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MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
Odbor výkonu státní správy VI 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 

 
 

 
dle rozdělovníku 
 

 
                                                                               V Hradci Králové dne  16.05.2008      

                                                                                          Č.j.: 320-1/550/07-Ko  
 

 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Identifikační údaje: 
 
Název: Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky  
 
Kapacita (rozsah) záměru: Záměr představuje rozšíření areálu stávající řízené skládky 
odpadu.  

Řízená skládka Nasavrky  

• Skupina skládky S -ostatní odpad (S-OO) – podskupiny S-OO3 s možností zřizování 
sektorů pro podskupiny skládek S-OO1 a S-OO2.  

Majitelem a provozovatelem je společnost AVE CZ Nasavrky a.s., která je ze 60% 
vlastněna společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Provoz skládky zajišťuje 
likvidaci TKO a ostatních odpadů.  

– základní údaje  
Zahájení výstavby r. 1992Zahájení provozu r. 1993Rozšíření skládky – II.etapa r. 1994 

  – III.etapa r.1994  
  – IV.etapa r. 2003 – 2004  
            – V.etapa r.2009 – 2010Předpokládaný rok uzavření skládky r. 2020. 

– kapacita současné skládky  

celková plocha areálu 6 ha celková plocha vlastní skládky 4,6 ha celková kapacita 
skládky 610 730 m

3 
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celkově zaskládkováno 280 000 m
3 

volná kapacita skládky 330 000 m
3 

Stávající kapacita skládky S-OO – podskupiny S-OO3 je cca 610 730 m
3
. V rámci 

koncepce rozvoje skládky je navrženo rozšíření kapacity skládky na cca 842 896 m
3
. 

Záměr rozšíření kapacity skládky vychází z projektové dokumentace, která se v 
současnosti zpracovává.                   

Charakter záměru: Záměr představuje rozšíření řízené skládky odpadů pro nakládání s 
odpady, jehož základem bude zpracování odpadů na bázi nejlepších dostupných technik 
(BAT) s cílem separace, recyklace a úpravy odpadů. Výsledné produkty zpracování budou 
předávány oprávněným firmám k dalšímu materiálovému nebo jinému využití, nebo přímo 
využívány provozovatelem. Nevyužitelné podíly odpadů budou dále upraveny biochemickými 
a fyzikálněchemickými metodami, posouzeny v souladu s právními předpisy a uloženy do 
aktivního prostoru skládky.  

Celý záměr je komplexem několika samostatných „projektů“, které se navzájem vhodně 
doplňují:  

a) rozšíření areálu (kapacity skládky -výstavba dalších etap skládky)  
b) modernizace a postupné zavádění nových technologií viz bod B.I.2  

 
 

 
Umístění:  kraj: Pardubický  

 obec: Nasavrky 

 kat. území: Nasavrky 

Zahájení:  2009 – 2010 
 
Ukončení:  2009 - 2010 
 
Oznamovatel:  AVE CZ Nasavrky a.s., 538 25 Nasavrky 296 
 
 
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad celkem pět vyjádření DSÚ. 
Na základě obdržených vyjádření lze konstatovat, že připomínky k oznámení se týkají 
zejména: 

- oblasti ochrany přírody  

- oblasti ochrany ZPF 
 

 Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 
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Závěr: 
 

Záměr „Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky“ 
 

naplňuje dikci bodu  10.1. a 10.2., kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. 
Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 
upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 
 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 
k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek s důrazem na 
následující oblasti: 

- ochrany přírody a krajiny 
- ochrany ZPF 
 
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 

samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na          
8  kusů + elektronickou podobu dokumentace. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

 
 
 

              JUDr. Ing. Emil RUDOLF v.r. 
                                                                                           ředitel  odboru výkonu státní správy 
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Rozdělovník k č.j.  320-1/550/08-Ko 
Dotčené územní samosprávné celky: 
1/ Pardubický kraj 
 hejtman 
 Komenského nám. 125 
532 11 PARDUBICE      
 
2/ Obec Nasavrky 
 starosta 
 Náměstí 77 
538 25 NASAVRKY      
 
Dotčené správní úřady: 
 
1/ Krajský úřad Pardubického kraje 
 Komenského nám. 125 
532 11 PARDUBICE 
 
2/ ČIŽP OI 
 Resslova 1229/2a 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
 
 3/  KHS Pardubického kraje 
 územní pracoviště Chrudim 
 Čáslavská 1146 
537 32 CHRUDIM 
 
4/  Obecní úřad 
 Náměstí 77 
538 25 NASAVRKY 
 
5/ Městský úřad 
 Resselovo nám. 77 
537 01 CHRUDIM 
 
Oznamovatel: 
 AVE CZ Nasavrky a.s. 
 Nasavrky 296 
538 25 NASAVRKY 
 
Zpracovatel oznámení: 
 RNDr. Roman Jerie 
 Holubkova 3098 
106 00 PRAHA 10 
 
Na vědomí: 
 MŽP – OPVI 
 Vršovická 65 
100 10 PRAHA 10 
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