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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I.  OBCHODNÍ FIRMA 

AVE CZ Nasavrky a.s. 

 
A.II.  IČ 

274 98 697 

 
A.III.  SÍDLO 

Nasavrky 296, 538 25 Nasavrky 

 
A.IV.  OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE 

Jméno: Luboš 

Příjmení: Kačírek, MBA, Ing. 

Bydliště: Tuřice 6, 294 74 Předměřice nad Jizerou  

Telefon: 222 074 420 

 

Jméno:      Milan 

Příjmení:   Chvojka, Mgr. 

Bydliště:    Školní 234, 538 25 Nasavrky 

Telefon:.    469 677 104 

 

Jméno: Radek  

Příjmení: Kruml 

Bydliště: Horky 126, 286 01 Čáslav 

Telefon: 469 625 456 
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1.  Název zám ěru 

„Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky odpadu“ 

 

B.I.2.  Rozsah zám ěru 

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. 1992 

Zahájení provozu                         r. 1993 

Rozšíření skládky   –  II.etapa         r. 1994 

                                         –  III.etapa         r.1994 

                                         –  IV.etapa        r. 2003 – 2004 

                                          – V.etapa          r.2009 – 2010 

Předpokládaný rok uzavření skládky   r. 2020.  

– kapacita sou časné skládky  

celková plocha areálu                     6 ha 

celková plocha vlastní skládky       4,6 ha 

celková kapacita skládky             610 730 m3 

celkově zaskládkováno                  280 000 m3 

volná kapacita skládky                   330 000 m3 

 

Stávající kapacita skládky S-OO – podskupiny S-OO3 je cca 610 730 m3. 
V rámci koncepce rozvoje skládky je navrženo rozšíření kapacity skládky na cca 
842 896 m3. Záměr rozšíření kapacity skládky vychází z projektové dokumentace, 
která se v současnosti zpracovává.  
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Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve zně-
ní pozdějších předpisů spadá záměr do: 

– kategorie I, sloupec A, bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných od-
padů  

– kategorie I, sloupec A, bod 10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů 
s kapacitou nad 30 000 t/rok 

 
Předložený záměr podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

zákona č. 163/2006 Sb. a příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů je Minis-
terstvo životního prostředí ČR. 

 

Zájmová lokalita se nachází v k.ú. Nasavrky. Záměr se týká území, které je 
v současnosti využíváno jako řízená skládka odpadů a území sousedícího se sklád-
kou. 

Rozšířená řízená skládka bude obsahovat tyto činnosti a služby 

- skládka skupiny S-OO – podskupiny S-OO3 (se zřizováním sektorů pro pod-
skupiny skládek S-OO1 a S-OO2) 
- stabilizační plocha 
- biodegradační plocha 
- haly na separace 
- sklad NO 
- komunální služby  
- svoz nebezpečných odpadů z obcí 
- kontejnerová doprava 
- letní a zimní údržba komunikací 
- sběrný dvůr 
- plocha pro biologickou úpravu odpadu 
- manipulační plocha 
- recyklační linky 
- dotřiďovací linka na plastový a papírový odpad 
 
 

Součástí stávající řízené skládky je areál zabezpečující její provoz. Jedná se 
o provozně-sociální budovu, vrátnici s mostovou váhou, oklepový rošt, objekty dílny, 
sklady, ČS PHM (jiný vlastník a provozovatel) a vodohospodářský systém pro na-
kládání s průsakovými vodami. Stávající RO a kongenerace budou využívány i na 
území V.etapy skládky.  

