlovodíky Materiálové využití, odstranění 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odstranění, skládka 

Pozn.: *   označení odpadu kategorie nebezpečný, případně O/N 
 

Část výše uvedených odpadů uvedená reprezentuje odpady, které budou shromažďovány v rámci 
mimořádných stavů při vyzvednutí zjištěných nebezpečných odpadů z odpadů ukládaných na skládce.  

Nakládání s odpady v rámci periodické produkce bude zabezpečeno podle zásad : 
Veškeré v provozu firmy produkované odpady jsou tříděny v místě vzniku, shromažďovány do 
určených shromažďovacích prostředků a transportovány do určených shromažďovacích míst. 
Nebezpečné odpady jsou odděleně shromažďovány do havarijně zabezpečených, k tomuto 
účelu určených a označených shromažďovacích prostředků umístěných do vymezených 
objektů shromažďování. Odpady k recyklaci (kovy, plasty, papír, oleje, akumulátory) budou 
předávány smluvním oprávněným osobám, které plnou recyklaci zabezpečují. Ostatní odpady 
budou oprávněným osobám předávány k odstranění či jinému využití. Oprávněná osoba musí 
být držitelem oprávnění k nakládání s odpady dle zákona č.185/2001 Sb., §§ 4 a 12.   
 

Fáze uzavření realizovaného záměru 
V rámci ukončení stavby budou produkovány zejména odpady související s demolicí stavebních 
objektů v areálu (např. katal. číslo odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 
17 02 01, 17 02 02, 17 04 05, 17 04 11) a likvidací strojů, zařízení a technologie provozu 
(např. katalogové číslo odpadu 16 01 03, 16 01 04*, 16 01 17, 16 01 21*).  
 

Snížení podílu odpadů ukládaných na skládce  
Technologické a kapacitní řešení záměru vychází z plánu rozvoje oznamovatele, je v souladu 
s rezortní legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění novel a vyhl. č. 294/2005 
Sb.) a Plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje (schváleno obecně závaznou 
vyhláškou Pardubického kraje 1/2004). Oznamovatel předpokládá, že v důsledku uplatňování 
těchto závazných předpisů bude postupně docházet ke snižování podílu materiálově a 
energeticky využitelných odpadů  z komunálních odpadů. Zároveň se v komunálních odpadech 
bude snižovat i podíl biologicky rozložitelných odpadů.  
 

B.III.4. Ostatní (hluk, vibrace, záření, zápach a jiné výstupy) 

B.III.4.1 Emise hluku 
Stávající provoz skládky vyvolává hlukovou zátěž z dopravy nákladních automobilů, provozu 
kompaktoru a další techniky, z chodu kogenerační jednotky a ČOV. Tyto zdroje hluku, i když 
částečně nově situované, budou synergicky působit se zdroji hluku divize 12 Těžba, 
souvisejících s těžbou a úpravou jílovců i v rámci provozu hodnoceného zařízení. V souvislosti 
s dopravou, provozem mechanizace a instalovaných technologií hodnoceného zařízení nedojde 
k zásadní změně stávající akustické situace v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb. K posouzení akustické zátěže byla vypracována Hluková studie 
z níž dále uvádíme. 
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Zdroje hluku 
Bodové zdroje hluku – k zajištění hutnění skládky, které je nezbytné  k optimálnímu využití 
kapacity skládky, zabránění úletu lehkých částic a možnosti výskytu hlodavců je používán 
KOMPAKTOR  BOMAC BC 571. K úpravě povrchu skládky je využíván pásový buldozer. 
Vzhledem ke krátkým trajektoriím pohybu a vzdálenosti zvolených imisních bodů je možno 
tyto stroje považovat za zdroje bodové. Časová náročnost práce s kompaktorem nepřesáhne 
dobu 7 hodin, buldozeru dobu 5 hodin z provozní doby odpadového hospodářství. Měřením 
hladiny akustického tlaku KOMPAKTORU ve vzdálenosti 10m od zdroje byl zjištěn jeho 
odvozený akustický výkon LWA = 104dB. V případě pásového buldozeru byl využít akustické 
emisní hodnoty z předcházejících měření na obdobném stroji – LWA = 106dB. Dalšími bodovými 
zdroji jsou tři kogenerační jednotky EZS T300 v nepřetržitém provozu. Akustický výkon LWA = 
102dB každé z jednotek byl stanoven na základě měření hladin akustického tlaku v jejich 
okolí. Posledním bodovým zdrojem hluku, ne příliš významným, je dmychadlo (výrobce 
„Kubíček“) umístěné na vnější fasádě čistírny povrchových vod s nepřetržitým provozem. 
Naměřené hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v hlukové studii. 

Plošné zdroje hluku – jedná se o rozměrné zdroje hluku nebo soubor technologických zařízení 
vyzařujících akustickou energii do svého okolí. Takovým vertikálním plošným zdrojem hluku je 
objekt třídírny vytěžené suroviny umístěný v těžebním areálu.  Naměřené hladiny akustického 
tlaku ve vzdálenosti 25m od pláště linky při provozu linky jsou uvedeny v hlukové studii. 

Liniové zdroje hluku – typickým příkladem liniového zdroje v konkrétním případě je dopravník 
sypkých hmot, jehož pomocí se dopravuje vytěžená surovina z místa těžby ke třídičce a 
zásobníkům. Délka dopravní trasy činí přibližně 300m. Z větší částí trasa dopravník kopíruje 
terén v blízkosti třídící linky stoupá do výše 10m. Měření hladin akustického bylo provedeno 
při samotném provozu dopravníku. Výsledky měření ve vzdálenost 10 m od osy dopravníku 
jsou uvedeny v hlukové studii. 

Obslužná doprava. Kvantifikace stavu akustické situace ve venkovním prostředí ovlivňovaném 
dopravou spojenou s provozem odpadového hospodářství a těžební činnosti  opět vychází ze 
znalosti její skladby dopravního proudu a trajektorií pohybu těchto vozidel. K dopravě odpadů 
od producentů (firem, podniků, institucí a obcí) na skládku a k transportu vytěžených surovin 
jsou používány těžké nákladní automobily. Uvnitř areálu je doprava zajištována po účelových 
zpevněných komunikacích. Tyto komunikace navazují na místní komunikaci, která je pak 
napojena u osady „Na Červené“ na hlavní komunikaci II/368 Letovice - Moravská Třebová.  
Intenzita dopravy na hlavní komunikaci byla použita z výsledků celostátního sčítání dopravy 
v roce 2005, které provádí ŘSD Praha.  Údaje o dopravě spojené s provozem skládky a těžební 
činností byly poskytnuty zadavatelem studie.  
 
Určení rozsahu území s hodnocenou akustickou zátěží 
Určení rozsahu území, ve kterém je akustická situace popsána, navazuje na možnost vlivu 
provozu skládky, těžebního areálu a obslužné dopravy a zejména na lokalizaci chráněných 
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb. Nejbližším chráněným místem 
je,  v jihozápadním směru od nové skládky, osada Březinka. Březinka je  bývalá osada, v níž 
z původních 9 rodinných domků (většina byla již sanována) zbyl jako obydlený pouze 1 rodinný 
dům, ve kterém žijí 3 obyvatelé. Tento rodinný dům je vzdálen cca 300 m od oddělovací 
hráze skládky. Vzhledem k tomu, že se předpokládá rozšiřování těžby v dobývacím prostoru 
lomu ve směru k tomuto objektu, je investor rozhodnut v rámci postupu těžby jednat 
s majiteli rodinného domku o jeho výkupu.  

Další obytná zástavba se nachází jihovýchodním směrem od areálu odpadového hospodářství. 
Jedná se o rodinné domky u státní silnice II/368 v místní části obce Slatina nazvané Na 
Červené. Vzhledem k poměru intenzit nákladních automobilů na komunikaci II/368 a obslužné 
dopravy na skládku je předpoklad, že nárůst hladin akustického tlaku v důsledku provozu 
obslužné dopravy bude v chráněném venkovním prostoru staveb podél komunikace II/368 
zanedbatelný. Akustická situace je tedy posuzována v areálu a okolí  odpadového hospodářství 
a podél příjezdové komunikace až křižovatce se silnicí II/368. Dalšími chráněnými místy jsou 
zastavená území v obcích Slatina, ležící východně od skládky, a v jižním směru obce Rubanina 
a Horní Smržov. 
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Určení chráněného venkovní prostoru a chráněného venkovní prostoru staveb 
Vychází z definic těchto pojmů, uvedených v zákoně  č.258/2000 Sb. v platném znění. V 
odstavci 3 §30 výše uvedeného zákona se stanoví, že : 
ú chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány 

k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s vyjímkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů 
a venkovních  pracovišť a  

ú chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2m okolo bytových domů, 
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu  a pro zdravotní  a sociální účely, 
jakož i funkčně obdobných staveb. 

 
Konečnou akustickou situaci lze predikovat pouze výpočetní metodou. Výpočet hladin 
akustického tlaku ve venkovním prostoru bude proveden výpočtovým modelem programu 
CADNA A verze 3.7.123 od firmy Datakustik GmbH, který umožňuje kromě hluku z dopravy i 
výpočet hladin akustického tlaku z průmyslových zdrojů dle ČSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum 
při šíření zvuku ve venkovním prostoru, část 2: Obecná metoda výpočtu. Nepřesnost výpočtu 
pomocí tohoto programu je obdobná nejistotě měření a činí ± 2dB. 
 
Ve výpočtovém modelu bylo zvoleno 5 výpočtových bodů. Seznam výpočtových bodů je 
uveden v následující tabulce. Výpočet byl proveden ve výšce 3 nad terénem ve všech 
výpočtových bodech. Hladina akustického tlaku v místech imise je pak dána jako důsledek 
superpozice působení všech průmyslových zdrojů hluku a dopravních zdrojů  v době denní.  

Tabulka – přehled lokalizace výpočtových bodů 

Jméno  ID Hygienický 
limit/ den Výška Souřadnice  

  Den  X Y Z 
   (dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD Slatina - lokalita na Červené  1 50.0 3.00 r -593387.36 -1113126.52 500.32 
RD Březinka  2 50.0 3.00 r -594699.97 -1112939.34 494.47 
Zastavěná část obce Slatina  3 50.0 3.00 r -593221.03 -1112594.85 476.50 
Zastavěná část obce Roubanina  4 50.0 3.00 r -594139.35 -1113947.26 480.78 
Zastavěná část obce Horní Smržov 5 50.0 3.00 r -594915.58 -1113759.96 465.59 
 
Z tabulky výše, ve které jsou uvedeny vypočítané hladiny akustického tlaku ve zvolených 
výpočtových bodech je patrné, že hluk ze stacionárních zdrojů provozovaných na skládce a 
v lomu, včetně hluku z obslužné dopravy, nepřekračuje hygienické limity, stanovené 
v nařízení vlády č.148/2006 Sb. pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní 
prostory  v denní době , ve výpočtových bodech 3 – obec Slatina, 4 – obec Rubanina  a 5 – obec 
Horní Smržov.   

V případě výpočtových bodů 1 a 2 (tj. RD Slatina – lokalita Na Červené a RD Březinka), ve 
kterých je překročen hygienický limit 50 dB nelze učinit jednoduchý závěr, neboť vypočítané 
hladiny akustického tlaku v tabulce jsou dány superpozicí účinků hluku  průmyslových zdrojů, 
obslužné dopravy a z dopravy na státní komunikaci II/368.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády č.148/2006 Sb. umožňuje, v případě hluku 
z dopravy na hlavních komunikacích, kde je hluk z dopravy převažující, použít korekci +10 dB 
a na účelových komunikací není přípustná žádná korekce, je nezbytné stanovit hladiny 
akustického tlaku ve výpočtových bodech pro akustickou situaci ve které vyloučíme hluk 
z dopravy na silnici II/368. Vypočítané hladiny akustického tlaku pro takový případ jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka – hladiny akustického tlaku pro konečnou akustickou situaci - pouze průmyslové zdroje a 
obslužná doprava - DEN  

Hladina 
LAeq,8h 

Souřadnice 
Výška 

X Y Z 
Jméno ID 

Den 
(dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD Slatina - lokalita Na Červené 1 42.9 3.00 r -593387.36 -1113126.52 500.32 
RD Březinka 2 59.4 3.00 r -594699.97 -1112939.34 494.47 
Zastavěná část obce Slatina 3 32.1 3.00 r -593221.03 -1112594.85 476.50 
Zastavěná část obce Roubanina 4 33.7 3.00 r -594139.35 -1113947.26 480.78 
Zastavěná část obce Horní Smržov 5 37.7 3.00 r -594915.58 -1113759.96 465.59 
 
Na základě výsledků výpočtů uvedených v tabulce výše lze konstatovat, že ve výpočtovém 
bodě 1 nejsou překročeny hygienické limity stanovené pro hluk z průmyslových zdrojů a hluk 
z dopravy na účelových komunikacích. Dominantním zdrojem hluku je doprava na veřejné 
komunikaci II/368. Ve výpočtovém bodě 2, který je umístěn u fasády jediného RD v osadě 
Březinka jsou hygienické limity překročeny. Výsledná hladina akustického tlaku v tomto bodě 
je dána superpozicí účinků všech průmyslových zdrojů a hluku z obslužné komunikace, vliv 
dopravy na veřejné komunikaci je zanedbatelný. Dominantním zdrojem hluku ve výpočtovém 
bodě 2 je provoz třídící linky. Ve výpočtovém modelu je výrobní linka uvažována 
s nepřetržitým provozem. Ve skutečnosti je v současné době provozována po dobu dvou až 
čtyř  hodin v průběhu směny, což znamená snížení ekvivalentní hladiny o 3 až 6 dB za dobu 
osmi po sobě jdoucích hodin.  I přes tyto skutečnosti je stav akustické situace v chráněném 
venkovním prostoru tohoto RD protiprávní. Protihluková opatření na daném technologickém 
zařízení by byla technicky náročná až nereálná a  je tedy nutno,  v souvislosti s rozšířením 
lomu, usilovat o výkup předmětného rodinného domku.   
 
B.III.4.2 Emise vibrací a záření 
Technologie provozované v zařízení nejsou významným zdrojem vibrací. Nebezpečí škodlivých 
vibrací, případně s dopady na konstrukci staveb, nepředstavuje ani provoz nákladní dopravy 
na státních silnicích. V areálu nebudou instalována zařízení, která by mohla být pro 
obyvatelstvo a obsluhu zdrojem škodlivého neionizujícího záření. Běžné elektromagnetické 
záření, které indukují elektromotory, nebude v hodnotách ohrožujících zdraví. Jediným 
významnějším trvalým zdrojem elektromagnetického záření může být stávající trafostanice. 
Ultrafialové záření, až na etapu výstavby (svařování), nebude vznikat.  
 
B.III.4.3 Emise zápachu 
Součástí emitovaného znečištění z hodnoceného zařízení do ovzduší budou pachové látky, 
které jsou produktem mikrobiologického rozkladu organické hmoty a které budou v daném 
případě reprezentovány zejména podílem emisí H2S, CO, vinylchloridu, methylmerkaptanu. 
Dalšími páchnoucími látkami mohou být NH3, organické kyseliny (nižší nasycené karbonové 
kyseliny např. kyselina máselná, kyselina octová) aminy, alkoholy, estery atp. Toto emisní 
očekávání je detailně rozebráno v přílohách Dokumentace – Odborném posudku a Rozptylová 
studie – vit bod B.III.1.2 výše. Emise pachových látek budou minimalizovány  konstrukčním 
řešením a provozem skládky (hutnění a plynotěsné překrývání ukládaných odpadů biologicky 
aktivními technologickými materiály, odplynění plynovými studnami osazenými v provozu 
biofiltry a při uzavření skládky potrubně se spalováním na kogenerační jednotce). Tato 
opatření zabezpečí, že emise pachových látek ze zařízení skládky budou omezeny tak, aby 
jejich vnímání v hranici areálu bylo v běžném provozu na úrovni čichového prahu.   
 

B.III.5. Doplňující údaje 

Radonový index pozemku  
Radonové riziko je vzhledem k charakteru stavby irelevantní. 
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Dotčená ochranná pásma 
Západní část území, tj. celé KÚ Březinka a západní část KÚ Slatina spadá do CHOPAV 
Východočeská křída. To znamená větší požadavky na čistotu vod v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod. Hranice probíhá od severu k jihu od okraje lesa k osadě Na Červené. Do 
tohoto území spadá i současně provozovaná Skládka Březinka. Zájmové území nezasahuje do 
ochranných pásem (OP) povrchových a podzemních zdrojů pitné vody. Z inženýrských sítí je 
realizací záměru dotčeno : OP elektrického vedení VN 22 kV – 7 m od krajního vodiče, OP 
stožárové trafostanice - 7m, OP elektrického zemního kabelu NN – 1m od osy, OP 
telekomunikačního kabelu – 1,5m od osy, OP vodovodního potrubí – 2m od vnějšího líce 
potrubí, OP kanalizačního potrubí – 3m od vnějšího líce potrubí. V souvislosti se zřízením 
skladu trhavin v divizi 12 těžba – lomu Březinka, jsou v obvodu tohoto skladu vyhlášena 3 
bezpečnostní pásma (kružnice o poloměru 105, 205 a 578m se středem skladu trhavin). 
 
Požár zařízení 
Požár skládky  ohrožuje personál skládky (popálení,  udušení a intoxikace). Původ požáru je buď 
přirozený (úder blesku, soustředění slunečních paprsků čočkou rozbitého skla) nebo antropogenní 
(přimíšení horkých odpadů, vznícení od stroje či vozidla, nepovolené zacházení s otevřeným ohněm). 
Metoda hašení spočívá v předhašení vodou a následně překryvu zeminou a zakompaktování požářiště 
buldozerem, pásovým nakladačem či kompaktorem. Méně vhodné hašení je na nedohutněné aerované 
přesypové hraně. V těchto místech může dojít ve střídavě aerobních podmínkách k zahřátí odpadu po 
aktivaci methylotrofních baktérií a při opětném vniknutí vzduchu, při nárůstu barometrického tlaku, 
se horký materiál vznítí. V případně nedostatečného hutnění pak mohou v odpadu prohořívat 
vertikální kanály, které jsou dlouhodobě doutnajícími ložisky a obtížně se hasí. Z tohoto důvodu je 
třeba skládku provozovat tak, aby přesypové hrany nevznikaly. Indikátorem hoření skládky je vývin 
hnědavého náletu dehtu v trhlinách tělesa skládky a obsah CO ve vnitřních plynech vyšší než 0,5 % obj.  

V případě zahoření skládky mohou, dle aktuálního složení odpadů v místě zahoření, do ovzduší 
mimo běžné produkty spalování (CO2, CO, SO2, NOX,  TZL, organické látky) unikat ve stopovém 
množství i toxické látky (např. polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, polycyklické 
aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly apod.). Nebezpečí zahoření skládky je 
vzhledem k technologickému procesu ukládání odpadů minimální. V případě zahoření je 
třeba, aby byly zasahující jednotky o možnosti výskytu toxických plynů uvědoměny a aby 
používaly předepsané ochranné prostředky (dýchací přístroje a ochranné kombinézy). 
V případě požáru je třeba úniky toxických látek do ovzduší okamžitě monitorovat.  
 

Exploze zařízení 
Riziko exploze zařízení může vyvolat únik a akumulace methanu (zejména v případě 
akumulace v objektech a inženýrských sítích). Zahraniční zkušenosti potvrzují, že zejména 
objekty zakládané na skládkách či v jejich blízkosti (až do vzdálenosti stovek metrů) mohou 
být takto ohroženy a to i přes to, že tyto skládky jsou již desetiletí uzavřeny. Skládkový plyn 
může v podloží skládky migrovat např. inženýrskými přípojkami, trubními a kabelovými 
kanály, ale i zavezenými terénními depresemi a vodotečemi či podobnými anomáliemi.  
 
Vodohospodářská havárie 
Vodohospodářskou havárií lze označit každou situaci, kdy dochází k mimořádnému zhoršení či 
ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod, zejména pak zvlášť nebezpečnými látkami a 
ropnými látkami. V daném případě se nakládá v zařízení s oběma kategoriemi těchto 
závadných látek. Vodohospodářská havárie ve svých důsledcích může způsobit kontaminaci 
složek životního prostředí (podzemních a povrchových vod, půdy a geologických struktur). 
Samostatným případem je kontaminace prostředí v případě hasebních zásahů při požáru. Dle 
povahy uniklých závadných látek a míst jejich úniku mohou mít jednotlivé havarijní situace 
tyto dopady na složky životního prostředí : 

Únik v prostoru úložiště 
V případě úniku v prostoru izolované části tělesa skládky nehrozí nebezpečí kontaminace 
podzemních vod a podložních struktur. Protože však jejich postupné uvolňování může ohrozit 
činnost ČOV skládkových vod či recipient kanalizace tok Zavadila, je potřeba provést sanaci 
kontaminovaného prostoru a zneškodnění takto shromážděného odpadu na vhodném zařízení.  
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Únik mimo prostor úložiště 
Mimo prostor tělesa skládky, zejména pokud k úniku dojde pod úrovní báze mořského 
cenomanu a ve směru východním od tělesa skládky a pokud se nejedná o únik zvlášť 
nebezpečných a nebezpečných závadných látek, nejsou s tímto únikem spojena mimořádná 
rizika pro vodní zdroje, zejména pak pro spodnoturonské zvodně sloužící jako vodárenský 
zdroj II. březovského vodovodu. V tomto případě totiž bude případná kontaminace částečně 
zachycena čerpacím systémem důlních vod dolu Březinka, část kontaminace odtékající po 
izolačních vrstvách přechodných souvrství spodního turonu bude oddrénována linií 
Chrastoveckého potoka, které je nařezává. Vodní zdroje okolních obcí jsou  budovány mimo 
dotčené hg struktury, případně se nacházejí mimo hypotetický dosah vlivů skládky). 
Za situace, kdy k úniku dojde nad úrovní báze mořského cenomanu a zejména pak ve směru 
západním od tělesa skládky a pokud dochází k úniku zvlášť nebezpečných a nebezpečných 
závadných látek, je bezprostředně ohrožena spodnoturonská zvodeň po údolí Chrastovského 
potoka. Vodárensky využívaná část zvodně pro zásobování města Brna prostřednictvím II. 
březovského vodovodu bezprostředně ohrožena nebude. Ohrožení spodnoturonské zvodně je 
třeba předejít a z tohoto důvodu veškeré projekční, realizační a provozní činnosti musí 
směřovat k ochraně této zvodně. K tomuto cíli směřují konkrétní opatření uvedená dále 
v textu, vycházející se závěrů HG posudku v příloze Dokumentace.  
V případě jakýchkoliv úniků je třeba bezpodmínečně provést havarijní zásah za účasti 
všech složek integrovaného záchranného systému! 
Havárie na ČOV skládkových vod 
Havárie ve smyslu úhynu mikroorganizmů v aktivovaném kalu, znamená podstatné zhoršení 
čistícího efektu ČOV a kontaminaci recipientu. V tomto případě je třeba okamžitě vyřadit ČOV 
z provozu, uzavřít výtok z ČOV do kanalizace, infiltrované průsakové vody odstraňovat 
rozlivem na těleso skládky nebo je v tělese dočasně akumulovat, odčerpat uhynulý aktivovaný 
kal a provést návoz „zdravého“ aktivovaného kalu a postupný náběh čistícího procesu ČOV.  
Objekty nakládání se závadnými látkami musí svojí funkcí, kapacitou a provedením odpovídat 
podmínkám vodohospodářské legislativy a požadavkům vodoprávních orgánů (podmínky zabezpečení 
zásobení vodou a odkanalizování zařízení, kapacity a těsnosti akumulací a manipulačních ploch apod.). 
Další opatření musí být zahrnuta do havarijního plánu schváleného před zahájením provozu 
vodoprávním úřadem. 
 

Únik znečišťujících látek do ovzduší   
Únik znečišťujících látek do ovzduší v provozu zařízení  
Jako havárii lze vnímat nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně  a výrazně 
vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými 
technickými postupy. Tento stav, v situaci připravovaného záměru, představuje pouze výše 
uvedený stav v požáru zařízení. Běžný provoz nemůže vznik tohoto rizikového stavu vyvolat. 
Škodlivost složek skládkového plynu je z hlediska rizik pro životní prostředí daná tím, že se 
z velké části jedná o skleníkové plyny. V tomto kontextu je třeba také vnímat případné 
havarijní stavy. V běžném provozu je totiž únik skládkových plynů běžným doprovodným 
jevem chodu skládky a není jej možno vnímat jako havarijní stav. Tento únik bude 
minimalizován pravidelným překryvem ukládaných odpadů biologicky aktivními 
technologickými materiály. Jiným typem havarijního úniku může být únik znečišťujících látek 
případně obtěžujících pachů v případě nedodržení provozního řádu skládky, technologických 
postupů ukládání, nekázně obsluhy a podobně. Minimalizovat riziko havárie znamená zejména 
věnovat maximální pozornost provozovaným technologiím, dodržovat technologickou kázeň, 
organizovat a řídit práci obsluhy, trvale dozorovat provozuschopnost zařízení a organizovat 
činnosti ve vztahu k aktuálním atmosférickým podmínkám. Případné porušení provozně 
technologických zásad bude kvalifikováno jako porušení pracovní kázně s dopady do pracovně 
– právních vztahů.   
 

Rozšíření obtížného hmyzu a hlodavců 
Kalamitnímu rozšíření hmyzu a hlodavců provozovatel předchází trvalou péčí o těleso skládky. 
Jako aktivní opatření je prováděna pravidelná desinfekci, desinsekci a deratizaci zařízení.  
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

C.1.1. Ekosystém 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny 
výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí 
v určitém prostoru a čase. V naší přírodě se nacházejí dva typy ekosystému: 
a) přirozený – přirozený přírodní ekosystém s minimálními nebo žádnými zásahy člověka. Druhově 
bohaté území s nižší produkcí. Jsou schopné autoregulace a vývoje, při částečném porušení mají 
možnost obnovy 
b) umělý – dnes převažující typ ekosystému. Vznikl zásahem člověka. Lze mezi ně zařadit pole, louky, 
zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, akvária. Druhově méně početné, proto nestabilní, snadno 
narušitelné, nejsou schopny autoregulace. 

 
Záměr SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II je navržen mimo zastavěné území obce Slatina, na 
pomezí  katastrů Březinka a Slatina u Jevíčka. Stavební pozemek je vymezen ze severu 
provozovanou Skládkou Březinka, vnitřními výsypkami jílovců a pískovců cenomanu a tzv. 
Císařskou cestou, ze západu odkrytou lomovou stěnou vzniklou v rámci těžby jílovců, z jihu 
těžební jámou prostoru stávající těžby a z východu areálem divize 12 Těžba - lomu Březinka a 
jeho technickým zázemím a plochami výsypek.  

Prostor situování záměru je devastovaným územím v němž z důvodu povrchové těžby došlo 
k destrukci ekosystémů a v širším okolí k jejich významnému narušení se všemi důsledky. 
Z tohoto důvodu je ekologická stabilita území silně narušena. Výskyt projevů života a primární 
sukcese je omezen pouze v místech, která jsou ponechána v klidu – tj. na zamokřené 
plochy, plochy výsypek a odtěžených stěn. Tento stav bude přetrvávat po celou dobu těžby  a 
ukládání odpadů. Stabilita takto narušených ekosystémů je nulová. 

Rekultivace prostoru těžby a skládkového tělesa přinese vytvoření umělého ekosystémem se 
společenstvem organizmů charakteru antropocenózy s možností dalšího sukcesního vývoje. 
Realizací rekultivačních prací a postupným sukcesím vývojem dotčeného území vzroste i 
stabilita ekosystémů. 

Lze tedy prohlásit, že v zájmové ploše se v důsledku již proběhlé povrchové těžby nenachází 
žádné významné přírodní ekosystémy vyžadující ochranu. 
 

C.1.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a 
zachovávat své přirozené funkce. Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako 
vzájemně propojená soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je 
tvořen biocentry a biokoridory a interakčními prvky. 

Kostru ekologické stability (KES) tvoří v daném území společenstva ekologicky nejstabilnější. 
Hranice jednotlivých prvků KES není pevně vymezena. Je tvořena především velkými bloky 
lesa a mimo les krajinnou zelení, která je soustředěna do remízků a břehových porostů podél 
vodních toků (místy nekvalitními či chybějícími), které mají vysokou ekologickou a estetickou 
hodnotu. Tato území lze označit jako ekologicky stabilní na řešeném území s nutností 
pouhého doplnění (dosázení) krajinné zeleně. Nadregionální význam v KES má nadregionální 
biokoridor, který v území prochází od severu k jihu po svazích Hřebečovského hřbetu. Jedná 
se o funkční biokoridor s kvalitními bukovými porosty (5B3, 5BC3). Nejbližším lokálním 
biocentrem je LBC1 – Rudenské lesy. 

V řešeném areálu a dotčeném území se nenachází žádný skladební prvek ÚSES. 
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C.1.3. Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek - VKP - je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny 
utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o 
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění, dále jen zákon). VKP jsou vymezeny ve 
dvou rovinách. 

VKP ze zákona se prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.  

Registrovaným VKP se může stát jiná část krajiny, zejména mokřad, stepní trávník, remíz, mez, 
trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv 
nebo i cenná plocha porostů v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park 
(historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové 
péči č. 20/1987 Sb. v platném znění 

V západní a severní hranici, na okraji řešeného území, dotčen již v rámci v minulosti 
realizované lomové i důlní těžby, se nachází taxativně vyjmenovaný VKP jímž jsou 
roztroušené lesní porosty vrchu Javor. 
 

C.1.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) a přírodní parky (PP) 

Území výstavby se nenachází na zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné 
krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky ani přechodně 
chráněné plochy.  

Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními 
hodnotami, které není zvláště jinak chráněno dle citovaného zákona, se v řešeném území ani 
jeho širším okolí nevyskytují. 

Lokality výstavby zařízení skládky se nenachází v ZCHÚ a PP, ani v jejich blízkosti. 
 

C.1.5. Chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP) 

CHLÚ je území stanovené k ochraně výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. 
DP se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostů nebo skupiny nerostů a jeho  
stanovením vzniká organizaci oprávnění k dobývání tohoto výhradního ložiska (§§17 a násl. a §§ 24 a 
násl. zák. č. 44/1988 Sb., horního zákona, ve znění novel). 

Záměr SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II je navržen ve vyhlášeném CHLÚ  Březinka, které je 
určeno pro surovinu žáruvzdorného jílovce, což je vyhrazený nerost. Plošná výměra CHLÚ 
Březinka je 2.121,051 m2.  

CHLÚ je vymezeno geometrickým obrazcem s přímými stranami nepravidelného 18-ti úhelníku 
a zasahuje do k.ú. Slatina u Jevíčka, Březinka, Želivsko a Horní Smržov. Rozhodnutí vydáno 
MŽP ČR, územním odborem Brno pod č.j.:1663/ÚOBR/96-3/POH dne 2.8.1996. 

Území navržené skládky se zároveň nachází ve vyhlášeném DP Březinka, č. 6/0139, který je 
vymezen stejným geometrickým obrazcem jako v případě CHLÚ, zasahuje do stejných k.ú.  a 
má i stejný plošný rozsah. Rozhodnutí vydáno Obvodním báňským úřadem (OBÚ) v Trutnově 
pod značkou1696/96 dne 21.6.1996. 

Povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Březinka a 
povolení k trhacím pracím velkého a malého rozsahu při této činnosti je provedeno 
rozhodnutím OBÚ v Trutnově značky 331/98/Po/So ze dne 9.3.1998. 

Jílovce byly v minulosti v DP Březinka dobývány povrchovou a podpovrchovou těžbou. Těžební 
prostor minulé důlní těžby byl lokalizován západně a severně od stávající lomové jámy.  

Lokality výstavby zařízení skládky se nachází v CHLÚ a DP Březinka. 
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C.1.6. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a ochranná 
pásma vodních zdrojů (OPVZ) 

CHOPAV jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, 
vyhlašuje je vláda nařízením a jsou v nich zakázány či omezeny některé činnosti. OPVZ slouží 
k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 
využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000m3 

za rok, vyhlašuje je vodoprávní úřad (§§28 a násl. zák. č.254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění 
novel). 

Záměr SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II je navržen uvnitř vyhlášeného CHOPAV Východočeská 
křída (vyhlášen nař. vl. ČSR č. 85/1981 ze dne 24.6.1981), jehož hranici v území tvoří hranice 
mezi Jihomoravským a Pardubickým krajem, tj. mezi k.ú. obce Březinka a Horní Smržov. 
Ukládání komunálních a jim podobných odpadů není činností, která by byla v CHOPAV 
omezena či zakázána. 

Záměr SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II je navržen mimo vyhlášená OPVZ. Nově vyhlášené 
ochranné pásmo II. stupně jímacího území Březová nad Svitavou (rozhodnutí č.j. 11501-
08/OZP-164-2008/KSV ze dne 7.3.2008) do zájmového území nezasahuje. 

Lokality výstavby zařízení skládky se nachází v CHOPAV Východočeská křída, nezasahuje však 
do vyhlášených OPVZ. 
 

C.1.7. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu 
příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožňuje tento stav obnovit. Na území České republiky 
je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívání smluvní 
ochranu nebo jsou chráněna jako zvlášť chráněná území (§3 písm. p zák. č. 114/1992, o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění novel). 

V území není žádná z evropsky významných lokalit (EVL) soustavy NATURA 2000 vyhlášených 
k ochraně ptáků (tzv. ptačí oblast) či k ochraně přírodních stanovišť , volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (evropsky významná lokalita). 

Lokality výstavby skládky se nachází mimo území EVL či ptačí oblast systému Natura 2000. 
 

C.1.8. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území ležící mezi toky Svitavy a Moravy bylo odpradávna osídlováno. Svědčí o tom četná 
archeologická naleziště (např. Mohelnice – naleziště z doby osídlení prvními zemědělci 
v mladší době kamenné asi před 7000 lety, nebo Moravičany – největší popelnicové pole na 
Moravě z doby asi 1200 let před naším letopočtem). Vystřídali se tu lidé mladší doby kamenné 
– první zemědělci, lidé věteřovské kultury ve starší době bronzové, byl tu i lid lužických 
popelnicových polí. Do tohoto území spadají i počátky slovanského osídlení. V 9. a 10. století 
se území dnešního slatinského katastru nacházelo na hranici mezi slovanskými kmeny Horáků 
a Hanáků. Obec Slatina je obcí slovanského původu. Ačkoliv je o ní první písemná zmínka 
teprve roku 1573, je jisté, že existovala již dávno předtím (snad již v době vzniku českého 
království, tedy již ve 12. století). Osada Březinka je připomínána již k roku 1317.  Až do roku 
1790 byla obec úplně česká. Po tomto roce dochází vlivem pánů z Friedenthalu k postupné 
kolonizaci Slatiny i okolních obcí. Německé obyvatelstvo postupně nahrazovalo úbytek 
pracovních sil následkem morových ran v letech 1680 a 1729 a katastrofální neúrody v letech 
1769 a 1772. V roce 1910 bylo z celkového počtu 303 obyvatel již 225 Němců. V roce 1938 se 
staly obce Slatina a Březinka součástí Velkoněmecké říše. Po válce v roce 1946 byl proveden 
odsun 107 obyvatel německé národnosti. V tomto roce bylo provedeno také definitivní 
dosídlení obce a to převážně občany z blízkých obcí (Svárov, Roubanina, Korbelova Lhota a 
dalších). V důsledku těžby lupku postupně zanikla obec Březinka. 
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C.1.9. Území hustě zalidněná, charakteristiky širšího a zájmového území areálu 
zařízení 

Zájmové území leží v okrese Svitavy, v katastrálním leží území Slatina u Jevíčka a Březinka.  
SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II je lokalizována do prostoru ukončené povrchové těžby a 
vnitřních výsypek vytěžené části stěnového lomu Březinka, do sousedství aktivní části 
dobývacího prostoru a provozované Skládky Březinka.  Nadmořská výška širšího území je 
v rozmezí od 460 do 608m n.m. Vytěžená část lomu, která bude použita pro skládku, je 
v nadmořské výšce 486 m n.m. (prostor těžby) až 505 m n.m. (prostor uložení výsypky), okolní 
terén je svažitý s jihozápadní a severovýchodní expozicí. Vzdálenost navrženého tělesa 
skládky od nejbližších sídel je 1,5 km od obce Slatina (přičemž mezi skládkou a obcí je 
zalesněný svah), od její části – osady  Na Červené je 1,2km. Od dalších obcí je navržené 
těleso skládky vzdáleno 1,2 km od obce Horní Smržov a 1,4 km od obce Roubanina přes 
zalesněný svah. Těžbou dotčené území je poznamenáno postupným zánikem obce Březinka. 
V důsledku těžební činnosti a jejich doprovodných efektů (hluk z odstřelů, prašnost a zábory 
pozemků) byla obec postupně vysídlena tak, že k dnešnímu dni v ní zůstal obydleny pouze 1 
dům se 3 obyvateli. Ostatní stavení v obci zůstaly opuštěné a postupně devastují. V obci 
Slatina žije v současnosti kolem 110 obyvatel. Realizací záměru nevzniknou nová pracovních 
místa. 
 

C.1.10. Území  zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Realizací záměru dojde ke změně konfigurace terénu vzniklého těžbou vyplněním těžební 
jámy a následně k vytvoření nadúrovňového, profilovaného antropogenního útvaru - deponie. 
Situování převážné kapacity tělesa skládky do vytěženého prostoru sice umožňuje opticky 
redukovat objemovou hmotu skládky, nicméně k plné harmonizaci s územím a přizpůsobení 
nového stavu původnímu reliéfu terénu nemůže dojít. Rekultivace stěny lomové jámy totiž 
předpokládá pouze její stabilizaci a nikoliv terénní úpravy ve smyslu navrácení původní 
konfigurace území. Vegetační pokryv území tvoří převážně lesními porosty (západně a severně 
zájmového prostoru), intenzivní zemědělské pozemky (jižně a jihovýchodně), případně se 
jedná o pozemky zabrané pro realizaci těžby v dobývacím prostoru a pozemky opuštěné osady 
Březinka (ruderalizované, porostlé náletovými dřevinami, opuštěné zahrady, zarostlé plochy 
apod.). Přírodní prostředí zájmového území je v současnosti strukturně a funkčně 
zjednodušeno. Příčinou je zejména povrchová těžba a související činnosti (úprava) a realizace 
a provoz skládky Březinka – I. etapa provozu skládky. 
 

C.1.11. Staré ekologické zátěže 

Stará ekologická zátěž území je spojena s těžbou a zpracováním jílovců, která má v obci 
Březina a okolních obcích tradici. Jílovce byly původně dobývány podpovrchovou důlní těžbou 
a z tohoto období zůstala část dotčeného území poddolována. Podle zkušeností z důlního 
provozu však opuštěné důlní chodby rychle „zarůstají“. U části dolu Březinka, který byl 
opuštěn v roce 1985, je např. reálný předpoklad, že důlní chodby v současnosti již neexistují. 
Těžba jílovců si však vynucuje čerpání důlních vod. Chemizmus podzemních vod cenomanu je 
ovlivněn oxidací pyritů z jílovců obsahujících organickou hmotu. Podle jejich množství a 
intenzity oxidačních procesů se pak může pH cenomanských vod snížit až na 2,0 a voda může 
mít velmi vysoké hodnoty železa a síranů. Z důvod vypouštění jsou tudíž odčerpané vody 
upravovány na ČOV důlních vod (neutralizace a srážení). Tento způsob úpravy důlních vod 
bude pokračovat v průběhu těžby (což je asi doba provozu hodnocené skládky). Po ukončení 
čerpání důlních vod a vod z lomu dojde k postupnému nástupu hladin podzemních vod a 
obnovení jejich přirozeného proudění – tj. přelivů cenomanské a spodnoturonské zvodně.   
 

C.1.12. Extrémní poměry v dotčeném území 

Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny. 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 

C.2.1. Ovzduší 

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší v území jsou emise prachu, které se uvolňují 
v důsledku těžby jílovců na lomu Březinka, v důsledku dopravy a úpravy vytěžené suroviny v 
provozu třídírny. Emise prachových částic jsou proměnlivé a do značné míry závisí na 
povětrnostních podmínkách (vzrůstají v období sucha a větrného počasí). Tyto emise 
překrývají prachové emise z provozu stávající Skládky Březinka. 
Dalším zdrojem znečišťování ovzduší jsou emise skládkových plynů  (směs plynů : CO2, NO2, 
CH4, H2S, NH3 a pachové organické látky) ze Skládky Březinka. Některé z emitovaných plynů 
jsou skleníkovými plyny. Produkce plynů je v průběhu skládkování ovlivňována 
technologickými procesy (hutnění, vrstvení) a zabezpečováním plynotěsnosti (překryv 
biologicky aktivními vrstvami). V provozu hodnoceného zařízení bude omezení emisí 
podpořeno instalaci mobilních biofiltrů na pilotní plynové studny a ve fázi ukončení 
skládkování výstavbou odplyňovacího potrubního a jeho napojením na energetický systém 
provozované skládky – kogenerační jednotku. K minimalizaci emisí lehkých frakcí odpadu jsou 
trvale instalovány záchytné sítě u obvodového oplocení a prováděn jejich pravidelný sběr.  
Mobilními zdroji znečišťování ovzduší v prostoru skládky jsou spalovací motory nákladních 
automobilů, kompaktoru a další techniky.  
Kvalita ovzduší je charakterizována kategorií čisté – téměř čisté a je dána průměrnými 
ročními hodnotami na úrovni : NOX do 15µg.m-3, NO2 od 0 do 24 µg.m-3,  PM10 20- 40 µg.m-3 a  
SO2 do 10 µg.m-3.   
 

C.2.2. Klima 

Zájmové území se z klimatického hlediska nachází v oblasti mírně teplé a vlhké, okrsku MT4, 
charakterizovaném krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. 
Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je 
normálně dlouhá, mírná až chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 
 

Klimatická charakteristika Klimatická oblast MT4 

Počet letních dnů 20 - 30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10ºC 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci 16 - 17 

Průměrná teplota v dubnu 6 - 7 

Průměrná teplota v říjnu 6 - 7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm více 110 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 

Počet dnů zamračených 150 - 160 

Počet dnů jasných 50 - 60 
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C.2.3. Voda 

Povrchové vody 
Širší území obce Slatina je součástí hydrologického povodí do dvou různých velkých 
hydrologických celků. Východní část spadá do povodí řeky Moravy a je odvodňována 
Slatinským potokem, který je přítokem Malonínského potoka (vlévá se do něj u obce Březina, 
rozvodnice vede od Chvalky k Červené). Západní, větší část širšího území spadá do 
hydrologického povodí řeky Svitavy. Odvodňuje je tok Zavadilka (číslo hydrologického pořadí 
4-15-02—014 a plochy povodí 17,934 km2) a jeho dva drobné přítoky pramenící východně od 
Březinky na hranici s katastrem obce Roubanina. Nepatrná část povodí spadá do povodí 
Chrastovského potoka. Území je pramennou oblastí. V prostoru lomové jámy akumulovaná 
důlní voda je pouze z malé části srážkového původu a její hladina kolísá v závislosti na úrovni 
srážkové činnosti a odparu. Část srážkových vod, která dopadá na těleso stávající skládky, je 
akumulována jako průsaková voda, vyčištěna na ČOV skládkových vod a odváděna kanalizací 
do toku Zavadilka. 

Podzemní vody 
V prostoru ložiska je zvodeň vázána na kolektor Aa (sladkovodní cenoman) – podslojové hrubě 
a středně zrnité či jemnozrnné až jílovité pískovce, s propustností průlomové až puklinové, 
mocnosti 5 – 8m (kf=1,0 .10-5 m.s-1). K napájení této zvodně, která tvoří nádrž podzemní vody 
s výrazně napjatou hladinou v úrovni 465 – 460 m n.m. a je soustředěna do deprese 
v jihozápadní části ložiska, dochází z atmosférických srážek na výchozech při při východním a 
severovýchodním okraji ložiska. V nadloží kolektoru sladkovodního cenomanu lze 
dokumentovat na ložisku Březinka i dílčí kolektory tzv. přechodního souvrství, které podle 
celé řady indicií vytváří izolační (dělící) vrstvy mezi cenomanem sladkovodním a mořským. 
Domníváme se, že zde se však nejedná o jednotnou zvodeň, ale spíše o drobné zvodně v 
jednotlivých polohách pískovců vzájenně oddělené polohami jílovců. Mocnost tzv. 
přechodního souvrství (lokální izolátor Aa/Ab) činí 20-25 m.  
Dalšími významnými kolektory na ložisku Březinka jsou průlinovo - puklinový kolektor 
mořského cenomanu Ab, a převážně puklinový kolektor spodního turonu (B). Zvodeň, která v 
těchto dvou kolektorech vzniká, je považována za zvodeň spodního turonu. Posledním 
hydrogeologickým kolektorem vysledovatelným při SZ okraji je kolektor střednoturonský (C). 
Chemizmus podzemních vod v kolektorech je ovlivněn oxidací pyritů z jílovců obsahujících 
organickou hmotu. Podle množství pyritů a podle intenzity oxidačních procesů se může snížit 
hodnota pH cenomanských vod až na 2,0 a voda může mít vysoké obsahu Fe2+ a SO4

-2. Těžební 
činností na ložisku dochází k ovlivnění hydrogeologických poměrů v prostoru ložisky a v jeho 
okolí. V prostoru ložiska jsou vyvinuty zvodně spodního turonu a přechodného souvrství 
cenomanu, hlavní přítoky do prostoru ložiska pochází ze systému kolektorů přechodního 
souvrství, které však nejsou využívány v jímacím území březovského vodovodu. 
Pouze menší podíl důlních vod, které jsou odváděny do potoka Zavadila, představují podzemní 
vody spodnoturonské zvodně. Podíl těchto vod, čerpaných v dole Březinka pochází převážně 
z území, které je odvodňováno směrem k okrajům křídové pánve. Směrem do centra 
synklinály odtéká pouze zanedbatelné množství podzemních vod, infiltrujících v prostoru 
ložiska. Navíc je kolektor spodního turonu a mořského cenomanu stejně jako kolektor 
středního turonu oddělen od centrální části synklinály údolím Chrastovského potoka. Čerpání 
důlních vod nemůže tedy ovlivňovat vydatnost březovského vodovodu. To se týká rovněž 
dalších zdrojů pitné vody v okolí ložiska, jako je Mariánské údolí (12 l.s-1) a dalších menších 
zdrojů v údolí Chrastovkého potoka. 

Vodní zdroje a jejich ochranná pásma  
Dotčené území, do jehož povodí spadá i plocha záměru, náleží do CHOPAV Východočeská 
křída. Východní část KÚ Slatina leží v ochranném pásmu 2b vodního zdroje Velké Opatovice. 
V obci Slatina se nalézá v současné době nevyužívaný vodní zdroj (původní zdroj místního 
vodovodu) s ochrannými pásmy 1 a 2a přímo v obci. Zdroj je dočasně odstaven a lze jej použit 
pro zásobování obce pitnou vodou (rozh. OKÚ Svitavy, č.j. ŽP/VH/2044/2001/Bu, 1.11.2001). 
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C.2.4. Půda 

Půdní a geologické poměry jsou charakterizovány BPEJ (bonitovanými půdně ekologickými 
jednotkami). Dle tohoto třídění převažují v území hnědé půdy : 
 

§ hnědozemě a hnědé půdy na svah. hlínách, středně těžké, vláhově příznivé 

§ hnědé půdy na opukách a slínovcích, středně těžké, štěrk 

§ hnědé půdy na rulách, žulách, svorech, vláhově příznivé 

§ hnědé půdy na permokarbonských a pískovcích, lehčí, vláhově příznivé 

§ hnědé na permokarbonu, středně až těžké, vláhově příznivé 

§ hnědé půdy mělké, středně štěrkovité až kamenité, méně výsušné 

§ hnědé půdy mělké, středně štěrkovité až kamenité, méně výsušné 

§ oglejené na svahových hlínách, středně až kamenité, dočasně zamokřené 

§ hnědé půdy oglejené na různých horninách, slabě štěrk. a kam. dočasně zamokřené 

§ glejové mělké údolí u toků, středně a velmi těžké, zamokřené 

Zemědělská a lesní půda nacházející se v okolí skládky není provozem zařízení kontaminována 
(až na občasné úlety lehkých frakcí plastových odpadů vznosem přes ochranu pletiva při vyšší 
rychlosti větru). Půda v širším území je běžně zatěžována depozicí imisemi ze stacionárních a 
mobilních spalovacích zařízení.  
 

C.2.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologie 
Z hlediska geomorfologického členění náleží území k Podorlické pahorkatině. Lokalita 
Březinky leží na jižním okraji Hřebečovského hřbetu, který se táhne od severu k jihu 
v nadmořské výšce 600-650 m. Březinka leží již na rozvodnici Malonínského potoka a zájmové 
území se nachází na JV svazích Javoru, které spadají do horní části povodí toku Zavadilka.  
Katastry obce Slatina tvoří výrazně vertikálně i horizontálně členitý terén. Nejvyšším bodem 
je vrch Javor 608 m n.m., nejnižším je místní potok na severovýchodě území s výškou 437 m 
n.m. Relativní převýšení je 171 m.  