V rámci zavádění nových technologií a budování nových zařízení k úpravě od-
padu se bude vždy vycházet z dokumentace EU popisující nejlepší dostupné tech-
niky (BAT) používané v oblasti odpadového hospodářství, pokud takovýto referenč-
ní dokument již existuje. Z hlediska uvažovaných nových technik se bude jednat 
o následující činnosti :  
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- recyklace stavebních odpadů  

- recyklace pryžového odpadu  

- recyklace odpadů z elektrických a elektronických zařízení – OEEZ  

- recyklace dřevního odpadu  

- recyklace papíru  

- recyklace plastů 

- recyklace skla 

- recyklace nápojových kartonů 

- čištění odpadních vod 

- plocha pro soustřeďování autovraků 

- úprava odpadů řízenou biofermentací (upravovány budou vytříděné složky ko-
munálního odpadu, výsledný produkt - substrát pro rekultivace) 

- úprava odpadů biodegradací (upravovány budou zeminy znečištěné NEL, vý-
sledný produkt bude posuzován pověřenou osobou podle §7 zákona č. 
185/2001 Sb.) 

- úprava odpadů vápenno-cementovou stabilizací (účelem je transformace na 
tuhý produkt – stabilizát bez nebezpečných vlastností, produkt bude posuzo-
ván pověřenou osobou podle §7 zákona č. 185/2001Sb.) 

- kogenerace  

- bioplynová stanice 
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B.I.3.  Umíst ění záměru 

Kraj:      555134 Pardubický 
Obec:      571911 Nasavrky 
Katastrální území:      701637 Nasavrky 
 
Objekt:      Řízená skládka Nasavrky   
Adresa:      Nasavrky 296, 538 25 Nasavrky 
Pozemky:      AVE CZ Nasavrky a.s. 
Parcelní čísla:      stávající areál : 237/1, 247/1, 247/2,  
                                                                    247/4, 247/5, 247/6, 243/8, 243/9,               
                                                                    243/10, st. 473, st. 474, st. 502, 683,   
                                                                    rozšíření areálu : 237/2, 237/3, 304/7,  
                                                                    304/8                                                                     
Adresa provozovny :      Slatiňanská 23  
      538 25 Nasavrky   
Majitel budovy:      Obec Nasavrky  
Kontaktní osoba:      Radek Kruml – ředitel provozovny  
      +420 724 639 530  
Nájemní smlouva:      ANO, Obec Nasavrky 
      Náměstí 77 
      538 25 Nasavrky 
Účel budovy:      kanceláře 
 
Obrázek č.1: Umíst ění záměru 
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Obrázek č.2: Situace sou časné skládky se zakreslením jednotlivých etap 
 

Obrázek č.3: Letecký snímek a situace se zakreslením zám ěru rozší ření skládky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměr rozšíření  
skládky 

Nasavrky 

Ochozský potok 
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Současná řízená skládka s celkovou kapacitou 610 730 m3 se nachází v lokali-

tě Nasavrky, cca 400 m od jihovýchodního konce zástavby obce Nasavrky. 
V bezprostředním okolí skládky jsou lesy a pole. Kapacita nového záměru na rozší-
ření skládky o V.etapu je 232 166 m3.  

Obrázek č.4: Zakreslení zám ěru rozší ření skládky do topografického podkladu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skládka je tvořena etapami I., II., III. a IV. a je konstruována dle norem pro vý-
stavbu skládek a které jsou zařazeny do skupin skládek dle vyhl. č.294/2005 Sb. ja-
ko skupina S-ostatní odpad (S-OO) – podskupiny S-OO3, určená pro ukládání od-
padů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických 
biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vod-
ného výluhu, a odpadů z azbestu  při splnění podmínek stanovených dle vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. v § 7. 

Dle potřeby mohou být zřizovány sektory podskupiny S-OO1 a S-OO2:  

  S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 
ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek 
a odpadů z azbestu, 

 
  S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie 

ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, 
nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu, 

 
Dno jednotlivých etap odpadů bylo upraveno, vyspádováno, zhutněno, překry-

to minerálním těsněním. Na minerální těsnění byla položena fólie a na něj PE geo-
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textilie. Na plášťové těsnění bylo položeno několik propojených drenážní potrubí 
zaústěných do kontrolních šachet, které jsou společně zaústěny do akumulační jím-
ky průsakových vod umístěné v nejnižším místě zájmového prostoru. Akumulační 
jímka má užitný objem 1 734 m3.  