Geologie 
Území dobývacího prostoru je z hlediska litologického součástí jihovýchodního uzávěru 
orlicko-ústecké synklinály křídového útvaru. Ve zkoumaném prostoru se vrstvy generelně 
uklánějí k severozápadu k centru synklinály, přičemž křídová souvrství jsou detailněji zvlněná 
než souvrství vyšší. Křída leží na břidlicích letovického krystalinika a jílovcích, prachovcích a 
pískovcích podorlického permu. Hranice mezi permem a krystalinikem leží na okraji skládky 
Březinka a má zde severojižní směr. Křídová souvrství začínají naspodu čočkovitě vyvinutým 
kaolinickým hrubým pískovcem a slepencem. Na něm nebo přímo na podloží jsou jílovce 
sladkovodního cenomanu, z nichž některé jsou žáruvzdorné, proto jsou prokládány polohami 
silně jílovitých pískovců nebo prachovců. Slojová souvrství jsou ukončena uhelným jílovcem, 
nad nímž je souvrství střídajících se pískovců, jílovců a prachovců brakického cenomanu. 
Pískovce jsou většinou jemnozrnné, při styku s nadložním glaukonitickým pískovcem středně 
zrnité. 
Glaukonitický pískovec mořského cenomanu vrstev korycanských, nasedající na přechodní 
souvrství a mající nestejné litologické složení s kolísajícím obsahem křemene, glaukonitu, 
jíloviny a slíd, je naspodu prachový až jemnozrnně jílovitý, výše hruběji zrnitý a slabě 
jílovitý. Těsněji při styku s nadložím je silněji jílovitý.  
Spodnoturonská souvrství vrstev bělohorských začínají naspodu slínitým prachovcem, který do 
nadloží přechází do středně zrnitého jílovito-vápnitého pískovce silněji rozpukaného strmými 
systémy puklin. Spodnoturonská souvrství jsou různě denudována, místy jsou překryta relikty 
středního turonu, který nebyl zachycen realizovanými vrty. Počva povrchového lomu a nynější 
dno stávající skládky je v úrovni žáruvzdorných jílovců sladkovodního cenomanu. 
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C.2.6. Hydrogeologické charakteristiky území a problematika ukládání odpadů 

Ložisko Březinka je v širším pohledu součástí hydrogeologického rajónu 423 – Ústecká 
synklinála v povodí Svitavy (Olmer et al. 2006), představující z hydrogeologického hlediska 
dvoukřídlou strukturu tvořenou nejjižnějším souvislým výběžkem České křídové pánve, 
zakončenou symetrickým brachy-synklinálním uzávěrem. 
Střídáním propustných křídových sedimentů s relativně nepropustnými lze v rámci křídového 
platformního pokryvu vyčlenit čtyři hydrogeologické kolektory A, B, C a D, vzájemně oddělené 
mezilehlými izolátory (A/B, B/C a C/D). Bazální křídový kolektor A (cenoman) je vázaný na 
klastika perucko-korycanského souvrství a je průlinovo – puklinově propustný. Lokálně má 
silné zastoupení jílovců s redukovanými mocnostmi pískovců a nedostatečné infiltrační 
zázemí. Na většině výskytu má nevhodnou kvalitu podzemní vody v důsledku pomalého oběhu 
v rámci kolektoru. Vzájemné vykliňování pískovců a slínovců vytváří spíše nespojitou zvodeň. 
V nadloží se nacházející kolektory B (spodní turon) a C (střední turon) jsou vázané na 
hrubnoucí cykly bělohorského a jizerského souvrství a mají celou řadu společných rysů. Oba 
kolektory jsou tvořeny křehkými horninami a to převážně vápnitými pískovci a prachovito-
písčitými slínovci až spongility, které se při tektonické deformaci tříští a tím u nich dochází 
k otevírání puklinového systému s následnou vysokou průtočností kolektorů. Propustnost 
kolektorů se ve vertikálním směru mění v závislosti na změně litostratigrafického typu. 
Obecně mají nejvyšší propustnost nejmladší části obou cyklů tvořené pískovci. Dalším 
společným rysem kolektorů B a C je anizotropie propustnosti, neboť puklinové systémy 
podélného směru SSZ – JJV jsou propustnější, než systémy příčné. Faktem je, že zvodnění 
kolektorů B a C v rámci jižní části ústecké synklinály není jednotné, ale v ploše jejich výskytu 
lze vymezit oblasti stoku (transportu) a oblast nádrže popř. drenáže, kdy plošným rozsahem 
poněkud menší nádrž kolektoru C leží nad nádrží kolektoru B. Obě nádrže jsou omezeny 
strukturními elevacemi, podmiňujícími existenci křídel synklinály, na nichž se vytváří stok. 
Hlavním rozdílem mezi kolektory B a C je typ zvodnění. Nádrž kolektoru B má převážně 
napjatou hladinu podzemní vody, nádrž kolektoru C naopak volnou hladinu podzemní vody. 
Plocha výchozů kolektoru C (tedy plocha infiltrace pro vznik a doplňování zásob podzemní 
vody) je výrazně větší než v případě kolektoru B. Sledované režimní změny kolísání hladin 
podzemní vody jsou v kolektoru C mnohem větší než v kolektoru B. 
Kolektor B tvoří pískovce a částečně slínovce až spongility ve svrchní části bělohorského 
souvrství. Slínovce ve spodní části souvrství tvoří izolátor. Průtočnost kolektoru B je vysoká 
a lze ji charakterizovat průměrnou hodnotou 104 m2/den. 
Kolektor C, jak již bylo řečeno v předchozím, má velké plošné rozšíření na povrchu jižní části 
ústecké synklinály. Složen je ze svrchní části staršího a v převážné části struktury i z celého 
mladšího cyklu jizerského souvrství. Slínovce v dolní části staršího cyklu pak tvoří izolátor. 
Průtočnost kolektoru C je charakterizována statisticky zjištěnou průměrnou hodnotou 66 
m2/den. 
Poslední ze čtyř existujících kolektorů v této struktuře – kolektor D (svrchní turon – coniak) – 
je tvořen plošně omezeným výskytem psamitické facie březenského souvrství v okolí Svitav. 
Podzemní odtok z kolektoru D stabilizuje průtoky na horním toku Svitavy. 
Z předchozího popisu je zřejmé, že optimální hydrogeologické podmínky pro vznik 
významných zásob podzemní vody v jižní části ústecké synklinály, představují kolektory B a C. 
Ty se také staly významnými zvodněmi pro vodárenskou exploataci s následným zásobením 
města Brna kvalitní pitnou vodou prostřednictvím I. a II. březovského vodovodu. V okolí 
Březové nad Svitavou zde byly postupně podchyceny přelivové prameny na obou březích 
Svitavy z kolektoru C (násoskou) a vertikálními jímacími zařízeními (vrty) pak realizovány 
vodárenské odběry podzemní vody z  kolektoru B. 
Ke vzniku zásob podzemní vody v kolektoru B dochází buď přímo na jeho výchozech, nebo 
prostřednictvím stoku. Z plošného rozdělení výchozů kolektoru je zřejmé, že hlavní oblasti 
dotace se nacházejí při východním a jižním denudačním okraji struktury.  



SKLÁDKA  S-OO3  BŘEZINKA I I   
 

 

 
               Zpracovatel dokumentace:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov str. 43 

Oblast stoku v nejjižnějším výběžku brachysynklinálního uzávěru se na dotaci nádrže nepodílí 
vzhledem k tomu, že podzemní voda stékající po izolátoru A/B ve směru strukturně 
podmíněného sklonu, je zachycena přímo řekou Svitavou, která tento uzávěr postupně 
prořezává až na letovické krystalinikum v podloží svrchní křídy. Hlavní proud podzemní vody 
v kolektoru B směřující od hydrogeologické rozvodnice u Opatova směrem k J má většinou 
artéský charakter zvodnění s negativní výtlačnou úrovní. Místem hlavního odvodnění (drenáže) 
kolektoru B je údolí řeky Svitavy, která hluboce prořezává vzhledem k toku protisklonně 
uložené vrstvy brachy-synklinálního uzávěru. Vedle skrytých příronů do toku vyvěrají v údolí 
Svitavy přelivné prameny Sulkovy (376,07 m n.m.) a Nádražní (370,41 m n. m.). Oba pramenní 
vývěry jsou kvantitativně buď zcela nebo částečně ovlivněny čerpáním podzemní vody 
z kolektoru B (II. zvodeň – resp. II. horizont) v jímacím území II. březovského vodovodu. 
V případě kolektoru C je nádrž podzemní vody v jižní části ústecké synklinály napájena 
z rozsáhlých výchozů na obou stranách brachysynklinálního uzávěru. Na většině území má 
volnou hladinu, pouze v osové části v okolí Svitav tvoří teplické souvrství stropní izolátor. 
Hlavní proud podzemní vody v kolektoru C směřuje stejně jako v případě kolektoru B od 
Opatova k jihu a vyvěrá v údolí Svitavy v okolí Radiměře, Muzlova a Dlouhé v podobě 
přelivných pramenů, jejichž vznik je dán naříznutím protiklonně uložených souvrství kolektoru 
C řekou Svitavou. Takto vzniklé prameny Banínské, Muzlovské, Petrovy a Lužní jsou 
podchyceny násoskami I. a II. březovského vodovodu. 
Doplňování obou zvodní v kolektoru B a C se děje infiltrací atmosférických srážek, z nichž 
rozhodující vliv mají srážky spadlé v mimovegetačním období a především v druhé části zimy 
ve formě sněhu. Pozvolné jarní tání sněhové pokrývky pak umožní postupně naplnit obě 
významné nádrže podzemní vody. Doba dobíhání (retardace) infiltrovaných atmosférických 
srážek do nádrže kolektoru C se pohybuje podle vzdálenosti v rámci brachysynklinálního 
uzávěru od několika hodin v prostoru blízkém jímacímu území až po zhruba 1-2 měsíce u míst 
vzdálenějších. V případě nádrže kolektoru B činí retardace atmosférických srážek 4-6 měsíců. 
Toto optimální rozložení dotace zásob podzemní vody umožňuje získat prakticky po celý rok 
zhruba stejnou velikost jímatelného množství podzemní vody pro město Brno, která činí cca 
1100 – 1200 l . s-1. Efekt optimálního doplňování zásob podzemní vody spočívá v tom, že ve 
chvíli, kdy se vyprazdňuje nádrž kolektoru C, dochází naopak k naplňování nádrže kolektoru B 
na maximum. 
 
Hydrogeologické poměry ložiska Březinka   
Jak je výše uvedeno ložisko Březinka je součástí hydrogeologického rajónu 4232 – Ústecká 
synklinála v povodí Svitavy, přesněji řečeno východního denudačního okraje jejího 
brachysynklinálního uzávěru – křídový denudační okraj je zde relativně vyzdvižen a úklon 
vrstev je k severozápadu do osové části ústecké synklinály resp. brachysynklinály. Výchoz 
svrchní křídy je zde tvořen návrším, jehož vrcholová partie dosahuje výšek 550 až 600 m n. m. 
Na jižní a západní straně je okraj křídy porušen v délce asi 2 km, kolmo rozvětveným údolím 
zdrojnic potoka Zavadilka (levý přítok Svitavy), který eroduje v horninách letovického 
krystalinika a vytváří zde místní erozivní bazi jihozápadní a jižní část ložiska. 
Vlastní ložisko je tvořeno kolektorem A a kolektorem B. V kolektoru A je zvodeň vázána na 
sladkovodní cenoman (kolektor Aa), přesněji řečeno na podslojové pískovce se zjištěnými 
mocnostmi 5-8 m. Zvodněny zde jsou i slojové proplástky o mocnostech 0,5-0,7 m. Pískovce 
jsou hrubě až středně zrnité, místy až jemnozrnné a jílovité. Jejich propustnost je průlinová 
až puklinová, případně kombinovaná. V rámci průzkumu pro otvírku ložiska nebyla 
kvantitativně ověřována a její hodnotu lze odhadnout analogicky z  průzkumných prací 
realizovaných v rámci jižní části ústecké synklinály. Je charakterizována kvalifikovaným 
odhadem kf =1,0 . 10-5 m . s-1. K napájení této zvodně dochází infiltrací atmosférických srážek 
na jejich výchozech při východním a severovýchodním okraji ložiska resp. svrchní křídy jako 
takové. Výchozí okraj je tak spíše transportní zónou resp. zónou stoku s jednoznačným 
pohybem podzemní vody od východu k západu.  
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Podle ROZEHNALA (1977) se tento sestupný pohyb podzemní vody napojuje na nádrž podzemní 
vody s výrazně napjatou hladinou v úrovni 465 – 460 m n. m. Tato samostatná nádrž podzemní 
vody je soustředěna do deprese v jihozápadní části ložiska. 
Vzhledem k tomu, že zvodeň v kolektoru sladkovodního cenomanu je na bázi tvořena 
nepropustným podložím, je možno zde hovořit o její spodní okrajové podmínce. Vlastní 
deprese je zde podmíněna tektonickými poruchami SV-JZ a SV-JV, podél nichž byly okrajové 
kry vyzdviženy a v centrální části tak vznikla nádrž pro akumulaci podzemních vod. 
V rámci ložiska Březinka vytváří uspořádání předkřídového reliéfu zhruba tři různé části 
s různým úklonem v různých výškových úrovních. Ve východní části ložiska lze vymezit sklon 
báze od východu k západu na úrovni 500-430 m n. m. Tato část ložiska je v současné době 
prakticky povrchově vytěžena a je v ní umístěna skládka TKO. 
V centrální části ložiska je pak baze křídy resp. sladkovodního cenomanu velmi plochá mezi 
úrovněmi 440 až 410 m n. m. s převládajícím úklonem k severozápadu. Zde probíhá těžba 
hlubinným způsobem a při ražbě zde došlo k průvalům vod. Na západ od ložiska pak má baze 
křídy úklon opět k severozápadu, daný úrovněmi 460 – 390 m n. m. Převládající směr proudění 
podzemní vody sladkovodní zvodně v přirozeném (lépe řečeno neovlivněném) stavu je 
jihozápadním směrem, kde docházelo před zahájením těžby na ložisku k přirozenému 
odvodnění této zvodně pramenními vývěry v okolí Deštné a Horního Smržova. Vývěry sledují 
díky subhorizontálnímu uložení křídových vrstev pramenní linii na úrovni 456-458 m n. m. 
Je samozřejmé, že u zvodně ve sladkovodním cenomanu dochází k pohybu podzemní vody  
i směrem severozápadním do údolí řeky Svitavy.Tento popis odpovídá stavu hydroizohyps 
zvodně ve sladkovodním cenomanu v době, kdy byl k dispozici plně funkční systém 
pozorovacích vrtů a kdy čerpání důlních vod navíc nenarušovalo její tlakový režim. 
V nadloží kolektoru sladkovodního cenomanu lze dokumentovat na ložisku Březinka i dílčí 
kolektory tzv. přechodního souvrství, které podle celé řady indicií vytváří izolační (dělící) 
vrstvu mezi cenomanem sladkovodním a mořským. Vlastní přechodné souvrství představuje 
poměrně rychlé střídání písčitých a jílovitých poloh s tím, že větší zastoupení písčitých poloh 
se nachází v jeho svrchní části. Zde lze tedy očekávat rovněž jisté zvodnění těchto dílčích 
kolektorů přechodního souvrství. Domníváme se, že zde se však nejedná o jednotnou zvodeň, 
ale spíše o drobné zvodně v jednotlivých polohách pískovců vzájemně oddělené polohami 
jílovců. Mocnost tzv. přechodního souvrství (lokální izolátor Aa/Ab) činí 20-25 m. Podle 
ROZEHNALA (1981) existuje propojení sladkovodního cenomanu a mořského cenomanu resp. 
spodního turonu v důsledku vertikálně propustného přechodního souvrství v místě hlavní 
tektonické poruchy směrem SSZ – JJV procházející ložiskem, která zde sice vytváří “pouze” 
ohyb vrstev – flexuru – která však u “křehkých pískovců” způsobila jejich intenzivní rozpukání 
a u “plastických jílovců” mohla způsobit jejich přetržení v místě ramen flexury, což může 
vysvětlit vertikální komunikaci mezi oběma zvodněmi. Faktem však zůstává, že v případě, kdy 
není křídový vrstevní sled tektonicky porušen, lze přechodní souvrství považovat za izolátor 
mezi cenomanem a spodnoturonskou zvodní. 
Dalšími významnými kolektory na ložisku Březinka jsou průlinovo – puklinový kolektor 
mořského cenomanu Ab, a převážně puklinový kolektor spodního turonu (B). Zvodeň, která 
v těchto dvou kolektorech vzniká, je považována za zvodeň spodního turonu. Důvodem zde je 
nepříliš jednoznačná izolátorská funkce souvrství III a (bělohorské souvrství), zastoupené slíny 
a slínovci o mocnosti 0,5 – 1,5 m a považované za dílčí izolátor Ab/B. Díky proměnlivé 
propustnosti ve vertikálním směru je zvodeň vyvinuta převážně v souvrství mořského 
cenomanu (II) a nadložní souvrství (III-IV) lze považovat spíše za zónu transportní. Baze 
souvrství mořského cenomanu (II) je prakticky totožná s bází sladkovodního cenomanu (I) a 
v důsledku toho je i její úklon obdobný, tedy k jihozápadu. Zhruba uprostřed ložiska je baze 
souvrství II ještě plošší než v případě souvrství I. I tak zde vzniká dílčí deprese pod úrovní cca 
460 m n. m. Směrem západním se pak baze mořského cenomanu uklání k JZ. Celková mocnost 
souvrství II-IV činí více jak 100 m, pokud není v důsledku denudace snížena. Volná hladina 
podzemní vody je vázána na svrchní část souvrství mořského cenomanu, zastoupená zde 
zelenošedými glaukonitickými pískovci až prachovci o mocnosti 20-25 m. Tyto pískovce mají 
puklinovou a průlinovou propustnost.  
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Spodní část souvrství pak tvoří pískovce silně glaukonitické a silně jílovité převážně s funkcí 
izolátoru. Propustnost tohoto kolektoru je poměrně vysoká v řádu   kf  = n.10-5 – n.10-4 m . s-1. 
V nadloží mořského cenomanu jsou spodnoturonské převážně puklinově propustné kolektory 
běžně označovány za opuky. Pod tímto názvem si lze představit písčité slínovce až spongility 
souvrství III a vápnité pískovce s rohovci souvrství IV. Díky svému charakteru se u nich 
v případě tektonických pohybů uplatňuje především tříštivá deformace. Z geomorfologické 
i geologické pozice ložiska je zřejmé, že plocha infiltrace spodnoturonské zvodně je 
podstatně větší než v případě zvodně sladkovodního cenomanu. Mocnost zvodnění 
v neovlivněném stavu zde dosahuje až 20 m a směr proudění podzemní vody v rámci této 
zvodně je zhruba k S a SZ do osové části ústecké synklinály. Úroveň hladiny podzemní vody 
této zvodně se pohybuje od 475 do 470 m n. m. I v případě spodnoturonské zvodně dochází 
k jejímu přirozenému odvodňování částečně i směrem jižním, což se projevovalo vznikem 
pramenních vývěrů (přelivů) v údolí SZ směru v Horním Smržově. Vznik těchto přelivů 
spodnoturonské vody je zapříčiněn poklesem baze kolektoru vlivem tektonické poruchy SSZ –
 JJV směru. 
Posledním hydrogeologickým kolektorem vysledovatelným při SZ okraji je kolektor 
střednoturonský (C). Zde v rámci vrstevního sledu vychází na povrch jeho bazální část tvořená 
slínovci souvrství V-VII, mající charakter izolátoru B/C. Vlastní kolektor vázaný na vyšší 
souvrství VIII – IX se nachází již v podstatně větší vzdálenosti od ložiska a nemá na 
hydrogeologické poměry ložiska zásadní vliv. Jeho hydrogeologický význam vzrůstá se 
vzdáleností od ložiska Březinka a poměrně velmi zásadní je v případě jímacího území I. a II. 
březovského vodovodu.  
I když většina výše zmíněných kolektorů podílejících se na zvodnění ložiska by se vzhledem 
k jeho geomorfologické pozici nabízela spíše jako kolektory s funkcí transportní než 
akumulační, bylo průzkumy směřujícími k získání podmínek pro vytěžení ložiska zjištěno, že 
zde existují kromě jisté dynamické složky zásob podzemní vody projevující se existencí 
přelivů (vývěrů) do údolí na SSZ-S a J-JZ, v tektonicky predisponovaných depresích i zásoby 
statické. Nejedná se zde v pravém slova smyslu o statické zásoby, které lze považovat za 
neobnovitelné, ale spíše o složku, která by teoreticky při snížení či zamezení infiltrace 
atmosférických srážek a tím zastavení přirozených přelivů, zůstala akumulována 
v jednotlivých depresích. 
 
Hydrogeologické poměry v území a problematika ukládání TKO na nové skládce v prostoru 
současného lomu Březinka 
Požadavek na ukládání tuhého komunálního odpadu do prostrou současného lomu Březinka má 
jako jeden cíl a tím je prodloužení skládkování v regionu Březinka zřízením nové skládky 
v prostoru vytěžené části lomu, který se nachází zhruba jižně od skládky současné a jako 
druhý cíl i zaplnění prostor vytěženého ložiska pro následnou rekultivaci. Zde je třeba říci, že 
pokračování skládkování v tomto území považujeme za pozitivní, poněvadž i vznik a existence 
současné skládky TKO Březinka přispěla nemalou měrou k postupnému zániku více jak  
100 divokých resp. neřízených skládek, nacházejících se v infiltrační oblasti I. a II. 
březovského vodovodu. Z hydrogeologického hlediska i z hlediska rizika ohrožení zdrojů 
podzemní vody využívaných pro zásobení obyvatel města Brna kvalitní pitnou vodou, 
představuje založení nové skládky ve stávajícím lomu Březinka jistou analogii se současnou 
skládkou. 
Z těchto důvodů lze říci, že po zkušenostech s provozem stávající skládky TKO Březinka 
neexistují žádné překážky pro její vybudování za předpokladu, že ve vytěženém prostoru 
bude vytvořena nepropustná vana s dvojí izolací dle požadavků platné legislativy a 
technických norem tak, aby nemohlo dojít k úniku srážkových vod proteklých skládkou do 
kolektoru A (cenoman). Přímé ohrožení kolektoru B a C je vzhledem k projektované výšce 
severozápadního okraje skládky (cca 505 – 509,8 m n. m.), který pod úrovní báze mořského 
cenomanu, prakticky vyloučeno. Pohyb podzemní vody v rámci kolektoru A i B směřuje 
souhlasně se sklonem jednotlivých vrstev resp. mezivrstevních a počevních izolátorů v rámci 
brachysynklinálního uzávěru k severozápadu až západu. 
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Podzemní vody pohybující se v rámci kolektoru B (spodní turon) k SZ jsou drénovány 
Chrastovským potokem a odvedeny v Moravské Chrastové zleva do Svitavy. V případě pohybu 
podzemní vody v kolektoru A i B směrem k západu, jsou tyto vody drénovány přímo řekou 
Svitavou, která v místě brachysynklinálního uzávěru prořezává křídová souvrství až na podloží, 
tvořené letovickým krystalinikem. Podstatné je, že díky pozici ložiska Březinka a drenážním 
účinkům vodních toků (Chrastovský potok, Svitava) se nedostávají podzemní vody do 
působnosti II. březovského vodovodu. 
Srážkové vody vsáklé a proteklé skládkou budou stejně jako v případě stávající skládky TKO 
zjímány a odvedeny na čistírnu odpadních vod (ČOV) a odtud vypuštěny do povrchového toku. 
I v současné době jsou ze stávajícího lomu Březinka čerpány důlní vody, složené částečně 
z vody podzemní a částečně z vody srážkové společně s vodami důlními z dolu Březinka a jsou 
po neutralizaci na ÚDV vypuštěny do potoka Zavadilka, ústícího v Letovicích zleva do Svitavy. 
Tímto nepřetržitým čerpáním za účelem snížení hladiny podzemní vody je vytvářena deprese 
v rámci ložiska Březinka, která zamezuje přirozenému odtoku podzemní vody směrem k SZ-Z. 
Vzhledem k tomu, že čerpání důlních vod bude pokračovat nejen po dobu těžby, ale i po 
jejím ukončení a to tak dlouho, než „zarostou“ a uzavřou se chodby v dole Březinka, které 
působí jako prostředí umožňující „vypadávání“ železa a v důsledku promývání a následného 
rozpouštění kyzových zón i nízké pH důlní vody. Z toho plynou rizika pro životní prostředí 
v případě, že by bylo čerpání důlních vod ukončeno bezprostředně s těžbou, což by způsobilo 
postupný nástup hladiny podzemní vody v ložisku Březinka a jeho bezprostředním okolí a 
v důsledku toho obnovení původních přelivů (pramenních vývěrů) resp. možnosti vzniku i 
nových, přičemž kvalita této podzemní vody by se vyznačovala zvýšenou kyselostí a zvýšeným 
obsahem železa. Z výše uvedeného je zřejmé, že čerpání důlních vod z ložiska bude fungovat 
s největší pravdě-podobností po dobu existence skládkování i následné rekultivace. 
 

C.2.7. Fauna a flóra 

V rámci přírodovědného průzkumu prováděného v roce 1997 (Láznička, 1997) v rozsahu 
potřebném pro biologické hodnocení  dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
byly v území, v různých biotopech (louky, lesní porosty, lada, opuštěná stavení, zahrady, 
mokřady, vodoteče, prostor lomu a skládky) indikovány tyto rostlinné a živočišné druhy  : 
Rostliny : Dobromysl obecná (Origanum vulgare), chrpina luční (Jacea pratensis), jehlice 
trnitá (Ononis spinosa), kostřava ovčí (Festuca ovina), mateřídouška úzkolistá (Thymus 
serpyllum) mochna nátržník (Potentilla erecta), pupava obecná (Carlina vulgaris), rozrazil 
rezekvítek (Veronica chamaedrys), sedmikráska obecná (Bellis perennis), bika hajní (Luzula 
nemorosa), konvalinka vonná (Convallaria majalis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), 
pstřoček dvoulistý (Majanthemum bifolium, komonice lékařská (Melilotus officinalis), krvavec 
menší (Sanquisorba minor), kozinec sladkolistý (Astragallus glycyphyllos), podběl lékařský 
(Tusillago farfara), devětsil bílý (Petasites albus), řeřišnice luční (Cardamine pratensis), toten 
lékařský (Sanguisorba officinalis), pryskyřník prudký (Ranunculus acer).  
 

Během průzkumu byly v zájmovém území pozorovány následující druhy živočichů :  
Z bezobratlých byly v území zastiženi : bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), okáč 
bojínkový (Melanargia galathoa), řada druhů hnědásků (Melitaea spp.), babočka osiková 
(Nymphalis antiopa), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), střevlík zrnitý (Carabus 
granulatus). Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli v území zjištěni : zástupci čmeláků 
(Bombus spp. – ohrožený rod), mravenců (Formica spp. – ohrožený rod), svižník polní 
(Cicindela campestris – ohrožený rod), ještěrka obecná (Lacerta agilis – silně ohrožený druh), 
ropucha zelená(Bufo viridis – ohrožený druh), skokan hnědý (Rana temporaria), užovka 
obojková (Natrix natrix – ohrožený druh). Z ostatních obratlovců jsou druhově nejhojněji 
zastoupeni ptáci (pěnice), krutihlav obecný (Jund torquilla), konipas bílý (Motacilla alba), 
kukačka obecná (Cuculus canorus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), vlaštovka obecná 
(Hirundo rustica), ťuhýk obecný (Lanius collurio), sýkory, pěnkavy, strnadi, stehlíci, rehci, 
špačci, strakapoudi. 
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C.2.8. Ekologická stabilita území 

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a 
zachovávat své přirozené funkce. Kostru ekologické stability KES) tvoří v daném území 
společenstva ekologicky nejstabilnější. V zájmovém území je to stupeň č. 4. Hranice 
jednotlivých prvků KES však není pevně vymezena.  
Kostra je tvořena především velkými bloky lesa a mimo les krajinnou zelení, která je 
soustředěna do již zmíněných remízků a rovněž břehovými porosty (místy nekvalitními či 
chybějícími) podél toků, které mají vysokou ekologickou a estetickou hodnotu. Tato území lze 
označit jako ekologicky stabilní na řešeném území s nutností pouhého doplnění (dosázení) 
krajinné zeleně.  
Nadregionální význam v KES má nadregionální biokoridor, který v území prochází od severu 
k jihu po svazích Hřebečovského hřbetu. Jedná se o funkční biokoridor s kvalitními bukovými 
porosty (5B3, 5BC3). 
 

Územní biochory a KES 
(Biochora představuje prostorový rámec, vystihující rozmanitost ekologických podmínek. 
Tvoří ji typická kombinace geobiocenů v rámci určitého sosiekoregionu). V dotčeném území 
jsou definovány následující typy biochor.  
Biochora mírně teplých kotlin pahorkatinného rázu (II.21.1) 
Druh biochory: modální; Rozšíření: V zájmovém území se jedná o široké údolí ohraničené velkými 
bloky lesa s nivou Malonínského  potoka; Ekotop: Mírné svahy s rozsáhlými agrocenózami o nadmo řské 
výšce 450 m, mírně teplá klimatická oblast MT3. Biota: Převládají společenstva 3. dubobukového 
vegetačního stupně, na zvýšených okrajích údolí navazují společenstva 4. bukového vegetačního 
stupně. Hlavními potenciálními společenstvy jsou: 3AB3: Querci fageta (dubové bučiny); 3B3: Querci 
fageta typica (typické dubové bučiny); v nivě vodoteče: 3BC4: Fraxini alneta (jasanové olšiny). 
Současný stav: Rozsáhlé agrocenózy, malé zastoupení lučních porostů a exatravilánové zeleně. 
Negativní vliv těžby lupku. Kostra ekologické stability je nevyhovující. 
Biochora mírně teplých členitých vrchovin (II.21.5) 
Druh biochory: Kontrastně modální; Rozšíření: Východně od Jevíčka; Ekotop: Členitá vrchovina se 
zářezy potoků v rozmezí nadm. v. 400 - 500 m. Na křídových a permských sedimentech převládají 
písčité nenasycené hnědé půdy (kyselé), pouze v údolních polohách a na bázích svahů minerálně 
bohatší hnědé půdy nasycené, podél potoků nivní půdy oglejené. Mírně teplá klimatická oblast MT3 a 
MT5. Biota: Kontakt společenstev 3. dubobukového a 4. bukového vegetačního stupně, převážně oligo-
mezotrofní meziřady AB, ostrůvkovitě oligotrofní řady A i mezotrofní řady B. Hlavními potenciálními 
společenstvy jsou: 3AB3 - Querci  fageta (dubové bučiny); 3B3 - Querci  fageta typica (typické dubové 
bučiny); 4A2-3 - Querci  pineta (dubové bory); 4AB3 - Fageta quercino abietina (dubojedlové bučiny); 
3-4BC4 - Fraxini alneta (jasanové olšiny). Současný stav: Mozaika lesů se změněnou druhovou 
skladbou (smrk, borovice, vtroušeně dub a buk), méně rozlehlých polí a polokulturních trvalých 
travních porostů, ojediněle lada se subxerotermofyty. Kostra ekologické stability je téměř 
dostačující, žádný z přírodě blízkých segmentů však není zahrnut do sítě chráněných území. 
Biochora mírně teplých členitých pahorkatin (II.22.3) 
Druh biochory: Kontrastně modální; Rozšíření: Plošně nejrozšířeněnjší typ biochory Svitavské 
pahorkatiny; Ekotop: Plochá vrchovina v rozmezí 480 - 600 m n.m.. Na křídových sedimentech 
převládají písčité nenasycené (kyselé) hnědé půdy. Mírně teplá klimatická oblast, okrsky MT3 a MT5. 
Biota: 4. bukový vegetační stupeň s převahou společenstev oligotrofně mezotrofní meziřady AB. 
Hlavními potenciálními společenstvy jsou: 4AB3: Fageta quercino abietina (dubojedlové bučiny); 4B3: 
Fageta typica (typické bučiny). Současný stav: V zájmovém území je významný podíl lesů se 
změněnou dřevinnou skladbou (smrkové monokultury, vtroušeně borovice, modřín, ojediněle dub, 
buk). 
Ve volné krajině dotčeného území lze považovat při obnově porostů za stromy základní: javor klen, 
bříza bílá, topol, osika, vrba jíva, vrba křehká, lípa malolistá, keře domácí: líska obecná, zimolez 
obecný, krušina olšová, meruzalka horská, svída krvavá. 
Chráněná území přírody a chráněné stromy 
V řešeném území se chráněná území přírody ani chráněné stromy nevyskytují. 
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C.2.9. Krajina 

Kopcovitý reliéf pahorkatiny a okrajových hřbetů pomezí Českomoravské vrchoviny a 
Moravskotřebovské pahorkatiny, v kombinaci s údolními nivami a plošinami vytváří pestrou 
krajinnou mozaiku. Charakter krajiny dotváří i pestré střídání krajinných prvků, porostů a 
kultur. Přítomnost kulturních prvků a jejichž negativní vliv v krajině je reprezentován 
povrchovou těžbou v dobývacím prostoru Březinka, umístěním sídel v údolních polohách a 
komunikační a infrastrukturní sítí.  
Krajina v území prošla změnou maloplošného hospodaření na kolektivní a intenzivní 
zemědělskou velkovýrobu. Důsledkem tohoto kroku bylo mimo jiné i snížení druhová diverzita 
a nižší zastoupení trvalých travních porostů. Z původních agrárních teras a mezí, které plnily 
funkci ochrany půdy, protierozní i ekologickou (existenční), krajinotvornou a estetickou se 
v krajině zachovaly pouze zbytky a to především v podobě mezí a malých terénních zlomů 
s vegetací a remízků. V lesním hospodářství došlo ke změnám přírodní skladby dřevin. 
Přirozené smíšené lesy byly nahrazeny méně odolnou smrkovou monokulturou. Většina lesních 
porostů je tvořena smrkovou monokulturou, místy borovicí. Rozptýlená zeleň ve volné krajině 
neodpovídá kvantitou a kvalitou původní dřevinné skladbě.  
Krajina je významně ovlivněna provozem povrchové těžby jílovců a provozem skládky 
odpadů. 
  
C.2.10. Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 

Obyvatelstvo a hmotný majetek 
Slatina je malou obcí se 110 trvale bydlícími obyvateli. Obec spáduje ekonomickými vazbami 
k blízkým větším obcím, zejména Velkým Opatovicím, Jevíčku a Letovicím a dále pak k 
Moravské Třebové a Boskovicím. Do těchto sídel vyjíždí většina ekonomicky aktivního 
obyvatelstva za prací. Obec si částečně zachovala charakter zemědělské obce.  
Průmyslová výroba je zastoupena těžebním průmyslem. Na části katastru Březinka je situován 
těžební areál provozovaný P-D Refractories CZ Velké Opatovice a.s. Povrchová a důlní těžba 
je realizována v lomu a dolu na rozhraní katastrů Březinka a Horní Smržov. Na provozu 
Březinka je zaměstnáno cca 45 pracovníků. Předpokládaná životnost lomu je cca 15 let, dolu 
do 2 let. Jiná průmyslová výroba se v obci nenachází. 

Kulturní památky 
V obci se nenachází žádné nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 
kulturních památek ani památkově chráněná území, ve smyslu  zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči v platném znění. Významnými, nikoliv však památkově chráněnými, jsou 
místní památky.  
V obci se zachovala  některá původní venkovská stavení, reprezentující původní místní 
stavební kulturu. Budovy provedené neznámými řemeslníky, na nichž se obměňují typické 
prvky a detaily, nazýváme je stavbami lidového stavitelství. Ve Slatině lze spíše hovořit pouze 
o stavbách s prvky lidového stavitelství.  
Jedná se o : 
ú roubený dům (na návsi na parcele č. 1) 
ú kaple Nanebevzetí Panny Marie (na návsi na parcele č. 54) 
ú svaté kříže (na návsi na parcele č. 500/2 a v osadě Na červené na parcele č. 377). 

 

Na katastru obce se nenacházejí žádné chráněné archeologické památky ani evidovaná 
archeologická naleziště, či jiná území archeologického zájmu. Pokud se v území vyskytnou 
území archeologického zájmu je nutno postupovat dle ustanovení § 22 odstavce (2) zákona č. 
20/1987 Sb. v platném znění a tedy v případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav 
terénu v katastru obce je jejich investor povinen již v době přípravy stavby povinen uzavřít 
smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou 
k provádění archeologických výzkumů. 
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C.3.  Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 

 
Kvalitu životního prostředí v území lze charakterizovat jako relativně dobrou. Tuto 
skutečnosti potvrzují zejména údaje o imisní zátěží území, které charakterizují širší území 
jako čisté až téměř čisté. Lokální ovlivnění, v daném případě z provozu lomu a zpracování 
jílovců Březinka a z ukládání odpadů na provozované skládce S-OO3 Březinka, se do tohoto 
pozitivního hodnocení nepromítají. Životní prostředí je však těmito místními specifikami  
částečně negativně ovlivněno. Další negativní ovlivnění přináší intenzivní zemědělská 
velkovýroba zejména v dopadech na zjednodušování společenstev, erozní projevy, vnos 
cizorodých látek do potravních řetězců, erozní projevy a kontaminaci vod. Skládka jako další, 
s výše uvedenými srovnatelný zdroj znečištění, bude lokálně působit zejména v ploše areálu a 
jeho nejbližším okolí.  
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ČÁST 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. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
Hodnocený záměr je situován v území, které je pro tento účel určeno územním plánem obce 
a je charakterizováno jako rozvojová plocha 17 skládky odpadu - vybudování skládky tuhého 
domovního odpadu a tuhého netoxického průmyslového odpadu ve vytěžené části 
povrchového lomu, výstavba ve 2 etapách na ploše celkem 16,7ha. Stavba je zároveň 
zahrnuta do seznamu veřejně prospěšných staveb. Jako podmínky pro realizaci skládky 
územní plán stanovuje : 

- rozšíření skládky je možné až na základě podrobného vyhodnocení zdravotních rizik 
- předpokládaná doba ukládání na navrhovanou skládku bude tedy patrně podobná jako 

u skládky stávající (minimálně však 15 let) 
- pro reálné posouzení a objektivní rozhodnutí o možnosti zřízení skládky bude nutno 

zpracovat podrobnou studii navrhované skládky, včetně hydrogeologických průzkumů a 
na jejím základě stanovit stavebnětechnické parametry skládky. 

Hodnocený záměr výstavby a provozu skládky S-OO3 je vzhledem k lokalizaci a vzdálenosti 
k obytné zástavbě možným zdrojem těchto negativních vlivů a rizik : 

- produkcí emisí ovzduší znečišťujících látek 
- hlukovou zátěží 
- možností kontaminace podzemních vod 
- zdravotními riziky pro obyvatelstvo 
- dopravními riziky 
- ochuzením ekosystémů. 

V důsledku realizace a provozu záměru lze očekávat vznik některých negativních, ale i 
pozitivních dopadů, které se budou dotýkat složek životního prostředí, obyvatelstva, kvalit a 
využití území, sociálních a ekonomických aspektů. Případné negativní dopady jsou vázány na 
emise znečišťujících látek a hluk z provozu areálu a s ním související dopravu. Tyto dopady 
jsou vázány výhradně na oblast areálu skládky a nejbližší okolí a na dopravní koridory. V 
nepříznivých situacích, při synergickém působení s těžbou a provozem zařízení lomu Březinka, 
se oblast negativního ovlivnění okolí rozšiřuje mimo hranice areálu. Dále v textu popsaná 
zdravotní rizika jsou detailně vyhodnocena v příloze Hodnocení zdravotních rizik. 
 

D.I.1.1 Vliv imisní situace 
Produkce emisí znečišťujících látek 
Provozem zařízení SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II budou z jednotlivých technologií a procesů 
do ovzduší emitovány následující znečišťující látky, z nichž některé jsou skleníkovými plyny : 
methan (CH4), sirovodík (H2S), oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2), oxid uhelnatý (CO), oxid 
uhličitý (CO2), amoniak (NH3), tuhé znečišťující látky (TZL) s podílem prachových částic PM10, 
organické látky ze spalování paliv a odpadních plynů – benzen (C6H6) a benzo(a)pyrén, 
methylmerkaptan (CH3SH), vinylchlorid (C2H3Cl/H2C=CHCl).  
Pro kvantifikaci a vyhodnocení případných negativních vlivů emisí znečišťujících látek na 
obyvatelstvo a složky životního prostředí byla vypracován Odborný posudek a Rozptylová 
studie, které jsou přílohou Dokumentace. Z výsledků obou těchto materiálů vyplývá, že u 
všech emitovaných znečišťujících látek nebudou díky rozptylu do ovzduší ani 
za nejnepříznivějších stavů dosaženy imisní limity pro ochranu zdraví obyvatelstva a ochranu 
ekosystémů.   
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Možné potenciální riziko dále představují emise CH4, zejména v případě nezjištěných úniků a havárie 
explozí a H2S v případě převládající acinogeneze či v případě ukládání odpadů s vysokým podílem 
síranů. Neúmyslná či záměrná iniciace a vznícení nebezpečné třaskavé směsi je doprovázeno 
zahořením intenzivním plamenem s dosahem v okruhu několika metrů, vysokou teplotou a vývinem 
vysokého tlaku plynů hoření, který hrozí destrukcí objektů a rozmetání i poměrně masivních části 
konstrukcí do okolí , až do vzdálenosti desítek metrů. Pro informaci uvádíme tabulku imisních limitů, 
čichových prahů a nalézané koncentrace ve skládkovém plynu některých znečišťujících látek (Straka 
F.: Bioplyn, Říčany 2003 a International Safety and Health Information Cenntre, US EPA):  

Imisní limity  
Znečišťující 
látka 

Aritmetický 
průměr/1hod. 

Aritmetický 
průměr/24 

hod. 

Max. denní 
8 hodinový 

průměr 

Aritmetický 
průměr/ 

kalendářní 
rok 

 
Čichový 

práh 
člověka 

Nalézané 
koncentrace 

ve 
skládkovém 

plynu 
SO2 350 µg.m-3 125 µg.m-3 - 50 µg.m-3 - - 
NO2 200 µg.m-3 - - 40 µg.m-3 6,16 mg.m-3 - 
CO - - 10.000 µg.m-3 - 29,0 mg.m-3 163,5 mg.m-3 
NH3 - 100 µg.m-3 - - - - 
Methyl 
merkaptan 

- - - - 0,13 µg.m-3 0 – 30,0 mg.m-

3 
Ethyl 
Merkaptan 

- - - - 2,5 µg.m-3 0 – 20,0 mg.m-

3 
Dimethyt 
Sulfid 

- - - - 100 µg.m-3 1,6 – 
4,0mg.m-3 

Vinylchlorid - - - - 2,8 mg.m-3 0 – 26,0mg.m-3 

Hodnocení expozice imisemi 
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby 
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, která 
byla vydána MŽP ČR v r.1998. Výpočet byl proveden programem  SYMOS´97v2003, verze 
5.1.4.2 firmy IDEA-ENVI s.r.o. Základní charakteristika ventilačních poměrů hodnocené 
lokality vycházela ze stabilitní větrné růžice. Pro výpočet imisní charakteristiky bylo 
vytvořeno zájmové území se sítí referenčních bodů v počtu 6437 s krokem 50 m, osm 
vybraných referenčních bodů bylo umístěno na významných místech. Hodnocena byla stávající 
situace daná současnou imisní zátěží. Vzhledem k charakteru výše popsaného zdroje a ve 
vztahu k platné legislativě o imisních limitech, byl výpočet proveden pro emitované 
znečišťující látky : CO, H2S, methylmerkaptan a vinylchlorid. Na základě požadavku 
zpracovatele analýzy zdravotních rizik byla rozptylová studie dopracována o další znečišťující 
látku (NO2).  
Na základě vypočtených koncentrací znečisťujících látek se v Rozptylové studii konstatuje, že 
z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví nedojde vlivem provozu nového 
zdroje SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II  k překročení imisních limitů znečisťujících látek. 
Imise pachových látek nebudou obtěžovat obyvatele okolních obcí. Příspěvek k imisnímu 
zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem tohoto 
zdroje dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo 
ohroženo dodržování platných imisních limitů pro hodnocené škodliviny.  
 

D.I.1.2 Vliv hlukové situace a eventuálně dalších fyzikálních a biologických 
charakteristik 

Akustická situace v území v důsledku provozu hodnoceného záměru, byla posouzena Hlukovou 
studií, která je v příloze Dokumentace. Studie vyhodnotila stávající a očekávanou akustickou 
situaci, která je spojena s provozem skládky (doprava, hutnění, chod kogenerační jednotky), 
se zahrnutím spolupůsobení ostatních zdrojů hluku v území tj. těžby, dopravy a úpravy 
surovin v provozu lomu Březinka.  
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Tabulka – hladiny akustického tlaku pro konečnou akustickou situaci - všechny zdroje hluku, DEN 

Hladina 
LAeq,8h Souřadnice Výška 

X Y Z 
Jméno ID 

Den 
(dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD Slatina - lokalita Na Červené 1 54.2 3.00 r -593387.36 -1113126.52 500.32 
RD Březinka 2 59.4 3.00 r -594699.97 -1112939.34 494.47 
Zastavěná část obce Slatina 3 39.3 3.00 r -593221.03 -1112594.85 476.50 
Zastavěná část obce Roubanina 4 34.3 3.00 r -594139.35 -1113947.26 480.78 
Zastavěná část obce Horní Smržov 5 37.7 3.00 r -594915.58 -1113759.96 465.59 

Z tabulky výše, ve které jsou uvedeny vypočítané hladiny akustického tlaku ve zvolených 
výpočtových bodech je patrné, že hluk ze stacionárních zdrojů provozovaných na skládce a 
v lomě včetně hluku z obslužné dopravy nepřekračuje hygienické limity, stanovené v nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory  v 
denní době , ve výpočtových bodech 3 – obec Slatina, 4 – obec Rubanina  a 5 – obec Horní 
Smržov.  V případě výpočtových bodů 1 a 2, ve kterých je překročen hygienický limit 50dB 
nelze učinit jednoduchý závěr, neboť vypočítané hladiny akustického tlaku v tabulce jsou 
dány superpozicí účinků hluku průmyslových zdrojů, obslužné dopravy a z dopravy na státní 
komunikaci II/368.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády č.148/2006 Sb. umožňuje, v případě hluku 
z dopravy na hlavních komunikacích, kde je hluk z dopravy převažující, použít korekci +10 dB 
a na účelových komunikací není přípustná žádná korekce, je nezbytné stanovit hladiny 
akustického tlaku ve výpočtových bodech pro akustickou situaci ve které vyloučíme hluk 
z dopravy na silnici II/368. Vypočítané hladiny akustického tlaku pro takový případ jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka – hladiny akustického tlaku pro konečnou akustickou situaci - pouze průmyslové zdroje a 
obslužná doprava - DEN  

Hladina 
LAeq,8h 

Souřadnice 
Výška 

X Y Z 
Jméno ID 

Den 
(dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD Slatina - lokalita Na Červené 1 42.9 3.00 r -593387.36 -1113126.52 500.32 
RD Březinka 2 59.4 3.00 r -594699.97 -1112939.34 494.47 
Zastavěná část obce Slatina 3 32.1 3.00 r -593221.03 -1112594.85 476.50 
Zastavěná část obce Roubanina 4 33.7 3.00 r -594139.35 -1113947.26 480.78 
Zastavěná část obce Horní Smržov 5 37.7 3.00 r -594915.58 -1113759.96 465.59 
 
Na základě výsledků výpočtů uvedených v tabulce výše lze konstatovat, že ve výpočtovém 
bodě 1 nejsou překročeny hygienické limity stanovené pro hluk z průmyslových zdrojů a hluk 
z dopravy na účelových komunikacích. Dominantním zdrojem hluku je doprava na veřejné 
komunikaci II/368.  
Ve výpočtovém bodě 2, který je umístěn u fasády jediného RD v osadě Březinka, jsou 
hygienické limity překročeny. Výsledná hladina akustického tlaku v tomto bodě je dána 
superpozicí účinků všech průmyslových zdrojů a hluku z obslužné komunikace, vliv dopravy na 
veřejné komunikaci je zanedbatelný. Dominantním zdrojem hluku ve výpočtovém bodě 2 je 
provoz třídící linky. Ve výpočtovém modelu je výrobní linka uvažována s nepřetržitým 
provozem. Ve skutečnosti je v současné době provozována po dobu dvou až čtyř  hodin 
v průběhu směny, což znamená snížení ekvivalentní hladiny o 3 až 6 dB za dobu osmi po sobě 
jdoucích hodin.  I přes tyto skutečnosti je stav akustické situace v chráněném venkovním 
prostoru tohoto RD protiprávní. Protihluková opatření na daném technologickém zařízení by 
byla technicky náročná až nereálná a  je tedy nutno,  v souvislosti s rozšířením lomu, usilovat 
o výkup předmětného rodinného domku.   
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D.I.1.3 Hodnocení zdravotních rizik v důsledku imisí v ovzduší a hluku 
 
Imisní limity  
Imisní limity jsou určeny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, nařízením vlády 
č. 60/2004 Sb. a nařízením vlády č. 429/2005 Sb. ve znění nařízení vlády č. 597/2006 Sb. V 
případě, že posuzované látky nejsou uvedeny v citovaném nařízení vlády, jsou využity odkazy 
na AHEM č.6/1986, či extrapolace na PEL dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 

 
Tabulka : Imisní limity vybraných znečišťujících látek 
 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu / maximální povolený 
počet jejího překročení za rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3 / 18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 µg.m-3 / 18 

Oxid uhelnatý 8 hodin 10 000 µg.m-3 

Vinylchlorid * kmax 

kd 

300 µg.m-3 

100 µg.m-3 

Sulfan * kmax 

kd 

8 µg.m-3 

8 µg.m-3 

Methylmerkaptan kmax 

kd 

0,4 µg.m-3 

0,2 µg.m-3 

* AHEM 
 
Hodnocení rizik imisí 
Rozptylová studie, která byla podkladem pro hodnocení zdravotních rizik z imisí, byla 
zpracována pro oxid uhelnatý – CO, sulfan – H2S, methylmerkaptan, vinylchlorid a oxid dusičitý 
– NO2. V rozptylové studii byly vypočteny hodnoty imisních koncentrací škodlivin u nejbližší 
zástavby vzhledem ve vztahu k navrženému tělesu Skládky Březinka II. 