Podrobnější popis stávající skládky je uveden níže. Seznam ukládaných od-
padů je uveden jednak v provozním řádu skládky a konkrétně za poslední období 
dále v textu.  

 
B.I.4.  Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Technický popis sou časného za řízení 

Skládka je založena na upraveném podloží se dvěma těsnícími bariérami. 
První těsnící vrstva je tvořena minerálním těsněním v mocnosti (jílová vrstva) 0,6 m 
(3 x 0,2 m). Materiál minerálního těsnění je zhutněn s předepsaným koeficientem 
propustnosti k = 1.10-8m.s–1. Na minerální těsnění je jako druhý prvek kombinované 
konstrukce těsnění položena fólie PEHD o síle 1,5 mm, která je dle požadavku 
ČSN 83 8032 nadstandardní pro skládky skupiny S-OO.  Proti mechanickému po-
škození je na fóliovém těsnění položena geotextilie o hmotnosti 800 g.m-2 a písko-
vou vrstvou o tloušťce 10 cm a štěrkopískovým filtrem tl. 20 cm. Podloží skládky je 
odvodněno zaštěrkovanou drenáží vyústěnou do vodoteče pod skládkou. Průsako-
vé vody z odpadů jsou zachyceny drenáží a vyústěny do akumulační nádrže umís-
těné pod stabilizační hrází v patě tělesa skládky. Těsnění dna skládky je provedeno 
minerálním těsněním tl. 3 x 20 cm, s koeficientem propustnosti 1.10-9, fóliovým těs-
něním tl. 1,5 mm. Ochranná vrstva je z geotextilie 800 g/m2.  Ve IV. etapě byla pou-
žita místo minerálního těsnění bentonitová rohož. 

Drenáž je tvořena vrstvou štěrkového drénu tl. 30 cm v ploše skládky 
a tl. 70 cm v prostoru kynet, kde je uloženo drenážní potrubí pro odvedení průsako-
vých vod. Drenážní vrstva je kryta separační geotextilií.  

Při budování dalších etap je kladen důraz na korektním napojení jednotlivých 
konstrukčních prvků skládky. 

Těsněný prostor skládky je odvodňován drenážním systémem, který sestává 
z několik propojených drenážních potrubí zaústěných do kontrolních šachet, které 
jsou společně zaústěny do akumulační jímky průsakových vod umístěné v nejnižším 
místě zájmového prostoru. Zachycené vody jsou přečerpávány a likvidovány zpět-
ným rozlivem na těleso skládky. V případě, že přítok průsakových vod do akumu-
lační jímky bude vyšší než absorpční kapacita skládky, bude nadbilanční průsaková 
voda čištěna buď na technologii reverzní osmózy nebo odvážena k likvidaci 
na ČOV. 

Součást drenážního systému je drenážní potrubí, které pohlcuje několik povr-
chových vývěrů podzemní vody a také je do něj zaústěna část trasy záchytných pří-
kopů. Spodní drén umožňuje samostatné odvodnění těsnění části skládky, kde ne-
probíhá ukládání odpadů. Toto řešení eliminuje kontaminaci čistých srážkových vod 
z neprovozovaných částí skládky.  

Skládka je vybavena základem plynových drenáží a plynovými vertikálními 
studnami, které jsou založeny na dně skládky. Studny budou postupně nastavovány 
a zvyšovány až ke konečnému povrchu skládky, kde bude zhlaví studní těsně uza-
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vřeno a napojeno na horní odtah plynu. Drenážní potrubí HDPE je vedeno ve sklád-
kovém tělese od jednotlivých šachet směrem k obvodu skládky k čerpací stanici ko-
generační spalovací jednotky, která přeměňuje skládkový plyn na elektrickou ener-
gii.   