Charakteristika rizika 
Nejvyšší příspěvek maximálního denního osmihodinového průměru CO byl vypočten ve výši 
2,89 μg·m-3, u vybraných referenčních bodů reprezentujících hranici obytné zástavby je 
maximum vypočteno v bodě č.1 – 0,55 μg·m-3. Hodnoty imisních koncentrací oxidu uhelnatého 
se pohybují  na hranici obytné zóny řádově v tisícinách % limitní hodnoty. Modelovaný 
příspěvek je z pohledu zdravotních rizik nevýznamný i ve vztahu ke konzervativně pojatému 
pozadí cca 2500 µg.m-3. Situaci není třeba řešit pomocí HQ. 
Průměrné roční imisní koncentrace  i maximální hodinové koncentrace sirovodíku na hranici 
obytné zástavby leží pod čichovým prahem. Čichový práh sirovodíku je 0,57 µg.m-3 a  je 
překračován u hodinových maxim jen v bezprostřední blízkosti skládky (řádově metry až 
desítky metrů) . I zde je však překročení čichového prahu je velmi nízké. U nejbližšího trvale 
obydleného objektu byla vypočtena nejvyšší maximální hodinová koncentrace 0,121 µg.m-3. 
To je hodnota nedosahující čichového prahu sirovodíku. Při porovnání s limitními hodnotami 
dle AHEM je max. limitní koncentrace čerpána z cca. 2%. Modelovaná hodnota imisní 
koncentrace se pohybuje 5 řádů pod platnou PEL (10 mg/m3). Situaci není třeba posuzovat 
pomocí HQ, navýšení zdravotního rizika realizací záměru je nevýznamné. Modelovaná hodnota 
je akceptovatelná i ve vztahu k  doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO Air 
Guidelines 2000), která hodnotu 24h koncentrace sirovodíku rovnou 0,15 mg/m3  bere jako 
bezpečnou úroveň expozice. 
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Čichový práh methylmerkaptanu je 0,13 µg.m-3. Nejvyšší vypočtené koncentrace dosahují 
hodnot 0,12 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace a 0,016 µg.m-3 pro průměrné roční 
koncentrace. Tyto koncentrace byly vypočteny opět jen v bezprostřední blízkosti skládky. Na 
hranici obytné zóny jsou tyto koncentrace minimálně o řád nižší.  Metylmerkaptan nebude 
svým zápachem obtěžovat okolí.  Při porovnání s limitními hodnotami dle AHEM je max. 
limitní koncentrace čerpána z cca. 10 %. Situaci není třeba posuzovat pomocí HQ, navýšení 
zdravotního rizika realizací záměru je nevýznamné. 
Nejvyšší vypočtené koncentrace vinylchloridu dosahují na hranici obytné zóny hodnot 0,016 
µg.m-3 pro maximální denní koncentrace.  Při porovnání s limitními hodnotami dle AHEM je 
max. limitní koncentrace čerpána z cca. setin %. Modelovaná hodnota imisní koncentrace se 
pohybuje 5 řádů pod platnou PEL (7,5 mg/m3). Situaci není třeba posuzovat pomocí HQ, 
navýšení zdravotního rizika realizací záměru je nevýznamné. Při posouzení karcinogeního 
rizika při celoživotní expozici vinylchloridu (zdvojnásobení karcinogenního rizika při expozici 
od narození je zdůvodněno vyšší senzitivitou v dětství)  při užití inhalační UCR = 8,8E-06 
(µg/m3) dosáhne riziko zvýšení pravděpodobnosti nádorového onemocnění při uvedené imisní 
koncentraci vinylchloridu hodnoty  1,4E-07. Toto riziko je společensky akceptovatelné, jeho 
hodnota je o řád nižší než základ E-06 .   
Imisní příspěvek oxidu dusičitého NO2 z provozu posuzovaného záměru k předpokládané 
pozaďové imisní situaci je minimální, dosahuje v maximech ročních koncentrací na hranici 
obytné zóny hodnot  max. 0,019 µg/m3. Předpokládaný roční pozaďový průměr zde dosahuje 
hodnot max. cca 20 μg/m3 . Příspěvek k imisní situaci vyhodnocený z provozu záměru činí 
v případě ročních průměrů řádově setiny % limitu a je za těchto podmínek málo významný. Při 
započtení maxima pozadí to v praxi to reprezentuje čerpání příslušného limitu z necelých 50 
%. Situaci není třeba posuzovat pomocí HQ. Čerpání limitu je mj. podmíněno konzervativní 
kalkulací pozaďových hodnot ukazatele daných jejich obtížnou extrapolací na místní 
podmínky. 
 
Analýza nejistot 
ú Imisní zátěž  lokality vychází v celém rozsahu z modelových situací, opírajících se o 

současná hodnocení klimatických faktorů a stávající technologické a dopravní zátěže 
území. Model nepředpokládá existenci dalších zdrojů posuzovaných imisí.  

 

ú Určité zjednodušení situace je dáno konečným výčtem látek jako možných emisí ze 
studie, významným faktorem je i při předpokladu minimálních změn situace prašná frakce 
PM10. 

 

ú Hustota  a četnost referenčních bodů neumožňuje modelování širších souvislostí imisní 
situace. 

 

ú Model vychází z nulových pozaďových hodnot posuzovaných atypických imisí.  
 

ú Klimatické a meteorologické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých 
veličin za delší časové období, skutečný průběh rozptylových charakteristik (např. výskyt 
bezvětří apod.) se v jednotlivých konkrétních letech může od těchto údajů lišit 

 

ú Vyhodnocení imisní zátěže zájmového území bylo provedeno s využitím metodiky SYMOS 
97, která je doporučená MŽP pro zpracování rozptylových studií. Přestože metodika byla 
sestavena se snahou o maximální věrohodnost všech v ní použitých postupů, jejím 
základem je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemůže 
popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl látek,metodika nepočítá 
s pozaďovým znečištěním, které musí být stanoveno samostatně, výsledky podle metodiky 
se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu a konečně metodika nezahrnuje 
resuspendované částice. 

 

ú Odhad expozice byl prováděn v maximálně konzervativní míře. Předpokládal průběžnou 
24hod. expozici denně, přičemž současné epidemiologické studie předpokládají v průměru 
tříhodinový pobyt člověka na venkovním ovzduší. Skutečná míra zdravotních rizik bude 
tudíž ještě nižší, než je uvedeno v závěru hodnocení.  
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Charakterizace rizika hluku 
Výpočtem byly pro jednotlivé referenční body modelovány následující hladiny hluku. pro 8 
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h ). Pro charakterizaci rizika 
byl vzat souběh veškerých zdrojů. 
 
Tabulka č. 6: Hladiny hluku ve výpočtových bodech - veškeré zdroje 
 

Referenční bod LAeq,8h (dB) 

RD Slatina – lokalita na Červené 54,9 

RD Březinka 59,4 

Zastavěná část obce Slatina 39,3 

Zastavěná část obce Roubanina 34,3 

Zastavěná část obce Horní Smržov 37,7 
 

Modelovaná hluková situace u výpočtových bodů se pohybuje v závislosti na vzdálenosti 
výpočtových bodů od posuzovaných technologií mezi 34,3 – 59,4 dB v denní době. Při hrubé 
aproximaci reprezentuje denní ekvivalentní hladina akustického tlaku lehké obtěžování u cca 
50% a vysoké obtěžování hlukem u cca 10 % exponované populace. 
  

Obtěžování hlukem je nejobecnější reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních 
emočních stavů, např. pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit 
beznaděje. U každého jedince existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. 
Jedná se o zcela individuální vnímání rušivosti – v běžné populaci je 5 až 20 % vysoce 
senzitivních osob stejně jako osob vysoce tolerantních. Rozmrzelost může vzniknout po 
víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Rovněž může být 
významně ovlivněna zdravotním stavem exponovaných osob. Tato skutečnost je významná 
vzhledem ke zhoršené komunikaci řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku, což má řadu 
prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů mezi lidmi (podrážděnost, 
nejistota, pocity nespokojenosti), může vést k překrývání a maskování důležitých signálů. Pro 
dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická 
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 
dB v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči LAeq,T= 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí 
v místnostech překračovat LAeq,T= 35 dB. Zvláštní pozornost zasluhují domy, ve kterých bydlí 
malé děti a třídy předškolních a školních zařízení.  
 

V bodech kde dochází k překračování hygienických limitů pro denní dobu doporučuji  ověření 
hlukové situace přímým náměrem  a zvážení odpovídajících protihlukových opatření. 
 
Analýza nejistot 
ú Nejistoty odhadu zdravotního rizika expozice hluku vycházejí v tomto případě především 

z charakteru hlukové studie. Její výsledky sice poskytují přesné aktuální údaje, avšak 
nemusí být dostatečně validní z pohledu dlouhodobé expozice. Modelování je sice pro 
odhad dlouhodobé expozice výhodnější, ovšem je ovlivněno kvalitou vstupních dat 
(především hodnocení intenzity dopravy) a množstvím použitých referenčních bodů. 

 

ú Hluková studie se opírá u liniových dopravních zdrojů pouze o dopravně-inženýrské 
posouzení, studie se neopírá o přímé náměry hluku. 

 

ú Určité zkreslení může být dáno konečným počtem výběru stacionárních zdrojů hluku, 
který se omezuje pouze na objekty skládky a těžby.  

 

ú Určité nejistoty mohou vyplývat z omezeného počtu zvolených referenčních bodů 
v hlukové studii. 

 

ú Komplexní záměr v dané lokalitě nepředpokládá  jiné změny funkčního využití stávajících 
ploch než předpokládá záměr. Případné další navazující změny hlukové situace není 
hluková studie schopna obsáhnout. 
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ú Užitou úměru mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně 
platnou za všech podmínek, především vzhledem k socioekonomické podmíněnosti 
vnímavosti hluku a rozdílům v této vnímavosti a citlivosti u exponované populace.  

 

D.I.1.4 Rizika mimořádných stavů 
Mimořádné stavy, které mohou zdraví zaměstnanců ohrozit, reprezentují situace nebezpečné 
koncentrace metanu a sulfanu. Tyto složky skládkového plynu, které se v závislosti na 
dynamice rozkladu organického podílu odpadů uvolňují, se mohou akumulovat zejména 
v nevětraných a uzavřených konstrukcích skládky (odvodňovací systém, jímky).  

Sulfan je toxický plyn, který v koncentraci 1,4 g.m-3 způsobuje kolaps a smrt v několika vteřinách při 
jednom nadechnutí, ale již expozice kolem 1 g.m-3 jsou nebezpečné při expozici několika desítek 
vteřin. Jeho vyšší produkci může, mimo běžnou praxi v průběhu acidogenní fáze, způsobovat i 
například vyšší podíl síranů ukládaných v odpadech a vytěsňujících síru z vazeb na kovy v odpadech a 
dále i např. jeho uvolňování z mírně kyselých intenzivně promíchavaných průsakových vod.  

V případě vzniku výbušné směsi vysokou koncentrací methanu v tělese skládky či objektech, 
může dojít k výbuchu, destrukci tělesa skládky a objektů, nekontrolovanému vznícení 
akumulovaného bioplynu a odpadů a poškození zaměstnanců na zdraví vážnými úrazy 
s trvalými následky (popáleniny, těžké úrazy tlakovou vlnou, pohybujícími se předměty 
apod.). Ve výjimečných případech může dojít i k usmrcení.   

Porovnání toxicity sulfanu a kyanovodíku (Straka F.: Bioplyn, Říčany 2003) : 

Prvé příznaky 
otravy 

Těžká 
otrava 

Rychlá smrt Limit pro 
pobyt 

Mez postřehu 
čichem 

Zápach  

mg.m-3 mg.m-3 mg.m-3 mg.m-3 mg.m-3  
H2S 100 280 1400 10 0,4 Shnilé vejce 
HCN 55 110 330 3 5,5 Hořké 

mandle 
 

Konstrukcí objektů skládky a provozem zařízení v souladu s provozním řádem je riziko 
důsledků akumulace nebezpečných koncentrací toxických plynů minimalizováno. 
 

D.I.1.1 Sociální a ekonomické vlivy 
Narušení faktorů pohody 
Vzhledem k situování skládky zcela mimo kontakt s obcí Slatina, nelze v rámci běžného 
provozu skládky očekávat, že bude narušen faktor pohody. Negativní vliv dopravy na pohodu 
obyvatelstva obce nelze přímo spojovat s dopravou na skládku, přestože představuje 
v některých směrech významný podíl na celkové dopravní zátěži (zejména v úseku silnice 
II/368 ve směru na Svitavy). Tato doprava je uskutečňována již v současnosti a není příčinou 
dopravních komplikací ani stížností občanů. Jiná situace je u obyvatel obytného domu v obci 
Březinka, na jejichž pohodu bude mít přiblížení skládky negativní vliv. 
U neurotických a psychicky labilních osob může psychickou pohodu negativně ovlivnit i pouhé 
očekávání prolongace stávající imisní situace, případně i hypoteticky úroveň jiného typu nebezpečí 
(např. havárie). To může evokovat určité negativní psychosociální reakce, které jsou způsobeny mimo 
jiné i obavami, že i nevýznamné a z pohledu zdravotních rizik nepodstatné ovlivnění kvality životního 
prostředí zhorší jejich životní podmínky. Tyto mechanizmy v lidech vyvolávají a umocňují frustrace 
spojené se subjektivním prožíváním nepříznivých životních, případně sociálních podmínek. Negativní 
ovlivnění pohody se může promítat i do psychicky podmíněných drobných zdravotních obtíží a jejich 
přetrvávání.  

Citlivé vnímání záměru a případné doprovodné drobné zdravotní obtíže mohou být iniciovány 
nedostatkem komunikace, nerespektováním připomínek a excesy v rámci výstavby a provozu. 
Z tohoto důvodu je třeba v průběhu přípravy záměru a jeho provozu negativní vnímání 
eliminovat otevřeností a komunikací .  
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Projevy nespokojenosti občanů může způsobit opakované porušování pravidel silničního 
provozu dopravní technikou a znečišťování komunikací a jejich okolí z důvodu nedostatečné 
očisty při odjezdu ze skládky či úlety lehkých frakcí odpadů z dopravní techniky nebo vznosem 
z tělesa skládky. Z tohoto důvodu je třeba v případě stížností občanů respektovat oprávněné 
připomínek a činit účinná opatření k nápravě. Opakované porušení technologické a provozní 
kázně ze strany zaměstnanců je třeba řešit na úrovni pracovně – právních vztahů. Další 
potenciální rizika pro obyvatelstvo představuje možnost vzniku dopravních nehod na 
příjezdních komunikacích k areálu 

Sociální a ekonomické důsledky 
Lze očekávat, že prodloužení životnosti skládky bude mít pro obec Slatina a její občany 
pozitivní ekonomické a sociální důsledky. Provoz skládky je pro obec Slatina dominantním 
zdrojem příjmů, což jí umožňuje další rozvoj obce. Protože provozované etapa skládky je již 
řadu let v bezproblémovém provozu, nelze očekávat ani v souvislosti s jeho pokračováním  
negativní sociologické aspekty v oblastech vědomí, chování a způsob života občanů obce. 
Podobně nelze očekávat zásadní sociální postoje jako jsou např. příliv nebo odliv 
obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva apod. 
Charakter činnosti, s výjimkou některých odborných profesí (provoz systému odplynění, 
údržba a bezpečnost zařízení), neklade nároky na speciální kvalifikaci pracovníků. Potřeba 
nových pracovníků není požadována. Pozitivní ekonomické důsledky realizace záměru na 
obyvatelstvo představuje zajištění zdrojů příjmů pro obyvatelstvo, vytváření podmínek pro 
zlepšení hospodaření provozovatele, v podílu kooperujících firem na výstavbě, v růstu 
ekonomického rozvoje a úrovni služeb v regionu. Negativním sociálně ekonomickým aspektem 
činností oznamovatele v území, který však souvisí s těžební činností  prováděnou v minulosti a 
nikoliv s provozem skládky, je postupný zánik obce Březinka. V této obci je již obydlen pouze 
1 rodinný dům a i ten bude dle informace oznamovatele opuštěn (provozovatele lomu a 
skládky již zahájil jednání o výkupu).  

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
Provozem zařízení budou bezprostředně trvale ovlivněni pouze zaměstnanci a dopravci 
odpadů. Z trvale žijících obyvatel budou negativně provozem zařízení ovlivnění poslední 3 
trvale žijící občané místní části Březinka.   
 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Množství a koncentrace emitovaných znečišťujících látek do ovzduší a jejich vliv  
Vymezit a kvantifikovat emise znečišťujících látek unikajících provozem hodnoceného záměru 
do ovzduší lze u těch zdrojů, u nichž jsou k dispozici veličiny charakterizující zdroj (např. 
emisní faktory, měrné výrobní emise, měření, výpočet apod.). V daném případě jsou tyto 
hodnoty k dispozici u provozovaných zařízení - kogenerační jednotky  a mobilních zdrojů 
znečišťování ovzduší. U procesů, kde nejsou k dispozici výše popsané údaje, jsou potřebné 
veličiny odvozeny z informací z odborné literatury, pomocí analogií se známých technologií, 
modelováním s využitím matematických metod apod. Tento postup je použit u kvantifikace 
emisí skládky, což je zařízení z hlediska produkce emisí relativně velmi proměnlivé. 
Z kvantifikace vyplývá, že vzhledem k množství emisí představují pro životní prostředí v 
bezprostředním okolí stavby největší potenciální zátěž emise methanu(CH4), sirovodíku(H2S), 
oxidu dusičitého (NO2), oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), 
amoniaku (NH3), tuhých znečišťujících látek (TZL) a prachových částic PM10, benzenu (C6H6) a 
benzo(a)pyrénu, methylmerkaptanu (CH3SH) a vinylchloridu (C2H3Cl/H2C=CHCl). Blíže přílohy 
Odborný posudek a Rozptylová studie. 

Závěry Rozptylové studie 
Rozptylová studie sledovala imisní situace na fasádách nejbližších obydlených objektů – 
vybraných referenčních bodech. Výsledné hodnoty koncentrací znečisťujících látek jsou i po 
započtení imisního pozadí nižší než platné hodnoty imisních limitů. Provozem posuzovaného 
zdroje se sice zvýší imisní koncentrace sledovaných látek, ovšem nikoliv významně. 
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V Rozptylové studii je modelována nejméně příznivá situace – tj. předpoklad, že veškerý 
skládkový plyn uniká do ovzduší. Ve skutečnosti je odčerpáván a spalován v kogenerační 
jednotce.  

Imise CO - nejvyšší příspěvek maximálního denního osmihodinového průměru CO byl vypočten 
ve výši 2,89 μg·m-3, u vybraných referenčních bodů je maximum vypočteno v bodě č.1 –0,55 
μg·m-3, což jsou skutečně velmi nízké hodnoty vůči imisnímu limitu 10 000 μg·m-3 i pokud 
vezmeme současně v úvahu imisní pozadí kolem 2500 µg.m-3. 

Imise H2S - čichový práh sirovodíku je 0,57 µg.m-3. Nejvyšší vypočtené koncentrace dosahují 
hodnot 0,89 µg.m-3 v rámci maximálních hodinových koncentrací a 0,12 µg.m-3 pro průměrné 
roční koncentrace. Tyto koncentrace byly vypočteny jen v bezprostřední blízkosti skládky. Za 
těchto podmínek lze konstatovat, že v místě skládky a nejbližším okolí  (řádově metry až 
desítky metrů) může být sirovodík občas cítit, překročení čichového prahu je velmi nízké. 
Kvality ovzduší v okolní zástavbě se tato situace nedotkne. U nejbližšího trvale obydleného 
objektu byla vypočtena nejvyšší maximální hodinová koncentrace 0,121 µg.m-3. To je hodnota 
nedosahující čichového prahu sirovodíku. Pro H2S není legislativou stanoven imisní limit.  

Imise methylmerkaptanu - čichový práh metylmerkaptanu je 0,13 µg.m-3. Nejvyšší vypočtené 
koncentrace dosahují hodnot 0,12 µg.m-3 pro maximální hodinové koncentrace a 0,016 µg.m-3 
pro průměrné roční koncentrace. Tyto koncentrace byly vypočteny opět jen v bezprostřední 
blízkosti skládky. V rámci vybraných referenčních bodů jsou koncentrace nejméně o řád a více 
nižší. Lze tedy konstatovat, že všechny vypočtené hodnoty jsou nižší než čichový práh 
člověka. Metylmerkaptan nebude svým zápachem obtěžovat okolí. Pro methylmerkaptan není  
legislativou stanoven imisní limit.  

Imise vinylchloridu - pro vinylchlorid naše legislativa nemá imisní limit. Výpočet imisních 
koncentrací této látky byl proveden za účelem hodnocení zdravotních rizik. 

Na základě vypočtených koncentrací znečisťujících látek lze konstatovat, že z hlediska 
dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví nedojde vlivem provozu nového zdroje 
k překročení imisních limitů znečisťujících látek. Imise pachových látek nebudou obtěžovat 
obyvatele okolních obcí. Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší 
není na takové úrovni, aby mohlo vlivem tohoto zdroje dojít k zásadnímu ovlivnění imisní 
zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo ohroženo dodržování platných imisních 
limitů pro hodnocené škodliviny.  

Legislativní rámec znečišťování ovzduší 
Legislativní rámce je určen zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcími vyhláškami. 
Skládka odpadů je, dle přílohy č.1 nař. vl. č. 615/2006 Sb., bodu 5.1. Skládky, které přijímají více než 
10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25.000 t, mimo skládky inertního odpadu, 
středním zdrojem znečišťování a má stanoveny technické podmínky provozu : Vnášení TZL do ovzduší 
je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a 
při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle 
povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 
 
Stávající stacionární spalovací zdroj – kogenerační jednotka je dle výkonových parametrů středním 
spalovacím zdrojem (jmenovitý tepelný výkon od 0,2 do 5 MW). Emisní limity jsou stanoveny v příloze 
č.4, bodu 2., nař. vl. č. 146/2007 Sb.  

Doprava   
Doprava spojená s provozem zařízení SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II zůstává v podstatě beze 
změn, tzn. nemění se  emisní zátěž znečišťujících látek produkovaných z dopravy.  

Vývoj produkce emisí a imisní zátěže  
V závislosti na dynamice zrání skládky, etapě provozu a způsobu vypouštění skládkových 
plynů, budou mít proměnné složení a množství do ovzduší vypouštěné emise skládkových 
plynů. V počáteční etapě provozu SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II bude skládkový plyn 
převážně omezeně, přes technologický materiál k zajištění skládky, emitovat do ovzduší 
společně s emisemi ze spalování skládkového plynu z rekultivované etapy.  
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Po dosažení projekčně stanovené kóty a výstavbě pilotních odplyňovacích vrtů a instalaci 
biofiltrů dojde ke snížení podílu emisí skládkových plynů z tělesa nově provozované skládky. 
Podstatnou změnu ve složení emitovaného znečištění ve prospěch emisí ze spalování bude 
představovat výstavba odplyňovacího systému nového tělesa skládky a jeho napojení na 
kogenerační jednotku.  
Co se týká objemu emitovaných skládkových plynů bude zřejmě ještě do roku 2020 narůstat a 
poté se bude postupně snižovat. Teoreticky může skládka emitovat skládkové plyny po dobu 
až 50 let. Emitování skládkových plynů do ovzduší, bez jejich řízeného snižování, jímání a 
energetického využití, však bude omezeno pouze v prvních fázích jednotlivých etap provozu, 
to je max. 2 – 3 let. Z celkové doby vývinu skládkových plynů lze je reálně energeticky  
využívat po dobu cca 25let. V důsledku provozu záměru dojde zejména v tomto období ke 
zvýšení emitovaných znečišťujících látek do ovzduší a tím i ke zvýšení úrovně jejich 
krátkodobých imisních koncentrací v ovzduší. V žádném případě však jejich úroveň nedosáhne 
legislativou určených imisních limitů. Blíže příloha Odborný posudek a Rozptylová studie. 

Vliv záměru na klima 
Při hodnocení případného vlivu záměru na klima je třeba jej posuzovat jednak ve vztahu ke 
skutečné produkci ovzduší znečišťujících látek a dále z pohledu prevence emisí těchto a 
jiných znečišťujících látek v důsledku užití k životnímu prostředí ohleduplných technologií. 
Provozování zařízení může produkcí některých ovzduší znečišťujících látek, které mají povahu 
skleníkových plynů, přispívat ke globálním změnám klimatu. Mezi tyto plyny, které budou 
navržené technologie emitovat patří CH4, CO2, O3, N2O a aerosoly.  

Emitované skleníkové plyny 
Skládka je významným producentem skleníkových plynů, zejména methanu, oxidu uhličitého a 
oxidu dusného. Emise methanu ze skládky souvisejí zejména s fázemi plně či částečně 
anaerobních podmínek rozkladu organického odpadu. Produkce methanu je vázána na časový 
postup rozkladných procesů, které přesahují vlastní skládkování podle typu skládky a založení 
někdy až o 20 až 30 let. V průběhu skládkování bude únikům methanu zabráněno hutněním 
odpadů a jejich pravidelným překrýváním biologicky aktivními technologickými vrstvami, 
které budou fungovat jako biofiltr a dále instalací postupně posouvaných biofiltrů na pilotních 
odplyňovacích studních . Emise CO2 budou produktem spalovacích procesů. Podstatné snížení 
emisí skleníkových plynů lze očekávat v etapě uzavření skládky a plynotěsného zapouzdření, 
kdy dojde buď ke spálení bioplynu na stacionární spalovací jednotce a v závěrečných etapách 
produkce k dekontaminaci na stacionárních biofiltrech.  