Skládkový prostor je chráněn před přítoky povrchových srážkových vod zá-
chytnými příkopy, které zajistí bezpečné odvedení těchto vod mimo prostor skládky 
do místní vodoteče. Součást drenážního systému skládky je drenážní potrubí, které 
podchycuje několik vývěrů podzemní vody. Výluhové a srážkové vody jsou odvádě-
ny pomocí gravitačního odvodu kontaminovaných vod takto: ze všech etap jsou vo-
dy odváděny do společné akumulační jímky.   

V etapách I.-IV. byly realizovány jímací plynové studny z jedné části se spod-
ním odtahem z druhé s horním jímáním plynu v počtu 23 ks. V dalších etapách je 
počítáno s osazením  plynových studní s horním odtahem plynu v rámci rekultivace, 
jež budou zřizovány v návaznosti na budování sektorů S-OO. Záhlaví studní bude 
opatřeno rozebíratelným těsným uzávěrem pro napojení na trubní podtlakové vede-
ní.  Odpad musí být po navezení rozhrnut a zhutněn pomocí dozeru či kompaktoru.  
Případně je překryty technologickým materiálem. 

Kontrolní systém skládky se sestává z monitorovacích objektů jakosti pod-
zemní, povrchové a průsakové vody – tzv. odběrná místa – šachty drenážního sys-
tému, vyústění drenážního systému jímky infiltrátu, směsný vzorek ze záchytného 
příkopu (vody z drenážního systému skládky, drenážního systému jímky infiltrátu 
a splachu z okolního terénu v záchytném příkopu) a pozadí (odběrné místo na Li-
báňském potoce). 

Plocha pro biologickou úpravu odpadu 

Zařízení slouží k biologické úpravě odpadů řízeným působením biologicky ak-
tivní složky na odpad za účelem změny vlastností odpadů spočívající např. ve sní-
žení obsahu či uvolňování škodlivých látek obsažených v odpadu do roztoku, sníže-
ní objemu či hmotnosti odpadu nebo významné snížení patogenních biologických 
činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H9 - infekčnost. 

Popis zám ěru  

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 využi-
tí, 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 navzá-
jem vhodně doplňují  

a) rozšíření areálu (kapacity skládky - výstavba dalších etap skládky)  

b) modernizace a postupné zavádění nových technologií viz bod B.I.2 

Vlivy jednotlivých částí záměru jsou v procesu posuzování vlivů na životní pro-
středí hodnoceny společně. 
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B.I.5.  Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu zvažo-
vaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 

Potřeba záměru (rozšíření kapacity areálu pro nakládání s odpady) je vyvolána 
dlouhodobou potřebou v daném regionu. Skládka Nasavrky byla vybudována 
v polovině devadesátých let v lokalitě, která byla vybrána tak, aby co nejvíce vyho-
vovala podmínkám ochrany životního prostředí a dostupnosti lokality od hlavního 
zdroje produkce odpadů.  

Rozšíření skládky je řešeno v souvislosti s blížící se dobou vyčerpání úložné 
kapacity současné skládky. Jako vhodné řešení se nabízí rozšíření stávající řízené 
skládky s již vybudovaným zázemím. Jiné varianty umístění záměru nejsou.  

Tímto navazuje záměr na plán odpadového hospodářství kraje a v něm přijatá 
řešení pro nakládání s odpady, jako jsou třídění druhotných surovin, biologická sta-
bilizace, výroba směsi pro energetické využití apod. Stávající skládkové kapacity 
kraje nejsou dostatečné a většina skládek je před naplněním.  

 

B.I.6.  Stru čný popis technického a technologického řešení záměru 

Technické a technologické provedení záměru rozšíření skládky je rozděleno 
do několika etap. 

1) Zaměření zájmového území pro rozšíření.  

2) Vypracování projektové dokumentace stavby. 

3) Realizace jednotlivých stavebních objektů a technologických celků.  

Z hlediska časové posloupnosti se bude jednat o rozšíření areálu (výstavba V. 
etapy skládky) – předpoklad r. 2009 - 2010.  

 
a. Skládka odpad ů S-OO 
 

Samostatnou částí záměru je rozšíření areálu řízené skládky (změna hranic) 
na výhledovou kapacitu 842 896 m3 uloženého odpadu. Rozšíření areálu skládky 
bude prováděno V.etapou. Současný areál o výměře cca 7,5 ha bude rozšířen o cca 
1,5 ha, což si vyžádá zábor PUPFL. Proces skládkování bude probíhat v režimu 
ukládání odpadů – rekultivace. Nově bude vytvořena V.etapa. Plánované převýšení 
tělesa skládky bude na kótu 530,25 m n.m.  

Předpoklad zahájení stavebních prací je v r. 2009 - 2010. Výstavba V. etapy 
skládky bude probíhat dle projektové dokumentace a to na základě momentálních 
požadavků na ukládané množství odpadů a na základě aktuálně platné legislativy.   
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Rekultivace skládky, monitorovací systém 
 

Kolem skládky byly vybudovány monitorovací hydrogeologické vrty, které 
slouží ke sledování úrovně hladiny podzemní vody a k pravidelným kontrolním od-
běrům podzemní vody.  

Firma AVE CZ Nasavrky a.s. je současným provozovatelem skládky a je 
nástupnickou organizací obce Nasavrky.  Od výstavby skládky probíhá víceméně 
pravidelný monitoring vod, který je jednou ročně vyhodnocen ve formě roční zprávy. 
Souhrnné shrnutí výsledků monitoringu vod za celou dobu provozu skládky je přílo-
hou této dokumentace.  

Těleso skládky bude v konečné fázi upraveno do figury s generelním sklonem 
svahu 1:2,5 a konečným navýšením na kótu 530,25 m n.m.  

Technická rekultivace bude respektovat budoucí využití území a bude prove-
dena v souladu s platnou legislativou. Rekultivace skládky bude prováděna postup-
ně po uzavření jednotlivých etap. Povrch skládky bude upraven do figury tak, aby 
byl zajištěn přirozený odtok srážkové vody. Následně budou rozprostřeny izolační 
a drenážní vrstvy. Povrch bude překryt kulturní zeminou, zatravněn a osázen vhod-
nou zelení (mělce kořenící lesní dřeviny). 

Po ukončení skládkování a provedení rekultivace bude nadále sledována kva-
lita podzemní vody v monitorovacích vrtech. Režim monitorování bude stanoven na 
základě rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Ve smyslu současně platných 
českých právních předpisů v oblasti nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.) 
musí provozovatel skládky vytvářet finanční rezervu, která pokryje náklady na rekul-
tivaci, monitoring a následnou péči po dobu 30 let po ukončení skládkování. 

 

b. Modernizace a zavád ění nových technologií 

Biodegrada ční plocha     

Biodegradační plocha bude sloužít k dekontaminaci materiálu znečištěného 
ropnými látkami metodou biodegradace, především ze spádové oblasti Nasavrk 
a v případě ropných havárií, čímž přispívá k zajištění ekologické bezpečnosti pří-
slušné oblasti. Dekontaminované materiály se využívají hlavně v rámci skládkového 
procesu jako technologický materiál, konstrukční prvky a k rekultivaci tělesa sklád-
ky. 

Pro zřízení dekontaminační plochy bude využita plocha složiště skládky. De-
kontaminační plochy budou zakládány na jednotlivých složištích pouze dle aktuální 
potřeby s provedením zápisu v provozním deníku a vyznačením na ploše skládky 
příslušným označením (tabule). Kapacitní požadavek na biodegradace je až 15 000 
m3 odpadů. Velikost plochy čítá ve stávající ohrázkované figuře 2 000 m2. 