Energetické využití skládkového plynu 
Skládkový plyn je energeticky vysoce hodnotné palivo, které plně nahrazuje fosilní paliva 
(1m3 bioplynu nahradí 0,5 kg topného oleje). Použitím bioplynu je umožněno blokovat uhlík 
vázaný ve fosilních palivech a neuvolňovat jej po spálení ve formě oxidu do atmosféry. 
Energetické využití produkce skládkového plynu bude možné až po dosažení projektované 
kóty tělesa skládky provozované etapy, kdy bude proveden plynometrický průzkum a  systém 
vybudovaných plynových studní bude propojen horizontálním potrubím napojeným na 
kogenerační jednotku provozované skládky.   

Srovnání vlastností zemního plynu a bioplynu uvádí následující tabulka : 

Typ plynu Vlastnosti plynů Spaliny  (kg/106m3) spáleného plynu 
 Měrná 

hmotnost kg.m3 
Spalné teplo 

MJ.m3 
Výhřevnost 

MJ.m3 
CO NOX 

Zemní plyn 0,828 39,7 36,6 320 1600 
Bioplyn 1,12 28,7 26,5 345 1200 

Zpracovaná rozptylová studie dokládá, že záměr SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II významněji 
neovlivní imisní situaci v širším okolí zájmového území.  

 
 



SKLÁDKA  S-OO3  BŘEZINKA I I   
 

 

 
               Zpracovatel dokumentace:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov str. 60 

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

 

Stávající provoz skládky vyvolává hlukovou zátěž z dopravy nákladních automobilů, provozu 
kompaktoru a další techniky, z chodu kogenerační jednotky a ČOV. Tyto částečně nově 
situované zdroje hluku, budou působit synergicky se zdroji hluku související s těžbou a 
úpravou jílovců v provozu lomu Březinka i v rámci provozu hodnoceného záměru skládky. 
V souvislosti s dopravou do zařízení, provozem mechanizace a instalovaných technologií sice 
nedojde k zásadní změně stávající akustické situace v chráněném venkovním prostoru a 
chráněném venkovním prostoru staveb, nicméně ze závěrů Hlukové studie, hodnotící 
akustickou zátěž území, vyplývá že ve výpočtovém bodě 2, který je umístěn u fasády jediného 
RD v osadě Březinka jsou hygienické limity překročeny. Výsledná hladina akustického tlaku je 
v tomto bodě dána superpozicí účinků všech průmyslových zdrojů a hluku z obslužné 
komunikace. Vliv dopravy na veřejné komunikaci je na tuto situaci zanedbatelný.  
Dominantním zdrojem hluku v tomto výpočtovém bodě je provoz třídící linky, který je ve 
výpočtovém modelu linka uvažován jako nepřetržitý (ve skutečnosti je v současné době 
provozována po dobu dvou až čtyř  hodin v průběhu směny, což znamená snížení ekvivalentní 
hladiny o 3 až 6 dB za dobu osmi po sobě jdoucích hodin).  I přes tyto skutečnosti je stav 
akustické situace v chráněném venkovním prostoru tohoto RD protiprávní.  
Protože však protihluková opatření na daném technologickém zařízení by byla technicky 
náročná až nereálná a  RD stojí ve směru dalšího postupu těžby je tedy nutno,  v souvislosti 
s rozšířením lomu, usilovat o výkup předmětného rodinného domku.   
Na základě hlukové studie lze tedy konstatovat, že záměr SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II  
způsobí zvýšení hlukové zátěže v okolí zájmového území.. 

 
D.I.4.  Vlivy na podzemní a povrchové vody 

 
Vlivy na podzemní vody uvedeny v Hydrogeologickém posudku (příloha Dokumentace) takto : 
Požadavek na ukládání tuhého komunálního odpadu do prostrou současného lomu Březinka 
má jako jeden cíl a tím je prodloužení skládkování v regionu Březinka zřízením nové skládky 
v prostoru vytěžené části lomu, který se nachází zhruba jižně od skládky současné a jako 
druhý cíl i zaplnění prostor vytěženého ložiska pro následnou rekultivaci. Zde je třeba říci, 
že pokračování skládkování v tomto území považujeme za pozitivní, poněvadž i vznik a 
existence současné skládky TKO Březinka přispěla nemalou měrou k postupnému zániku více 
jak 100 divokých resp. neřízených skládek, nacházejících se v infiltrační oblasti I. a II. 
březovského vodovodu.  

Z hydrogeologického hlediska i z hlediska rizika ohrožení zdrojů podzemní vody využívaných 
pro zásobení obyvatel města Brna kvalitní pitnou vodou, představuje založení nové skládky 
ve stávajícím lomu Březinka jistou analogii se současnou skládkou. Z těchto důvodů lze říci, 
že po zkušenostech s provozem stávající skládky TKO Březinka neexistují žádné překážky pro 
její vybudování za předpokladu, že ve vytěženém prostoru bude vytvořena nepropustná vana 
s dvojí izolací dle požadavků platné legislativy a technických norem tak, aby nemohlo dojít 
k úniku srážkových vod proteklých skládkou do kolektoru A (cenoman).  

Přímé ohrožení kolektoru B a C je vzhledem k projektované výšce severozápadního okraje 
skládky (cca 505 – 509,8 m n.m.), který je pod úrovní báze mořského cenomanu, prakticky 
vyloučeno. Pohyb podzemní vody v rámci kolektoru A i B směřuje souhlasně se sklonem 
jednotlivých vrstev resp. mezivrstevních a počevních izolátorů v rámci brachysynklinálního 
uzávěru k severozápadu až západu. Podzemní vody pohybující se v rámci kolektoru B (spodní 
turon) k SZ jsou drénovány Chrastovským potokem a odvedeny v Moravské Chrastové zleva do 
Svitavy. V případě pohybu podzemní vody v kolektoru A i B směrem k západu, jsou tyto vody 
drénovány přímo řekou Svitavou, která v místě brachysynklinálního uzávěru prořezává 
křídová souvrství až na podloží, tvořené letovickým krystalinikem.  
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Podstatné je, že díky pozici ložiska Březinka a drenážním účinkům vodních toků (Chrastovský 
potok, Svitava) se nedostávají podzemní vody do působnosti II. březovského vodovodu. 
Srážkové vody vsáklé a proteklé skládkou budou stejně jako v případě stávající skládky TKO 
zjímány a odvedeny na čistírnu odpadních vod (ČOV) a odtud vypuštěny do povrchového toku.  

I v současné době jsou ze stávajícího lomu Březinka čerpány důlní vody, složené částečně 
z vody podzemní a částečně z vody srážkové společně s vodami důlními z dolu Březinka a jsou 
po neutralizaci na ÚDV vypuštěny do potoka Zavadilka, ústícího v Letovicích zleva do Svitavy. 
Tímto nepřetržitým čerpáním za účelem snížení hladiny podzemní vody je vytvářena deprese 
v rámci ložiska Březinka, která zamezuje přirozenému odtoku podzemní vody směrem k SZ-Z.  
Čerpání důlních vod bude pokračovat nejen po dobu těžby, ale i po jejím ukončení a to tak 
dlouho, než „zarostou“ a uzavřou se chodby v dole Březinka, které působí jako prostředí 
umožňující „vypadávání“ železa a v důsledku promývání a následného rozpouštění kyzových 
zón i nízké pH důlní vody. Z toho plynou rizika pro životní prostředí v případě, že by bylo 
čerpání důlních vod ukončeno bezprostředně s těžbou, což by způsobilo postupný nástup 
hladiny podzemní vody v ložisku Březinka a jeho bezprostředním okolí a v důsledku toho 
obnovení původních přelivů (pramenních vývěrů) resp. možnosti vzniku i nových, přičemž 
kvalita této podzemní vody by se vyznačovala zvýšenou kyselostí a zvýšeným obsahem železa. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že čerpání důlních vod z ložiska bude fungovat s největší 
pravdě-podobností po dobu existence skládkování i následné rekultivace. 

Skládka realizovaná a provozovaná v souladu s požadavky legislativy a ČSN nepředstavuje 
přímé ohrožení vodárensky významných kolektorů I. a II. březovského vodovodu. 
  

D.I.5. Vliv na půdu 
 
Stavba SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II nemá bezprostřední nároky na zábor zemědělského či 
lesního půdního fondu. Pozemky, které jsou pro potřeby záměru určeny, byly již v minulosti  
ze zemědělského půdního fondu vyňaty v souvislosti s realizací povrchové těžby. Jako součást 
těchto v minulosti realizovaných správních aktů (rozhodnutí) o odnětí příslušnými orgány 
státní správy, tj. trvalých odnětí s dočasným odvodem případně dočasných odnětí, byla vždy 
předepsána povinnost různého typu rekultivace odňatých pozemků. Projekt či plán 
rekultivace, který byl vždy součástí příslušných žádostí o odnětí, byl poplatný době zpracování 
a reflektoval požadavky legislativy příslušné doby.  
Z tohoto důvodu se ve výše uvedených rozhodnutích převážně objevují požadavky rekultivace 
na zemědělské a lesnické využití půdy. Tohoto cíle nelze v rámci změny ve využití území na 
rekultivovaných plochách skládky, ale i na visejících pozemcích, z důvodu ochrany 
rekultivačních izolačních vrstev, ochrany odkrytých vodonosných struktur, kvality vod a 
stabilizace vodního režimu, dosáhnout. Z tohoto důvodu je třeba v rámci navazujících 
správních procesů povolovacích řízení zpracovat materiál, který by v návaznosti na jednotlivé 
akty o odnětí pozemků a nové využití území pro ukládání odpadů, řešil finální rekultivaci 
zohledňující veškeré požadavky ochrany přírodních zdrojů. 
Součástí projekčního řešení stavby SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II je rekultivace skládkového 
prostoru nepropustným zapouzdřením tělesa skládky, pokrytím povrchu skládky rekultivačními 
vrstvami a ozeleněním travním porostem a skupinovou výsadbou křovin. O hospodářském 
využití pozemků ve prospěch zemědělské či lesní výroby nelze v dané fázi uvažovat. Součástí 
rekultivačních opatření, souvisejících zprostředkovaně s problematikou výstavby skládky, musí 
být snaha o maximální využití v minulosti pro účely těžby provedených skrývek ornice a 
podorničí a jako součást rekultivačních opatření skládkového tělesa provedení rekultivace 
uvolněných skrývkových ploch a navrácení dočasně odňatých pozemků zemědělské výrobě.  
Nárůst imisní zátěže půdy a její kontaminace prostřednictvím atmosférických depozic se 
v souvislosti s chodem zařízení bude zvyšovat pouze minimálně a neovlivní produkční kvalitu 
okolních zemědělských a lesních půd a způsob jejich využití. Kontaminaci půdního prostředí 
může nastat pouze v případě havarijního úniku.  
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Jiným případem je transport emisí NH3 do půdy. Amoniak je totiž v ovzduší chemickými 
reakcemi přeměněn na síran amonný, který pak depozicemi na půdu a následnou infiltrací 
srážkami vstupuje do půdního prostředí. Amoniak je však také přímo v půdě bakteriálně 
oxidován na amonné ionty a nitrity. Tento vnos je z pohledu hospodářského využití půd 
pozitivní. 

Záměrem nebudou dotčeny pozemky ZPF a LPF určené pro zemědělskou či lesní výrobu. 

 
D.I.6.  Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 
Horninové prostředí nebude v rámci realizace záměru SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II 
dotčeno. Skrývka zeminy a odtěžení nadložních hornin z aktivní části lomu je součástí 
schválené hornické činnosti v dobývacím prostoru. Částečné použití takto získaných materiálů 
pro výstavbu oddělovací hráze skládky nesouvisí přímo s výstavbou skládky a je, podobně jako 
použití jinak nevyužitelných jílovitých hornin nekvalitních žáruvzdorných jílovců z pásma 
přechodního souvrství a sladkovodního cenomanu z prostoru vnitřní výsypky, vhodným 
způsobem rekultivace území dotčeného těžbou. Těleso skládky je situováno do prostoru 
vytěžené části ložiska a jeho konstrukční řešení a způsob provozu vylučuje možnost 
negativního ovlivnění činností prováděných v rámci dobývacího prostoru.  
Výstavba a provoz nepoškodí geologické a paleontologické památky a naleziště. 

Záměr nebude mít přímý vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje.  
 
D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy 

 

Tělesa skládky je situováno do vytěžené lomové jámy a prostoru vnitřních výsypek. Jedná se o 
území jehož ekosystém byl zcela destruován a v němž se běžně nevyskytují chráněné či 
ohrožení živočišné či rostlinné druhy, případně zde nemají trvalá stanoviště. Dominantní 
činností, které bezprostředně formuje a ovlivňuje životy organizmů v území je těžba jílovců. 
Tento stav bude pokračovat i po realizaci hodnocené skládky. Jediným oživením území je 
sukcesní vývoj, ruderalizace a výskyt agresivních plevelů a invazivních druhů rostlin v prostoru 
vnitřních výsypek. Z výše uvedených důvodů není třeba v souvislosti s výstavbou  SKLÁDKY S-
003 BŘEZINKA II na ochranu živočišných a rostlinných druhů přijímat speciální opatření 
k ochraně jednotlivých druhů či jejich společenstev ve smyslu záchrany populací či transferů. 
Zprostředkovaně se vliv záměru na rostlinstvo bude projevovat prostřednictvím depozic 
amoniaku transformovaného v atmosféře a půdě. Vyšší obsah přijatelného dusíku v půdě se 
může negativně projevit na rostlinných společenstvech. Většina cévnatých rostlin (v našich 
podmínkách až 70 %) vyžaduje půdy z malým obsahem dusíku. Vyšší depozice dusíku způsobují 
sukcesní pohyb ve prospěch ruderalizovaných bylinných společenstev. 

Vliv skládkového plynu. Methan, jako dominantní složka skládkového plynu, nemá přímé negativní 
účinky na vegetaci. Naopak koncentrace do 5 % obj. růst rostlin ovlivňují pozitivně až koncentrace nad 
45 % obj. se jeví jako škodlivá. Simultánně se totiž projevuje vliv bakterií oxidace methanu, které 
produkují oxid uhličitý a právě ten je viníkem škod způsobených na rostlinstvu skládkovým plynem.  

Většina rostlin vyžaduje v půdním vzduchu obsah kyslíku alespoň 5 – 10 % obj., některé však vyžadují 
až 12 – 14 % obj. Podstatnější vliv oxidu uhličitého, který se projevuje fytotoxicky, představuje 
koncentrace na úrovni 5 % obj. Na terénech překryvu skládek, kde je poškození rostlin zcela 
markantní, lze nalézt v půdních plynech koncentrace oxidu uhličitého 20 – 25 % obj.  Poškození se 
projevuje  chlorózou, ztrátou listí a usycháním větví. V kombinaci s vlivem přebytku oxidu uhličitého  
se může podílet i nedostatek vláhy, nadměrná salinita a deficit živin.  Typickým pro vliv skládkového 
plynu je trpasliči vzrůst, povrchově rostoucí kořeny a někdy až totální odumření rostlin. 

Vzhledem k aplikaci aktivních odplyňovacích opatření (hutnění, převrstvování biologicky 
aktivními technologickými materiály a instalace biofiltrů), včetně následného zapouzdření a 
odplynění, je vliv skládkového plynu minimalizován. Dosavadní provoz zařízení se neprojevuje 
negativním vlivem na okolní vegetaci. 
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Vliv na ekosystémy 
Hodnocený záměr není v územní kolizi ani v kontaktu se stávajícími případně plánovanými 
prvky územního systému ekologické stability a jinými krajinnými prvky. Produkovaná emisní 
zátěž je očekávána v takových koncentracích a emisních tocích, že v rámci přenosu 
atmosférou nedojde k výraznému nárůstu imisní zátěže a ohrožení prvků ÚSES.  

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných 
nebo regionálně významných druhů rostlin a živočichů.  
 
D.I.8. Vliv na krajinu 

 

Dle § 12 zák. č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz chráněn před činností 
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých 
ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny.  
 

Kopcovitý reliéf pahorkatiny a okrajových hřbetů Českomoravské vrchoviny a 
Moravskotřebovské pahorkatiny, v kombinaci s údolními nivami a plošinami, vytváří pestrou 
krajinnou mozaiku. Charakter krajiny dotváří i pestré střídání krajinných prvků, porostů a 
kultur. Přítomnost kulturních prvků a jejichž negativní vliv je zejména omezen na údolní 
polohy, zatímco vyvýšené oblasti jsou většinou nezastavěné. Podobným způsobem bude 
utvářen i krajinný reliéf v místě realizace areálu. 
 

Současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území 
Současný stav ekologické zátěže území dotčeného záměrem je historicky především ovlivněn 
malovýrobním agrárním využitím krajiny a v pozdější době, ale i aktuálně původně 
podpovrchovou a nyní povrchovou těžbou jílovců. V poslední době je tento vliv doprovázen 
vlivy spojenými s ukládáním odpadů. Zejména povrchová těžba má na ekologickou zátěž 
území dominantně dopad. Provoz skládky bude do určité míry doplňovat tento negativní 
dopad území zejména imisní zátěží. Tato zátěž bude přibližně konstantní po celou dobu 
provozu zařízení až do etapy uzavření skládky a její rekultivace.  

Vliv na krajinný ráz 
Krajinný ráz území bude hodnocenou stavbou nově formována. Realizací záměru dojde 
v závěrečné fázi – rekultivaci, v zájmové ploše k náhradě stávající, uměle vytvořené matrice 
těžební jámy novým antropogenním útvarem nadúrovňové, pravidelně profilované deponie. 
Tvar a provedení rekultivovaného tělesa skládky musí objektovým, tvarovým, výškovým a 
objemovým řešením zejména respektovat jednoznačné geologické, hydrogeologické a těžební 
limity území a těmto podmínkám se přizpůsobit. Provedením rekultivace skládkového tělesa a 
následnou rekultivací po provedené těžbě dojde k podstatnému zahlazení následků těchto 
činností a zlepší se i krajinně-estetické parametry dotčeného území.  
Areál skládky sice neleží na turistické trase či v lokalitě určené k rekreaci a není ani 
pohledově významně exponovaný. Kompenzace a eliminace negativních vlivů výstavby a 
provozu skládky na estetiku a vzhled území je možná až ve fázi rekultivace. Mezi opatření, 
která mohou ovlivnit vzhled areálu a jeho začlenění do území, je respektování stávající 
vzrostlé zeleně v areálu lomu, dodržení úrovně kóty koruny a tvaru skládkového tělesa a 
postupné provádění rekultivace včetně vegetačních úprav bezprostředně po uzavření 
jednotlivých skládkových polí.  
 
D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

 
Kulturní a historické znaky charakteristické pro oblast se v území projevují většinou lokálně 
vlivem na krajinu, tak i na obytnou zástavbu. V širším krajinném prostoru se zpravidla již 
neuplatňují (výjimkou jsou výraznější dominanty – věže kostelů apod.). Negativní vlivy 
v území představují projevy industrializace 19. století a zejména těžební činnosti a průmysl 
ve 20. století.  
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Pozůstatek těchto, částečně již utlumovaných činností, je v území zřejmý dodnes (opuštěné 
objekty obce Březinka, výsypky, devastované plochy). Dalším negativním zásahem do 
architektury a struktury sídel byla socializace zemědělství spojená s kolektivizací, což mělo za 
následek zničení řady statků a stavení. Místo toho vyrostly na okrajích  obcí nevzhledné, 
v současné době chátrající podniky pro intenzivní zemědělskou výrobu.  
Prioritou trvale udržitelného rozvoje je takový stav, který umožní zachování přírodních složek 
v dosavadní kvalitě, případně učiní kroky k jejich revitalizaci, umožní další rozvoj území a 
nebude představovat podstatné zatížení životního prostředí dané lokality, zejména ve vztahu 
k obyvatelstvu a obytnému prostředí.  
Navržené využití území je akceptovatelným řešením, které podstatnou měrou nenarušuje 
život obce Slatina a obcí okolních. Areál je situován do lokality, která je v aktualizaci 
územního plánu označena jako rozvojová plocha 17 – skládka komunálního odpadu (II. – III. 
etapa). Pravidla pro uspořádání území (funkční, objemová, plošná apod.) se mimo jiné řídí 
platnými předpisy na úseku zacházení s odpady a provozním řádem skládky. Areál skládky je 
od nejbližší souvislé obytné zástavby dostatečně vzdálen, aby bylo možno konstatovat, že 
nedojde k přímému ani zprostředkovanému ovlivnění hmotného majetku občanů, které by si 
vyžadovalo přímých náhrad.  
Objekty zapsané do seznamu státních nemovitých kulturních památek ochrany se v lokalitě 
nenacházejí. V areálu lomu nejsou známy žádné archeologické nálezy a z tohoto důvodu se 
jejich nálezy v průběhu výstavby nepředpokládají. V případě zastižení těchto nálezů v je 
třeba zajistit záchranným archeologickým průzkumem. Negativní vliv stavby na místní kulturní 
hodnoty a tradice nehmotné povahy nelze v souvislosti s posuzovaným záměrem očekávat.  

Realizace záměru neovlivní hmotný majetek a kulturní památky. 

 
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
přeshraničních vlivů  

 
Hodnocený záměr je možno vzhledem k užitým technologiím a kapacitním parametrům 
charakterizovat jako zařízení s významným potenciálem vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí. Kapacita hodnoceného zařízení nakládání s odpady významně přesahuje limitní 
hodnotu roční kapacity zařízení 30.000 tun (příloha č. 1 bod 10.2. zákona č. 100/2001 Sb., 
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).  
K dokumentaci přiložené studie (Hluková studie, Odborný posudek, Rozptylová studie, 
Hydrogeologický posudek a Hodnocení zdravotních rizik) jednoznačně potvrzují, že hranice 
možného negativního ovlivnění složek životního prostředí a  obyvatelstva je, při navrženém 
technickém řešení a akceptaci veškerých omezujících podmínek, vymezena vlastním areálem 
zařízení. Z hlediska jednotlivých složek životního prostředí nemá záměr žádné přímé ani 
nepřímé přeshraniční vlivy.  

 
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 

a nestandardních stavech 
 
Environmentální rizika případných havárií a nestandardních stavů lze rozdělit následovně : 
§ Exploze zařízení 
§ Požár zařízení 
§ Vodohospodářská havárie 
§ Únik znečišťujících látek do ovzduší 
§ Rozšíření obtížného hmyzu a hlodavců. 
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Exploze zařízení 
Riziko exploze zařízení může vyvolat únik a akumulace methanu (zejména v případě 
akumulace v objektech a inženýrských sítích). Zahraniční zkušenosti potvrzují, že zejména 
objekty zakládané na skládkách či v jejich blízkosti (až do vzdálenosti stovek metrů) mohou 
být takto ohroženy a to i přes to, že tyto skládky jsou již desetiletí uzavřeny. Skládkový plyn 
může v podloží skládky migrovat např. inženýrskými přípojkami, trubními a kabelovými 
kanály, ale i zavezenými terénními depresemi a vodotečemi či podobnými anomáliemi.  

Směs bioplyn (methan i sirovodík) – vzduch (nebo kyslík) tvoří třaskavou směs (methan od 6% obj. ve 
směsi se vzduchem). Možnost vzniku exploze je reálná v případě vysoké koncentrace kyslíku v bioplynu 
(nad 3,5 % obj.). Běžná koncentrace kyslíku v bioplynu se pohybuje do 1%. Exploze třaskavé směsi, 
která může ohrozit zdraví, život a hmotný majetek obyvatelstva, nepředstavuje pro životní prostředí 
zásadní rizika. Destrukcí doprovázenou zahořením - oxidací uniklého bioplynu - dochází k neřízenému 
intenzivnímu vývinu zplodin hoření (CO2, saze při nedokonalém hoření, síra či SO2). Zplodiny, které 
sice mohou lokálně vyvolat imisní situaci, nepředstavují závažné riziko pro životní prostředí. Přímým 
účinkem exploze bioplynu v zařízení může být vývin přetlaku spalin. V důsledku vzniklé vzdušné rázové 
vlny lze, podle přetlaku v čele rázové vlny, odhadnout případné účinky spojené s explozí. 