Stabiliza ční plocha   

Stabilizační plocha slouží pro úpravu vybraných typů odpadů na vhodnou 
skládkovatelnou formu. Výsledný produkt je pak využíván v rámci provozu skládky. 
Popis technologie – vápenná, vápenocementová, cementová. 
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c. Provoz separace a recyklace  
 

Provoz separace a recyklace bude situován v rámci areálu a to v provozních 
halách, určených plochách apod. Příjem odpadů bude koncipován jednotně s pří-
jmem odpadů na skládku s tím, že základním zařízením příjmu bude mostová váha 
propojená přes řídící jednotku s terminálem počítače s programem pro evidenci od-
padů. V rámci příjmu bude odpad kontrolován i vizuálně. 

Po ověření hmotnosti a zaevidování budou vozidla s odpadem určeným pro 
separaci a recyklaci navedena do vymezeného prostoru areálu. Tímto způsobem 
bude odpad primárn ě tříděn podle způsobu dalšího zpracování již v rámci příjmu. 
Předpokládá se, že část odpadů bude primárně vytříděna i na manipulační ploše za-
řízení, odkud se mezioperační dopravou přepraví ke zpracování v provozu separace 
a recyklace. 

Po příjmu, primárním i druhotném třídění do kontejnerů, bude následovat zpra-
cování odpadů jednotlivými technologiemi. Výslednými produkty technologického 
zpracování využitelných odpadů nebo jejich frakcí budou přímo recyklovatelné slož-
ky (papír, kovy, sklo, plasty), nebo mechanicky zpracované polotovary určené pro 
materiálové nebo energetické využití (dřevní štěpka, pryžový granulát, směsný pali-
vový granulát apod.).  

V návaznosti na požadavky trhu a aktuální legislativu se předpokládá v bu-
doucnu i fyzikálněchemické zpracování složek odpadu s výstupem koncentrátů 
vzácných a těžkých kovů (např. loužení luminoforů a osazených desek tištěných 
spojů).   

Zbytkové, kvalitativně nevyhovující frakce budou na základě vyhodnocení je-
jich vlastností uloženy na skládce příslušné kategorie. Odpady kategorie "O" - 
ostatní odpad – budou uloženy na skládce. Odpady kategorie "N" – nebezpečný 
odpad -  budou předávány oprávněné osobě, technologicky vyhovující odpady  bu-
dou upraveny stabilizací, biodegradací a biologickou úpravou a produkty úpravy bu-
dou následně využity popř. uloženy na příslušné skládce.  

V rámci provozu areálu budou instalovány následující druhy technologií, sepa-
race a recyklace:  

c/1 Zpracování odpadů pocházejících z demolic objektů, komunikací a infrastruk-
tury obecně. Zařízení bude využíváno k recyklaci, jejíž výstupem bude recyklovaná 
stavební suť určená k stavebním účelům a nevyužitelná frakce materiálů, která bu-
de uložena na skládku. Součástí této technologie bude zařízení pro zpracování az-
bestocementových odpadů nebo odpadů s obsahem azbestu (viz níže). 

c/2 Recyklace pryžových odpadů včetně pneumatik, které budou mechanicky 
zpracovány soustavou drtících mlýnů a výsledný produkt granulát („regenerát“) bu-
de uplatněn jako druhotná surovina v kaučukových směsích gumárenské výroby, 
surovina ve stavebnictví, nebo jako součást paliva v cementárnách nebo elektrár-
nách v rámci energetického využití.  
 
c/3 Recyklace vyřazených elektrospotřebičů a přístrojů (odpad označovaný 
OEEZ). Jedná se např. o lednice, pračky, počítače, televizory a ostatní spotřební 
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elektroniku. Daná technologie umožní maximální separaci a recyklaci využitelných 
složek. 
 
c/4 Recyklace dřevního odpadu předpokládající druhotné roztřídění vstupních su-
rovin na kategorii I čistý dřevní odpad (obaly, trámy, staré krovy apod.), kategorii II 
odpad s podílem kovů a plastů (čalouněný nábytek, kombinované konstrukce) a ka-
tegorie III odpad s podílem barev a chemikálií (okenní rámy, odpady z interiérů 
apod.). Produktem bude štěpka využitelná pro zpracovatelský průmysl, stavebnictví, 
popř. jako součást paliva v rámci energetického využití. 

c/5 Recyklace papíru - výsledným produktem budou lisované balíky pro další 
zpracování. 
 
c/6 Recyklace plastů – v případě PET a  polystyrenu se předpokládá materiálové 
využití, u ostatních plastů energetické využití. 
 
c/7 Recyklace skla. 
 
c/8 Recyklace nápojových kartonů - výsledným produktem budou lisované balíky 
pro další zpracování. 
 
c/9  Plocha pro soustřeďování autovraků. 

 
d. Provoz biologické a fyzikáln ěchemické úpravy odpad ů  

d/1   Technologie zpracování bioodpadu 

Technologický postup slouží k rozkladu a biotransformacím organických látek, 
změně struktury ošetřovaných materiálů a úpravě obsahu vlhkosti v ošetřovaném 
materiálu. Technologie neslouží k úpravě obsahu těžkých kovů a persistentních or-
ganických polutantů. 

Odpad bude v případě potřeby směšován s nositelem uhlíku, lignocelulosovým 
odpadem, aby byly zajištěny specifické podmínky pro mikroorganismy nezbytné pro 
správný a rychlý rozklad organických zbytků. 

Zpracování odpadu spočívá v několika technologických krocích, jejichž účelem 
je ve zpracovaném materiálu zajistit optimální podmínky pro biologický rozklad or-
ganických látek, transformaci a následné snížení obsahu organických látek a vytvo-
ření strukturálních změn ošetřovaného materiálu. 

Pro dosažení dobré konverze je zapotřebí dostatečná mikrobiální populace 
schopná provést konverzi, proto lze dle potřeby přidat ke stimulaci biologického roz-
kladu prostředek KOMPOSTIMUL, který obsahuje látky biologického původu. Je ne-
toxický, nehořlavý, nevýbušný a netvoří nebezpečné výpary. KOMPOSTIMUL je 
schválen k používání Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví 
ČR. 

Biologická úprava odpadu probíhá jako aerobní proces. Pro dosažení dobré 
konverze organického materiálu musí být zajištěn vhodný poměr mezi uhlíkem a du-
síkem (kolem 30-50:1), dostatečný obsah vlhkosti a přítomnost biotických prvků. 
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d/2 Technologie biodegradace  
 

Navezená zemina kontaminovaná ropnými látkami je zneškodňována biotech-
nologií off-site, jejíž obecný princip je popsán v této kapitole. 

Proces biotechnologické sanace zemin kontaminovaných ropnými látkami je 
založen na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat přítomné uhlovodíky 
jako zdroj uhlíku a energie ke svému růstu. Tyto mikroorganismy tak rozkládají pří-
tomné kontaminanty aerobní biochemickou drahou na oxid uhličitý a vodu. 

Rozklad organických látek pomocí mikroorganismů je součástí přirozeného ko-
loběhu uhlíku v přírodě. Na stejném principu fungují i běžné biologické čistírny od-
padních vod. Ropné a dehtové uhlovodíky však tvoří specifickou skupinu látek těžko 
degradovatelnou pro běžnou půdní mikroflóru. Úkolem bioasanačních technologií je 
právě odbourání těchto obtížněji degradovatelných látek aplikací vhodných bakteri-
álních kmenů a podporováním růstu této mikroflóry v sanovaném materiálu. 

Důležitou vlastností těchto bakteriálních kmenů je jejich schopnost narušit hyd-
rofóbní povrch kontaminantu. Bakterie totiž vylučují exoenzymy s amfipatickými 
vlastnostmi (tzv. surfaktanty) a zároveň narušují povrch kontaminantu mechanicky 
pomocí svých povrchových struktur. 