V následující tabulce pro ilustraci uvádíme účinky přetlaku tlakové vlny v případě výbuchu 

Pásmo ohrožení  Přetlak na čele 
vlny Dp (kPa) 

Účinek 

Minimální 0,5 žádná poškození 
 5,0 - 15,0 vytlučená okna 
Dp < 10 kPa 7,0 50 % vytlučených oken 
Mírné  5,0 – 20 zničení oken, poškození lehkých staveb, poranění osob poletujícím 

sklem 
Dp = 10 – 30 kPa 7 –14 poškození obložení z vlnitého azbestu, oceli, hliníku, dřevěného 

obložení, poškození hlavních spojů  
 10 – 30 částečné rozrušení staveb, lehčí poškození organizmu 
 15 povalení stojících osob 
 14 – 21 rozbití betonových nebo škvárobetonových stěnových nevyztužených 

panelů síly 200-300 mm 
 20 – 30 značné rozrušení městských staveb 

34 Nebezpečí prasknutí ušních bubínků Střední 
48-55 Rozrušení cihlových nevyztužených stěn síly 200-300mm 

Dp = 30 – 100 kPa 60 - 70 rozrušení železobetonových staveb 
 100 úplné rozbití staveb s výjimkou železobetonových staveb odolných 

zemětřesení, 50 % prasknutí ušních bubínků 
Silné 50 – 250 poboření kamenných, cihlových a dřevěných budov, převrácení 

železničních vozů, poškození elektrické sítě 
Dp > 100 kPa 150 – 200 smrt organizmů, rozrušení staveb odolných proti zemětřesení 
 200 – 300 rozrušení ocelových mostů 

Opatření 
Projektování, realizace a provoz zařízení jímání, odvodu a zneškodňování skládkového plynu 
je prováděn v souladu s legislativou a technickými normami. Zařízení ke spalování 
skládkového plynu je pod stálou kontrolou řídícího systému a je povoleno příslušnými orgány 
na úseku požární a havarijní bezpečnosti staveb. Objekty s možným výskytem skládkového 
plynu jsou pod pravidelnou kontrolou a vstup do nich je povolen pouze za dodržení 
bezpečnostních opatření v souladu s požadavky provozního řádu skládky. 
 
Požár zařízení 
Skládkový plyn a požární bezpečnost 
Požár skládky ohrožuje personál (popálení,  udušení a intoxikace). Původ požáru je buď 
přirozený (blesk, soustředění slunečních paprsků čočkou rozbitého skla) nebo antropogenní 
(přimíšení horkých odpadů, vznícení od stroje či vozidla, zacházení s otevřeným ohněm).  
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Metoda hašení spočívá v předhašení vodou a následně překryvu zeminou a zakompaktování 
požářiště buldozerem, pásovým nakladačem či kompaktorem. Méně vhodné hašení je na 
nedohutněné aerované přesypové hraně. V těchto místech může dojít ve střídavě aerobních 
podmínkách k zahřátí odpadu po aktivaci methylotrofních baktérií a při opětném vniknutí 
vzduchu, při nárůstu barometrického tlaku, se horký materiál vznítí. V případně 
nedostatečného hutnění mohou v odpadu prohořívat vertikální kanály, které jsou dlouhodobě 
doutnajícími ložisky a obtížně se hasí. Z tohoto důvodu je třeba skládku provozovat tak, aby 
přesypové hrany nevznikaly. Indikátorem hoření skládky je vývin hnědavého náletu dehtu 
v trhlinách tělesa skládky a obsah CO ve vnitřních plynech vyšší než 0,5 % objemového.  
V případě zahoření skládky mohou, dle aktuálního složení odpadů v prostoru zahoření, do 
ovzduší unikat mimo běžné produkty dokonalého a nedokonalého spalování (CO2, CO, SO2, 
NOX,  TZL, org. látky) ve stopách i toxické látky (např. polychlorované dibenzodioxiny a 
dibenzofurany, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly apod.). 
Nebezpečí zahoření skládky je vzhledem k technologii ukládání odpadů minimální.  
V případě zahoření je třeba, aby byly zasahující jednotky věděly o možnosti výskytu toxických 
plynů a aby používaly předepsané ochranné prostředky (dýchací přístroje a ochranné 
kombinézy). V případě požáru je třeba úniky toxických látek do ovzduší okamžitě 
monitorovat. Rizika spojená s nebezpečím zahoření je třeba minimalizovat přísným 
dodržováním provozních předpisů a protipožárního zabezpečení zařízení. 

Opatření 
Podobně jako v předcházející pasáží - exploze zařízení -  musí být projekce, realizace a 
provoz zařízení v souladu s legislativou a technickými normami. K uvedení závodu do provozu 
bude třeba souhlasu příslušných orgánů na úseku požární ochrany. V rámci zprovoznění díla 
musí investor splnit veškeré podmínky požární bezpečnosti stavby a protipožárního 
zabezpečení jejího provozu. Protipožární zabezpečení bude řešit požární dokumentace 
(požární zpráva, požární poplachové směrnice, „havarijní plán“) a nácvik činností 
zaměstnanců v případě požáru.  
 
Vodohospodářská havárie 
Vodohospodářskou havárií lze označit každou situaci, kdy dochází k mimořádnému zhoršení či 
ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod, zejména pak zvlášť nebezpečnými látkami a 
ropnými látkami. V daném případě se nakládá v zařízení s oběma kategoriemi těchto 
závadných látek. Vodohospodářská havárie ve svých důsledcích může způsobit kontaminaci 
složek životního prostředí (podzemních a povrchových vod, půdy a geologických struktur). 
Samostatným případem je kontaminace prostředí v případě hasebních zásahů při požáru.  

Dle povahy uniklých závadných látek a míst jejich úniku mohou mít jednotlivé havarijní 
situace tyto dopady na složky životního prostředí : 

Únik v prostoru úložiště 
V případě úniku v prostoru izolované části tělesa skládky nehrozí nebezpečí kontaminace 
podzemních vod a podložních struktur. Protože však jejich postupné uvolňování může ohrozit 
činnost ČOV skládkových vod či recipient kanalizace tok Zavadila, je potřeba provést sanaci 
kontaminovaného prostoru a zneškodnění takto shromážděného odpadu na vhodném zařízení.  

Únik mimo prostor úložiště 
Mimo prostor tělesa skládky, zejména pokud k úniku dojde pod úrovní báze mořského 
cenomanu a ve směru východním od tělesa skládky a pokud se nejedná o únik zvlášť 
nebezpečných a nebezpečných závadných látek, nejsou s tímto únikem spojena mimořádná 
rizika pro vodní zdroje, zejména pak pro spodnoturonské zvodně sloužící jako vodárenský 
zdroj II. březovského vodovodu. V tomto případě totiž bude případná kontaminace částečně 
zachycena čerpacím systémem důlních vod dolu Březinka, část kontaminace odtékající po 
izolačních vrstvách přechodných souvrství spodního turonu bude oddrénována linií 
Chrastoveckého potoka, které je nařezává. Vodní zdroje okolních obcí jsou  budovány mimo 
dotčené hg struktury, případně se nacházejí mimo hypotetický dosah vlivů skládky). 
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Za situace, kdy k úniku dojde nad úrovní báze mořského cenomanu a zejména pak ve směru 
západním od tělesa skládky a pokud dochází k úniku zvlášť nebezpečných a nebezpečných 
závadných látek, je bezprostředně ohrožena spodnoturonská zvodeň vodárensky využívána pro 
zásobování města Brna prostřednictvím II. březovského vodovodu. Této situaci je třeba 
předejít a z tohoto důvodu veškeré projekční, realizační a provozní činnosti musí směřovat 
k ochraně této zvodně. K tomuto cíli směřují konkrétní opatření uvedená dále v textu, 
vycházející se závěrů HG posudku v příloze Dokumentace.  

V případě jakýchkoliv úniků je třeba bezpodmínečně provést havarijní zásah za účasti 
všech složek integrovaného záchranného systému! 

Havárie na ČOV skládkových vod 
Havárie ve smyslu úhynu mikroorganizmů v aktivovaném kalu, znamená podstatné zhoršení 
čistícího efektu ČOV a kontaminaci recipientu. V tomto případě je třeba okamžitě vyřadit ČOV 
z provozu, uzavřít výtok z ČOV do kanalizace, infiltrované průsakové vody odstraňovat 
rozlivem na těleso skládky nebo je v tělese dočasně akumulovat, odčerpat uhynulý aktivovaný 
kal a provést návoz „zdravého“ aktivovaného kalu a postupný náběh čistícího procesu ČOV.  

Objekty nakládání se závadnými látkami musí svojí funkcí, kapacitou a provedením odpovídat 
podmínkám vodohospodářské legislativy a požadavkům vodoprávních orgánů (podmínky 
zabezpečení zásobení vodou a odkanalizování zařízení, kapacity a těsnosti akumulací a 
manipulačních ploch apod.). Další opatření musí být zahrnuta do havarijního plánu 
schváleného před zahájením provozu vodoprávním úřadem. 
 
Únik znečišťujících látek do ovzduší   
Únik znečišťujících látek do ovzduší v provozu zařízení  
Jako havárii lze vnímat nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně  a výrazně 
vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými 
technickými postupy. Tento stav, v situaci připravovaného záměru, představuje pouze výše 
uvedený stav v požáru zařízení. Běžný provoz nemůže vznik tohoto rizikového stavu vyvolat. 
Škodlivost složek skládkového plynu je z hlediska rizik pro životní prostředí daná tím, že se 
z velké části jedná o skleníkové plyny. V tomto kontextu je třeba také vnímat případné 
havarijní stavy. V běžném provozu je totiž únik skládkových plynů běžným doprovodným 
jevem chodu skládky a není jej možno vnímat jako havarijní stav.  
Tento únik bude minimalizován pravidelným překryvem ukládaných odpadů biologicky 
aktivními technologickými materiály. Jiným typem havarijního úniku může být únik 
znečišťujících látek případně obtěžujících pachů v případě nedodržení provozního řádu 
skládky, technologických postupů ukládání, nekázně obsluhy a podobně.  
Minimalizovat riziko havárie znamená zejména věnovat maximální pozornost provozovaným 
technologiím, dodržovat technologickou kázeň, organizovat a řídit práci obsluhy, trvale 
dozorovat provozuschopnost zařízení a organizovat činnosti ve vztahu k aktuálním 
atmosférickým podmínkám. Případné porušení provozně technologických zásad bude 
kvalifikováno jako porušení pracovní kázně s dopady do pracovně – právních vztahů.   
 
Rozšíření obtížného hmyzu a hlodavců 
Nebezpečí kalamitního rozšíření hmyzu a hlodavců bude provozovatel předcházet trvalou péčí 
o pracovní prostředí, pořádkem v zařízení, pravidelným režimem zpracování a odvozu odpadu 
a produkovaných komodit. Kalamitní rozšíření hmyzu a hlodavců je téměř vyloučeno. Jako 
aktivní opatření bude provozovatel provádět pravidelnou desinfekci, desinsekci a deratizaci 
zařízení. Podmínky zabezpečení ochrany zdraví osob, životních a pracovních podmínek před 
původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými 
členovci, hlodavci a dalšími živočichy.  
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí 

 
Vzhledem k závěrům Dokumentace uvedeným výše, jsou opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů oznamovaného záměru pro etapu přípravy, 
realizace a provozu hodnoceného záměru, v rozsahu zabezpečujícím minimalizaci případných 
negativních vlivů zařízení na složky životního prostředí, zdraví a zdravé životní podmínky 
obyvatelstva, rozpracována následovně : 
 
Obecná opatření 
§ Přípravu a realizaci stavby provádět v souladu s podmínkami vyjádření a závazných 

stanovisek orgánů státní správy a samosprávy. 
§ V rámci povolovacího procesu stavby požádat o udělení integrovaného povolení pro 

zařízení a v rámci něj o povolením dle platné legislativy (souhlas podle §17 zák. č. 
254/2001, souhlas podle zák. č. 334/1992 Sb., povolení dle §17 zákona č. 86/2002 Sb., 
povolení dle §8 a souhlas dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., povolení dle § 14 a 16 zák. č. 
185/2001 Sb.). 

§ V rámci povolovacího procesu stavby požádat o závazné stanovisko k umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území dle § 19 zák. č. 44/1988 Sb. 

 
Opatření k minimalizaci emisí znečišťujících látek do ovzduší 

Technická opatření 
§ 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.   

§ 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. 

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

§ Bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy a poruchy vzniklé v provozu zařízení 
k omezování emisí a spalovacích zdrojů.    

Organizační opatření 
§ Minimalizovat emise znečišťujících látek a zápachu do ovzduší vrstvením odpadu do 

předepsané sektoru a profilu, hutnění a překryvem odpadů bioaktivními technologickými 
materiály na zajištění skládky (zemina, kompost apod.) a kropením tělesa skládky 
s využitím průsakových vod. 

§ 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. 

§ Průběžnou rekultivaci skládky provádět po jednotlivých ukončených a uzavřených  
etapách.  

§ Pravidelně sledovat účinnost instalovaných zařízení k omezování emisí. 
§ Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu se legislativou na úseku ochrany 

ovzduší, rezortními normami a provozními předpisy jednotlivých zařízení. 
§ Autorizovaným měřením emisní ověřit parametry zdroje emisí v rámci zkušebního provozu 

zařízení. Předepsaná autorizovaná měření provádět v pravidelném režimu dle požadavků 
legislativy. 
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§ U jednotlivých stacionárních i mobilních spalovacích zařízení vyloučit chod naprázdno a 
vyloučit neproduktivní přejezdy strojů po areálu, provádět pravidelné měření emisí 
motorů a seřizování. 

§ Zabezpečovat pravidelný sběr lehkých frakcí odpadů v okolí tělesa skládky i širším území. 
§ Při manipulaci s odpady používat vhodné prostředky, zabránit sekundární prašnosti. 

Provádět očistu vozidel před opuštěním prostoru skládky, v případě potřeby provádět 
očistu a kropení příjezdní komunikace a zpevněných ploch v areálu. 

 
Opatření k ochraně vod obecná 

Technická opatření 
§ Realizovat skládku v projektovaném stavebně -  technickém řešení a objektové skladbě 

zabezpečující ochranu podzemních a povrchových vod a nakládání s průsakovými vodami, 
v souladu s platnou legislativou a  ČSN (838030, 83 8032  a 83 8033).  

§ 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. 

§ Těleso skládky zabezpečit proti vniknutí cizích vod z okolních ploch a výše položeného 
povodí. Tyto srážkové vody neškodně odvést z areálu skládky.  

§ Zabezpečit oddělené nakládání s čistými srážkovými vodami spadlými na 
nezaskládkovanou plochu skládky a průsakovými vodami z tělesa skládky. Průsakové vody 
zneškodňovat na ČOV skládkových vod. 

Organizační opatření 
§ V průběhu výstavby vyloučit skladování a manipulaci s ropnými látkami a dalšími látkami 

závadnými vodám v prostoru stavby. Prostor stavby bude vybaven sanačními sorpčními 
prostředky pro případnou likvidaci úniků ropných náplní stavebních a dopravních 
mechanizmů. 

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

§ Zabezpečovat funkčnost monitorovacího systému, systému odkanalizování průsakových a 
srážkových vod, zabezpečit funkčnost, provozuschopnost a účinnost ČOV skládkových vod 
a ČOV splaškových vod. 

§ Vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), provádět záznamy o 
prováděných opatřeních a archivovat je po dobu 5 let.  

§ V režimu stanoveném legislativou kontrolovat sklady, zkoušet těsnost potrubí, nádrží a 
dopravních prostředků na závadné látky. 

§ Vést záznamy o typu zvlášť nebezpečných látek a obsahu jejich účinných složek ve vztahu 
k vodám a na požádání tyto informace poskytnout vodoprávním úřadům a Hasičskému 
záchrannému sboru. 

§ Provádět odběry a analýzy podzemních vod v monitorovacím systému, produkovaných 
průsakových a vypouštěných předčištěných splaškových a technologických odpadních vod.    

 
Opatření k ochraně podzemních vod spodnoturonské zvodně jímacího území II. 
březovského vodovodu 

Technická opatření 
§ Těleso skládky situovat výhradně v úrovni přechodného souvrství a souvrství sladkovodního 

cenomanu. 
§ 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. 
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§ 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.   

§ 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 80m. 

§ Vytvořit dvojí izolační bariéra. Minerální přirozenou bariéru z jílového těsnění (koeficient 
propustnosti : kf ≤ 3x10-9 m/s v minimální mocnosti ≥ 1m) nebo minerální náhradní bariéru  
(teor. proteklé množství vody na 1m2  plochy činí max.  3x10-9 m/s v minimální mocnosti 
0,5m; pokud bude tloušťka vrstvy menší než 0,5m bude zřízen monitorovací systém 
k ověření celistvosti náhradní geologické bariéry i fóliového těsnění). Umělá bariéra 
z fóliového těsnění bude tl. nejméně 1,5mm a bude vyhovovat požadavkům čl. 8.3.3 ČSN 
83 8032. 

§ Oddělit jímané nekontaminované srážkové vody a kontaminované průsakové vody. 
Nekontaminované srážkové vody vypouštět do areálové kanalizace, průsakové vody  
předčišťovat na ČOV skládkových vod a vypouštět do areálové kanalizace. Průsakové vody 
možno použít ke skrápění tělesa skládky. 

§ 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. 

Organizační opatření 
§ 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. 

§ 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.   

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

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

 
Opatření k ochraně půd a horninového prostředí 

Technická opatření 
§ Respektovat požadavky příslušných orgánů v rámci stanoviska k umístění staveb a zařízení 

v chráněném ložiskovém území, schvalujících hornickou činnost a udělujících povolení 
k trhacím pracím.  

§ Před zahájením stavebních prací vymezit a v terénu vytýčit rozsah záboru tělesa skládky, 
který je nepřekročitelný. 

§ 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. 

Organizační opatření 
§ Legalizovat odnětí pozemků ze ZPF, podmínky specifikovat jednáním s orgány ochrany 

půdního fondu. 
§ Zeminy, které budou odtěženy pro potřebu rekultivace skládky, uložit na deponii a 

zabezpečit proti zcizení, znehodnocení a zaplevelení. 
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§ Trhací práce s nebezpečím poškození těsnící fólie dna skládkového tělesa po dobu odkrytí 

fólie vyloučit.  
§ Stavební práce organizovat tak, aby byla vyloučena kontaminace horninového prostředí 

únikem závadných látek z dopravních a stavebních strojů případně nepovoleným 
nakládáním se závadnými látkami. 

§ V případě použití cizích materiálů k vytváření povrchové rekultivační vrstvy postupovat 
v souladu s vyhl. č. 294/2005 Sb. a jeho užití bude odsouhlaseno akreditovaným 
hydrogeologem. 

 
Opatření k ochraně zvlášť chráněných živočichů a rostlin 

§ Opatření nejsou uplatňována. 
 
Opatření k nakládání s odpady 

Technická opatření 
§ Realizovat skládku ve stavebně -  technickém řešení a objektové skladbě dle ČSN 838030 

Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 838032 
Skládkování odpadů – Těsnění skládek a zabezpečující optimální nakládání s odebíranými a 
ukládanými odpady, v souladu s řadou ČSN 8380 Skládkování odpadů a legislativou.  

§ Pro výstavbu zpevněných ploch, vozovek a pro podsypy využít podle možností stavebního 
recyklátu jako náhrady za kamenivo, štěrky a štěrkopísky. 

§ 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.  

Organizační opatření 
§  Při výstavbě a provozu skládky zabezpečit přednostní materiálové a energetické využití 

produkovaných odpadů, odstranění nevyužitelných odpadů provádět pouze 
prostřednictvím osoby, která je prokazatelně držitelem příslušného oprávnění k činnosti a 
podnikající v oboru odpadového hospodářství. 

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

§ Vytvářet podmínky pro aplikaci systému nakládání s odpady dle schváleného krajského 
plánu hospodaření s odpady a povolení příslušných orgánů státní správy a dle potřeb je 
modifikovat. 

§ Předcházet vzniku, ředění nebo míšení odpadů, odpady zajišťovat před znehodnocením, 
zcizením a únikem. 

§ Dodržovat postupy pro přejímku odpadů dané vyhl. č.294/2005 S., při přejímce po původci 
či dopravci požadovat základní popis odpadu, ověřovat jeho platnost a vlastnosti odpadů 
jím prezentovaných a do zařízení přijímaných odpadů.  

§ Zařízení provozovat v souladu se souhlasem příslušného orgánu odpadového hospodářství a 
provozním řádem zařízení, vést provozní deník zařízen, provádět archivaci záznamů. 

§ Vést předepsanou evidenci zařízení a orgánům státní správy předávat pravidelná zákonná 
hlášení.  

 
Opatření z hlediska nakládání s chemickými látkami 

Technická opatření 
§ Nejsou v souvislosti s výstavbou předepsána.  

Organizační opatření 
§ S nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nakládat v souladu s bezpečnostními 

listy. 
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Hygienická opatření 

Technická opatření 
§ Opatřeními v rozsahu stanoveném zák. č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy zajišťovat 

aby hluk související s provozem zařízení nepřekračoval hygienické limity pro chráněné 
venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu 
přenosu vibrací na osoby. 

§ Další opatření k zajištění odpovídajících pracovních podmínek, nesouvisející se stavebně-
technickým řešením stavby, v legislativně daném rozsahu upravit v provozních předpisech 
zařízení před uvedením stavby do zkušebního provozu. 

Organizační opatření 
§ Po uvedení stavby do provozu provést kontrolní měření hluku v denní době v chráněných 

venkovních prostorech a chráněné venkovní prostorech staveb. 
§ Vést jednání k výkupu rodinného domku ohroženého hlukem z provozu skládky a těžební 

činnosti v areálu divize 12 Těžba - lomu Březinka. 
§ Provádět opravy strojů a zařízení, které jsou zdroji nadměrného hluku. 
§ Jednotlivé profese a činnosti vybavit požadovanými pracovními a ochrannými prostředky.  
 
Protinákazová opatření 

Organizační opatření 
§ Dle potřeby provádět běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, případně 

speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, a to za podmínek vyplývajících ze 
zák. č. 258/2000 Sb. 

 
Protihavarijní opatření 

Technická opatření 
§ Možnost vzniku havarijního nebezpečí explozí popř. zahořením minimalizovat konstrukcí 

skládky, technickým řešením rekultivace, plynotěsným zapouzdřením a odplyněním, která 
musí odpovídat příslušným požárně bezpečnostním předpisům. 

§ Místa možného hromadění skládkového plynu označit příslušnými značkami a symboly 
nebezpečí. 

Organizační opatření 
§ Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat dostupnými metodami výskyt skládkového plynu 

v areálu skládky (analýzy skládkového plynu, analýzy výskytu plynů ve stavebních 
objektech, terénní průzkum). 

§ Zpracovat havarijní a provozní předpisy zařízení a evidenci zvlášť nebezpečných látek. 
Provádět požadovaný systém kontrol včetně potřebného vedení záznamů. 

§ 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. 

§ Režim provozu dopravních prostředků po areálu omezit dopravním značením s vyznačením 
nejvyšší povolené rychlosti. 

§ Posádky svozových vozidel poučit o postupu v případě úniku odpadu. Toto riziko lze  
minimalizovat pravidelnými důkladnými prohlídkami technického stavu vozidel. 

 
Ostatní opatření 

§ V případě výskytu archeologických nálezů zabezpečit záchranný archeologický průzkum. 
§ Pravidelně proškolovat zaměstnance, včetně praktického nácviku řešení situací, 

z problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí a 
havarijního zabezpečení. 



SKLÁDKA  S-OO3  BŘEZINKA I I   
 

 

 
               Zpracovatel dokumentace:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov str. 73 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
podkladů při hodnocení vlivů 

 
Základními podklady použitými při zpracování Dokumentace, byly údaje  poskytnuté 
zpracovatelem dokumentace „Skládka S-OO3 Březinka II“ (EkoINPROS, spol. s r.o. 
Brno/02/2008) k územnímu řízení. Informace o navržených a používaných technologiích 
ukládání, využití a shromažďování odpadů byly čerpány z údajů oznamovatele.  

Teoretické informace o technologiích v oboru byly čerpány z odborné literatury (BIOPLYN, 
Straka a kol./2003), z odborných textů, z konzultací vedených s experty v této oblasti, 
s pracovníky orgánů státní správy a oznamovatelem záměru. Informace o očekávaných emisích 
znečišťujících látek, hluku, o předpokládaném vlivu stavby na zdraví obyvatelstva a o 
možnosti případného ovlivnění podzemních vod byly získány z odborných studií, které byly pro 
tento účel jako příloha Dokumentace pořízeny. Emitované znečištění bylo kvantifikováno tam, 
kde je to v rámci přípravy a provedeného odborného odhadu možné (emise z dopravy, emise 
z tělesa skládky). Další informace byly získávány na základě konzultací prováděných s orgány 
státní správy na všech úrovních (MěÚ Moravská Třebová, OÚ Slatina).  

Obecné údaje o stavu životního prostředí, geofaktorech životního prostředí a významných 
krajinných prvcích byly čerpány z odborné literatury a publikací, z archivních materiálů 
oznamovatele a dalších dostupných podkladů (Územního plánu obce Slatina – Ing.arch. 
Jaroslav Tušer CSc. a kol., 2004, Doplnění monitorovacího systému – UNIGEO Zlaté Hory, 
1994, Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Lom Březinka, okr. Svitavy – těžba 
jílovců – Ing. Vladimír Láznička, 1997), z dokumentace realizovaných staveb (Skládka 
Březinka, 1. etapa – HYDROPROJEKT Praha, 1992, Čistírna skládkových vod Březinka – HST 
Hydrosystémy s.r.o. Teplice, 2007), z podkladů rozhodnutí a správních aktů orgánů státní 
správy (Žádost o integrované povolení skládky Březinka včetně příloh – EKONOX s.r.o. 
Pardubice, 2006, Integrovaného povolení skládky Březinka – KÚ Pardubického kraje, 2007, 
rozhodnutí : MŽP ÚO Brno, OBÚ v Trutnově, OKÚ Svitavy, MěÚ Moravská Třebová a Jevíčko). 

Použity byly dále oficiální údaje na úseku ochrany životního prostředí působících orgánů a 
odborných organizací řízených MŽP (ČHMÚ, ČENIA, AOPK ČR atd.) a z veřejně přístupných 
materiálů z INTERNETU (Krajský plán odpadového hospodářství Pardubického a 
Jihomoravského kraje). Detailní průzkum areálu a jeho blízkého i širšího okolí byl prováděn 
v rámci několika návštěv zpracovatele v zařízení. Neurčitostí v rámci zpracování Dokumentace 
je nemožnost predikce dalšího vývoje legislativy na úseku odpadového hospodářství, postupu 
při uplatňování požadavků na separaci komunálních odpadů u původců, neznalosti v budoucích 
obchodních vztazích a v podmínkách hodnoceného oboru, v podmínkách financování a 
realizaci záměru a další podobné detailnější informace.  

Metody, které byly na základě shromážděných vstupních podkladů použity při zpracování 
Dokumentace, lze charakterizovat jako standardní hodnotící metody. K posouzení obecně 
známých dopadů záměru byly použity metody a způsoby hodnocení, kterými jsou například 
metody expertního odhadu, analogie, verbální popis atp. Tyto metody odpovídají charakteru 
záměru, zájmovému území a stupni znalostí technického řešení hodnocené stavby.  

Pro vyhodnocení možných dopadů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva byly jako 
podklad Dokumentace zpracovány expertní studie používající speciální metody nebo ve 
specializovaných oblastech vyžadujících posouzení či výklad autorizovaných specialistů. 
V daném případě se jednalo o specialisty v oblasti zpracování odborných posudků emisí 
znečišťujících látek a jejich rozptylu v ovzduší, specialistu v oblasti hodnocení akustické 
zátěže, specialistu v oblasti hydrogeologie a geologie a odborníka v oblasti hodnocení účinků 
na lidské zdraví.   

Zjištěné informace podávají, podle názoru zpracovatele, dostatečně vyčerpávající obraz o 
záměru a jeho skutečných i případných možných negativních vlivech na obyvatelstvo a složky 
životního prostředí v dotčeném území.  
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování dokumentace 

 
V úvodu pasáže je třeba zdůraznit, že dále uváděné nedostatky ve znalostech a charakter 
dalších neurčitostí neovlivnily zásadním způsobem zpracovanou dokumentaci a formulaci 
závěrů. Zpracovatele měl v rámci zpracování dostatek podkladů pro vyhodnocení případných 
vlivů záměru na životní prostředí. V rámci aktuálního rozpracování hodnoceného záměru 
nebyla známa přesná materiálová a surovinová bilance stavebních prací, detailní objemy 
přesunů hmot, nebyly známy veškeré provozní a technologické parametry skládky a detaily 
emisních charakteristik. K dispozici nebyly detailní informace o stavu všech složek životního 
prostředí na základě jejich aktuálních analýz. K dispozici také nebyly konkrétní informace o 
vstupních surovinách (odpadech, surovinách a materiálech), případně o některých 
emitovaných znečištěních (emise znečišťujících látek z mobilních spalovacích zdrojů).  

Z tohoto důvodu bylo při hodnocení stávajícího a pro posouzení po realizaci předpokládaného 
stavu složek životního prostředí použito jak obecně známých informací a dostupných podkladů 
a studií (např. pro vypracování Odborného posudku, Rozptylové studie a Hodnocení 
zdravotních rizik), tak konkrétních informací z měření, sledování a analýz (měření emisí 
hluku, měření emisí z kogenerační jednotky, měření kvality vypouštěných odpadních vod, 
rozbory podzemních vod atd.). Některé další informace byly převzaty z odborné literatury, 
některé byly získány konzultacemi se zpracovatelem Dokumentace, investorem a dotčenými 
orgány státní správy. Nedostatek konkrétních údajů je v této fázi přípravy stavby běžným 
jevem. Proto lze konstatovat, že výše uvedené nedostatky ve znalostech a charakter dalších 
neurčitostí neovlivnily zásadním způsobem zpracovanou dokumentaci a formulaci v ní 
provedených závěrů. 
 
 

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 
předloženy) 

 
Zvažované územní varianty 
Při hodnocení variantního umístění záměru SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II, v souladu s § 6 
odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, byla pro navrhovaný záměr 
zvažovány následující varianty řešení : 

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 

A) Navržená varianta stavby – aktivní varianta 

Lokalizace záměru do vytěženého území povrchové těžby žáruvzdorných jílovců lomu Březinka 
a skládky S-OO3 Březinka 
Umístěním záměru v těžební jámě povrchové těžby v sousedství areálu provozované skládky 
oznamovatel koordinuje provozované činnosti těžby, úpravy vytěžených surovina a provozu 
skládky a koncentruje je do jednoho areálu. Tím dochází k optimalizaci materiálového, 
technologického, surovinového, dopravního a řídícího propojení všech činností. Výhodou 
lokalizace jsou zejména příznivé inženýrsko geologické a hydrogeologické podmínky lokality, 
umístění záměru do vytěženého dobývacího prostoru bez nutnosti záboru půdního fondu a 
narušení krajinného rázu, situování zařízení mimo kontakt s chráněnými prvky přírody a sídly, 
dostupnost skládky a vhodné svozové vzdáleností od sídel regionu, vhodné komunikační 
napojení. Provozně a investičně je výhodné i společné využití stávajících stavebních objektů a 
inženýrských sítí. Lokalizace je v souladu se schváleným územním plánem obce.  
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Negativa této varianty představuje pokračování ukládání odpadů do životního prostředí 
s možnými riziky (kontaminace podzemních vod a geologických struktur, zahoření, emise 
pachových látek a skleníkových plynů  ..) bez jejich možného energetického a materiálového 
využití. Oznamovatel je v rámci této alternativy nadále vázán povinností uzavření, rekultivace 
a následné péče doposud provozované skládky. 
Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B, vliv aktivní varianty je 
popsán v části D Dokumentace. 

B) Jiná územní varianta - lokalizace záměru do jiného území  

Lokalizace záměru do jiného vytěženého území povrchové těžby oznamovatele nebo do jiné 
vhodné lokality v regionu 
Oznamovatel při zvažování jiné území varianty vycházel z podmínek, které musí vhodná 
lokalita pro výstavbu splňovat. Musí mít zejména vyhovující geologické a hydrogeologické 
podmínky, musí být lokalizována na pozemcích, které lze získat do vlastnictví a vyjmout ze 
ZPF, nesmí být v rozporu s územním plánem obce na jejímž katastru bude zřizována, musí mít 
vybudovánu dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě, případně jejich zřízení musí být 
technicky a ekonomicky dostupné, nesmí být v kolizi s chráněnými složkami životního 
prostředí, musí být vhodně situovaná ve vztahu ke svozové oblasti a nesmí být v kontaktu či 
konfliktní blízkosti s obydleným územím a musí být akceptovatelná místní samosprávou a 
občany. Takto definovanou lokalitu oznamovatel v zájmovém území nenalezl. 
Takto definovanou výstavbu nového zařízení sice mohou doprovázet některé z předností 
výstavby na „zelené louce“ (např. lepší inženýrsko geologické a hydrogeologické 
charakteristiky území, možnost optimalizace stavebního, technologického a dopravního řešení 
apod.), nicméně zcela určitě budou převládat negativa tohoto řešení jako jsou např. : 
nesoulad záměru s požadavky územního plánu, rozsáhlý zábor půdního fondu a zásah do 
území, možnost ovlivnění chráněných či hodnotných součástí přírody, odpor veřejnosti apod.. 
Z investičního a provozně ekonomického hlediska budou u takového záměru jednoznačným 
negativem vysoké investiční náklady na podmiňující stavební objekty, dopravní a inženýrské 
sítě atd., které se následně promítnou do cen služeb, provozních nákladů a obchodních 
možností takto budovaného zařízení (včetně ceny služeb a schopností plnit zákonné povinnosti 
poplatkové a tvorby finanční rezervy).  
Negativa varianty ukládání odpadů na skládku (kontaminace podzemních vod a geologických 
struktur, zahoření, emise pachových látek a skleníkových plynů...), bez možného 
energetického a materiálového využití odpadů, přetrvávají i u této varianty.  
Pro oznamovatele je i v rámci této varianty platná povinnost uzavření stávající provozované 
skládky ve stanoveném termínu, její rekultivace a následná péče o takto uzavřenou skládku.  

C) Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru 

Ukončení ukládání odpadů v souladu s podmínkami schváleného plánu úprav skládky a 
integrovaného povolení 
Varianty je z pohledu dopadů do životního prostředí v území nejvýhodnější. Oznamovatel je 
v intencích této alternativy vázán zákonnými povinnostmi rekultivace a následné péče o 
uzavřenou skládku a zároveň povinností zahladit následky těžby ve vytěženém dobývacím 
prostoru. Vlivy z ukládání odpadů a těžby na složky životního prostředí budou postupně 
utlumovány. Postupně dojde ke snižování produkce skládkového plynu (a tím emitovaného 
znečištění z provozu kogenerační jednotky), bezprostředně bude snížena produkce 
průsakových vod, následky těžby budou zahlazeny schváleným způsobem rekultivace.  
Důsledkem varianty je změna zavedeného a osvědčeného systému nakládání s komunálními 
odpady ve prospěch jiného řešení – to je jejich ukládání na jinou vhodnou skládku, případně 
jejich energetické využití spalováním v nejbližší spalovně (zřejmě SAKO Brno). Ukládání na 
jinou skládku je z hlediska možných vlivů na životní prostředí variantou srovnatelnou 
s navrženou variantou stavby.  
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Energetické využití komunálních odpad je ekologicky výhodnější variantou (menší zátěž 
území, využití energetického potenciálu odpadů, nižší produkce emisí včetně možností řešení 
emisí skleníkových plynů …). Aplikace spalování komunálních odpadů však v reálném čase 
zatím naráží na omezení provozu dostupné spalovny v souvislosti s její rekonstrukcí a na 
následné organizační, dopravní a možná i ekonomické souvislosti tohoto výhledového řešení.  

Plný provoz dostupné rekonstruované spalovny SAKO Brno je očekáván od roku 2010 – 2011. Vzhledem 
k dojezdovým vzdálenostem (vzdálenost skládky je cca 70 km od spalovny), lze v počáteční etapě 
provozu po rekonstrukci reálně počítat s odvozem a energetickým využitím pouze části odpadů dosud 
ukládaných na skládku Březinka. Při předpokládané kapacitě spalovny (224 tis. t odpadů/rok) a 
produkci města Brna (cca 110 tis. t odpadů/rok) je pro okolí města Brna a komerční spalování volná 
kapacita zařízení relativně omezená. Z tohoto pohledu je pro hodnocení záměru důležitá a reálná 
pouze možnost energetické využití komunálních odpadů z části svozového území skládky Březinka – to 
je z obcí na území okresu Blansko. Pro obdobné odstranění či využití většiny z odpadů ukládaných na 
skládce, to je odpadů produkovaných na území Pardubického kraje, není doposud reálná a dostupná 
jiná technologická alternativa či jiné podobné zařízení.    

Varianty B a C nejsou z pohledu oznamovatele za dané situace reálné a podnikatelsky 
výhodné. Ve svém důsledku by jej přinutily uvolnit trh ve prospěch konkurenčních zařízení a 
tím zřejmě definitivní ukončení činnosti v této oblasti se všemi důsledky z toho plynoucími, 
tj. včetně ztráty významného zdroje prostředků pro rozvoj obce Slatina. 

D) Jiné využití území 

V případě, že nebude ve vybrané lokalitě realizován záměr výstavby skládky, to znamená že 
bude realizována jiná územní nebo nulová varianta, nastupuje možnost jiného využití stávající 
skládky a vytěženého dobývacího prostoru, např. jako lokalit ke zřízení skládky skupiny SI-O. 
Toto řešení si ponechává řadu pozitivních aspektů, vyplývajících s vhodnosti situování 
stávající skládky a prostoru těžby, bez většiny negativních dopadů spojených se 
skládkováním komunálních odpadů. Negativem této varianty je, že po takovém zařízení není 
v současné době v regionu poptávka a chybělo by pro něj zřejmě adekvátní využití.  
 
Vyhodnocení studovaných variant 
Hodnocením jednotlivých variant, pozitivních a negativních environmentálních aspektů jejich 
lokalizace, s přihlédnutím na jiné alternativy využitelných technologií nakládání s odpady 
dané schválenými POH (energetické využití), byla jako jediná územně a momentálně i 
technologicky zvládnutelná alternativa odstraňování odpadů ve spádovém regionu vybrána 
v dokumentaci uvedená aktivní varianta – t.j.  výstavba SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II, daná 
navrženým situováním tohoto zařízení v těsné blízkosti stávající provozované skládky skupiny 
S-OO3 - Skládky Březinka, do prostoru vytěženého povrchového lomu po těžbě žáruvzdorných 
jílovců (prostor jižní části lomu Březinka). 
Tato územní varianta je v dokumentaci v dalších kapitolách detailně rozpracována. V rámci 
vybrané lokalizace záměru byl řešen zejména vliv provozu zařízení na sídla a objekty určené 
k trvalému či dočasnému pobytu lidí, vliv realizace a provozu na vodohospodářské využití 
území, vliv na ovzduší, povrchové a podzemní vody, na biotopy, živočišné a rostlinné druhy 
v nejbližším okolí.  
Z pohledu projekčně navrženého technického řešení bylo hodnoceno konstrukční, stavebně 
technické, provozně organizační a kapacitní řešení zařízení a jednotlivých stavebních objektů, 
skladovací a manipulační zázemí, dopravní obslužnost, napojenost sítí a další podrobnosti 
spojené s koncepcí řešení.  

Zdůvodnění výběru posuzované varianty 
Navržená aktivní varianta je umístěna ve vytěžené lomové jámě v dobývacím prostoru 
Březinka. V podloží těžební jámy a v materiálu výsypek je dostatek vhodného materiálu pro 
zakládání základních konstrukcí skládky. Zařízení skládky je situováno mimo bezprostřední 
kontakt okolními obcemi a jeho lokalizace je v souladu s platným územním plánem obce 
Slatina.  
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Záměr má řadu investičních, organizačních a provozních výhod. Jsou jimi například 
uspořádané vlastnické vztahy k pozemkům v areálu bez pohledávek a majetkových nároků, 
existence stavebních objektů a základních inženýrských sítí z nichž  jsou veškeré použitelné 
pro budoucí provoz. Vzhledem k poloze, rozloze a konfiguraci terénu bude bez problémů 
prováděno zakládání staveb a další stavební práce bez větších přesunů zemin a ostatních 
stavebních materiálů. Záměr není v kolizi s Krajským plánem odpadového hospodářství 
Pardubického kraje. 

Provozní výhodnost záměru je zřejmá při detailní analýze činností, s nimiž se v zařízení 
počítá. Základní výhodou je integrace činností provozovatele v areálu s možností využití 
kooperace některých činností v dobývání ložiska a výstavby a provozu skládky. Areál je 
dopravně dostupný z několika směrů což je výhodné zejména tím, že dopravou na skládku 
nejsou nadměrně přetěžovány komunikace a obtěžováni obyvatelé obcí.  
 
 

ČÁST F. ZÁVĚR 

 
Předložená Dokumentace vymezuje a dle možností i kvantifikuje vlivy na životní prostředí 
spojené s realizací a provozem připravované stavby SKLÁDKY S-003 BŘEZINKA II. V 
průběhu zpracování Dokumentace hodnotící vliv stavby na životní prostředí, byly zjištěny a 
v samotné dokumentaci pak popsány a vyhodnoceny případné negativní vlivy, které 
posuzovaný záměr pro nejbližší i širší okolí stavby představuje. Podle odborných studií 
autorizovaných specialistů, přiložených k této dokumentaci, nebudou očekávané negativní 
vlivy stavby v rozsahu požadovaném investorem takového rozsahu, aby představovaly 
významnou ekologickou zátěž území a bránily tak realizaci posuzované stavby 
v projektovaném kapacitním, technologickém a územním řešení hodnoceném zpracovatelem v 
Dokumentaci. Očekávané negativní vlivy a rizika, která jsou s realizací a provozem hodnocené 
stavby spojeny, nelze považovat za tak významné, že by byly důvodem k odmítnutí realizace 
stavby v navrženém rozsahu a skladbě jednotlivých zařízení.  

Na základě veškerých výše uváděných údajů tak lze, dle názoru autora Dokumentace 
konstatovat, že hodnocený a investorem stavby požadovaný záměr přináší většinou pouze 
dílčí, téměř výhradně v areálu budoucí skládky a lomu Březinka působící mírně negativní a 
kvalitativně proměnné vlivy na některé složky životního prostředí. Působení těchto 
negativních vlivů - impaktů -  na jednotlivé složky životního prostředí bude mít selektivní 
účinnost různé intenzity, bude časově omezené a bude probíhat v závislosti na aktuálních 
atmosférických podmínkách v území.  

V tomto kontextu je záměr proponovaný investorem alternativou ekologicky přijatelnou a 
zároveň ekonomicky optimální. Konečné závěry Dokumentace jsou platné za předpokladu, že 
budou splněna všechna vstupní data a informace, které měl autor Dokumentace k dispozici. 

Z hlediska možného ovlivnění životního prostředí představuje situování, stavebně – technické 
řešení a navržená technologie provozu záměru akceptovatelnou alternativu využití lokality. 
V porovnání s dosavadním využitím území pro těžbu nerostů a areálu skládky pro ukládání 
odpadů, ve vztahu k ovlivnění složek životního prostředí, lze konstatovat, že převládá 
pozitivní hodnocení vybraného řešení.  

Záměr představuje společensky potřebné a obecně akceptovatelné využití území. Realizace a 
etapizace výstavby je předpokládána v závislosti na finančních možnostech oznamovatele, na 
legislativní úpravě oblasti nakládání s odpady a na situaci na trhu s odpady.  
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 
Oznamovatel P-D Refractories CZ a.s. připravuje v areálu provozu lomu Březinka, 
v bezprostředním sousedství Skládky Březinka, v prostoru části vytěžené lomové jámy, 
realizaci další etapy skládky pod názvem SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II. Tato výstavba 
představuje realizaci souboru stavebních objektů určených pro ukládání odpadů na skládce, 
pro nakládání se srážkovými vodami a průsakovými vodami ze skládky, pro odplyněním tělesa 
skládky a jeho následnou rekultivaci po ukončení provozu.  

Pro tyto účely bude v sousedství stávající skládky vybudováno nové těleso skládky, které bude 
technicky zabezpečeno tak, aby nemohlo kontaminovat složky životního prostředí. Pro tento 
účel bude k rozdělení nevytěžené a k výstavbě skládky určené vytěžené části lomu 
vybudována oddělovací hráz, bude upraveno dno a svahy těžební jámy, které budou opatřeny 
minerální a fóliovou izolací, drenážním systémem k odvedení a akumulaci průsakových vod 
z tělesa skládky s čerpáním na stávající ČOV průsakových vod provozované skládky. Po 
ukončení skládkování bude těleso skládky nepropustně uzavřeno. Vyvíjející se skládkový plyn 
bude v průběhu provozu odváděn plynovými vrty a jímán na biofiltrech. Po dosažení 
výsledného tvaru bude potrubně odváděn a energeticky využit na stávající kogenerační 
jednotce. 

Předpokládané kapacitní parametry zařízení jsou projektovány :  
Kapacita skládky bez rekultivačních vrstev :   749.552 tun  
Objem odpadů :   576.578 m3 

Předpokládaný roční návoz :   65.000 tun 
Předpokládaná životnost :   11,5 let 

Důvodem přípravy hodnoceného záměru je povinnost uzavření současně platné legislativě 
neodpovídající provozované Skládky Březinka v průběhu roku 2009. Z tohoto důvodu je třeba 
v potřebném předstihu vytvořit dostatečnou kapacitu pro ukládání komunálních a dalších 
odpadů v regionu.  

V rámci dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byl záměr posuzován ze čtyř 
aspektů. Prvním aspektem byl aspekt lokalizační, stavebně technický a technologický. V rámci 
tohoto aspektu bylo hodnoceno do jaké míry je území, vytěžená lomová jáma, objekty a 
inženýrské sítě stávající skládky pro záměr vhodné. Současně bylo řešeno zda a do jaké míry 
je možná trvalá technická ochrana lokálních složek přírody v posuzovaném území (půda, 
geologického prostředí, podzemní vody), případně zda posuzovanému záměru vyhovuje 
infrastrukturní a technické zázemí lokality.  

V rámci tohoto aspektu, zejména pak vzhledem k nutnosti respektovat pravidla v zakládání a 
provozu skládky ve vazbě na v lokalitě se vyskytující vodárenský využívané zvodně II. 
březovského vodovodu, je záměr hodnocen jako podmíněně vhodný.  

Druhým aspektem byl aspekt posuzující předpokládané vlivy výstavby a provozu stavby na 
obyvatelstvo. V rámci tohoto aspektu byla hodnocena míra zdravotních rizik, zdravých 
životních podmínek, pohody, rekreačního využití, sociálních a ekonomických důsledků stavby 
a jejího provozu.  V rámci tohoto aspektu byl záměr hodnocen  jako vhodný. Podmínkou je 
realizace jednotlivých objektů a v dokumentací popsaných staveb v navrženém konstrukčním, 
stavebně – technickém a technologickém řešení a realizace konkrétních, v dokumentaci 
popsaných organizačních, preventivních, kompenzačních a eliminačních opatření.  

Třetím aspektem byl aspekt hodnotící záměr z hlediska regionálních, ale i širších dopadů na 
životní prostředí, např. možného vlivu na emise skleníkových plynů, ovlivnění živých 
organizmů, jejich společenstev, stanovišť a ekosystémů.  
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V rámci tohoto hodnocení byl definován teoreticky možný dopad  provozu na půdu, vodu a na 
ni vázaná společenstva, rostliny, živočichy a celé ekosystémy. I z tohoto pohledu byl záměr 
hodnocen jako vhodný.  
 
Na základě informací a závěrů provedených v předcházejících pasážích Dokumentace, při 
akceptování všech podmiňujících, kompenzačních a eliminačních opatření, zpracovatel 
Dokumentace hodnocení vlivu stavby SKLÁDKA S-003 BŘEZINKA II  

hodnocený záměr doporučuje k realizaci. 
 
Z hlediska možného ovlivnění životního prostředí představuje situování, stavebně – technické 
řešení a technologie provozu záměru akceptovatelnou alternativu využití lokality. V porovnání 
s dosavadním využitím území pro těžbu nerostů a ve vztahu k ovlivnění složek životního 
prostředí lze konstatovat, že převládá pozitivní hodnocení vybraného řešení. Záměr 
představuje společensky potřebné a obecně akceptovatelné využití území.  
 
 
Datum vypracování dokumentace :  30.3.2008 
 
                                         
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na 
zpracování dokumentace : 
 
Autor dokumentace : 

Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30,  697 01  Kyjov,  tel.: 518 614 343, mobil : 602 508 
264, e-mail: lad.vasicek@a-contact.cz 

    

 

 

      

               

                                                                                                                                                

                                                                                       …………………………………………                                                                                                                                   
                                                                             podpis autora dokumentace 

 

 

Seznam osob, které se podílely na zpracování : 

Ing. Karel Kříž, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod, 
tel.: 569 408 911, e-mail: havlbrod@zujih.cz 
 
Ing. Milan Číhala, Ing. Silvie Nawrathová, RNDr. Pavel Křemeček, TESO spol. s r.o., Janáčkova 
1020/7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 124 897, e-mail: teso@teso-ostrava.cz   
 
RNDr. Jiří Kos, Vančurova 3, 586 01 Jihlava,  tel.: 567 574 733, e-mail: jiri.kos@zujih.cz 
 
RNDr. Josef Slavík, GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01  Brno, tel.: 548 125 111, e-mail: 
hydro@geotest.cz  
 
 

mailto:lad.vasicek@a-contact.cz
mailto:havlbrod@zujih.cz
mailto:teso@teso-ostrava.cz
mailto:jiri.kos@zujih.cz
mailto:hydro@geotest.cz


SKLÁDKA  S-OO3  BŘEZINKA I I   
 

 

 
               Zpracovatel dokumentace:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov str. 80 

 
 
 
 
 

Seznam příloh : 
 
 

Situace území  

 
Odborný posudek 

 
Rozptylová studie 

 
Hluková studie 

 
Hydrogeologický posudek 

 
Hodnocení zdravotních rizik 

 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu  k záměru z hlediska ÚPD 

 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. 

 
Celková situace stavby 

 
Situace záboru parcel 

 
Situace územního plánu obce 

 
Fotodokumentace a mapová část 

 
Osvědčení odborné způsobilosti autora dokumentace 

 
 