Samovolný biodegradační proces na sanovaných lokalitách je bez vnějších 
zásahů velmi pomalý především z následujících důvodů: 

• nízké pozadí původní mikroflóry 
• nepřítomnost specifické mikroflóry se schopností rozkládat přítomné uhlovo-

díky 
• nízká rozpustnost přítomných polutantů 
• nehomogenní rozšíření polutantů 
• nedostatek kyslíku 
• nedostatek doplňkových živin 

Vhodným sanačním postupem je možno urychlit tento proces až o několik řá-
dů. 

Bakteriální kmeny implantované do sanačního procesu musí splňovat následu-
jící podmínky: 

• jedná se o běžné půdní bakteriální kmeny (v žádném případě nesmí jít 
o kmeny geneticky manipulované) 

• bakteriální kmeny jsou netoxické a nepatogenní a jejich užívání je schváleno 
Státním zdravotním ústavem a hlavním hygienikem ČR 

• přináší do sanovaného ekosystému enzymatický systém napomáhající roz-
kladu polutantů na oxid uhličitý a vodu; zároveň může napomáhat sanačnímu 
procesu zvýšenou exkrecí povrchově aktivních látek (surfaktantů) 

 

Metoda spočívá v maximálním zvýšení koncentrace mikroorganismů v sano-
vaném materiálu a tím znásobení jejich metabolické aktivity a schopnosti produko-
vat surfaktanty. Surfaktanty jsou povrchově aktivní látky bakteriálního původu, které 
umožňují převést málo rozpustné nepolární látky do vodného roztoku a usnadnit tak 
jejich následnou degradaci mikroorganismy.  
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Kromě dotace minerálních hnojiv (pro zajištění optimálního poměru C : N : P) 
a aerace systému je intenzifikace biologické aktivity zajištěna aplikací bakteriálního 
preparátu schváleného SZÚ, přídavkem kompostu nebo kalů z ČOV do kontamino-
vaného materiálu, popř. přídavkem vedlejšího zdroje C.  

Biotechnologie je odolná vůči chemickému znečištění a vůči těžkým kovům do 
určité koncentrace. Pracuje od pH 4 do pH 9. V dekontaminované zemině nebo 
v kalech se zvyšuje až 4x obsah biomasy, čímž je tento materiál velmi vhodný pro 
přípravu kompostů. Vlhkost zeminy by  měla převyšovat 30% hm. Teplota, při které 
probíhá bioproces velmi intenzivně, se pohybuje v rozmezí teplot cca 20-35° C, ale 
také v průběhu zimního období lze speciálním uspořádáním materiálu udržet aktivní 
bioproces. 

 Příprava bakteriálního inokula vždy začíná v mikrobiologické laboratoři pově-
řených odborných firem (DEKONTA, LIMEK, ECO – F Systém). Výsledkem několi-
kafázového přísně kontrolovaného procesu je inokulum určené k zaočkování terén-
ních biofermentorů nebo k naředění pro přímou aplikaci. Fermentace a příprava bio-
roztoku se provádí v blízkosti biodegradační plochy. Pro fermentaci jsou využívány  
nádrže o objemu cca 2 - 20 m3. Tyto nádrže jsou před aplikací biotechnologie vy-
chlorovány, aby se udržela bakteriální čistota bakteriální násadby. Připravený bio-
roztok se aplikuje rozstřikem přímo na kontaminovaný materiál.  

Zemina se dále udržuje ve vlhkém stavu  kropením dle potřeby. Toto ošetření 
nevyvolává žádné vyplavování materiálu mimo plochu. Pro dostatečný přívod 
vzdušného kyslíku potřebného k činnosti bakterií se materiál dle potřeby zpravidla 
1x za měsíc provzdušňuje přeoráváním, rotavátorováním, kypření čelním naklada-
čem, apod. Vzhledem k tomu, že celý biodegradační proces je aerobní, nedochází 
při něm k uvolňování jakéhokoli zápachu. Velice málo intenzivní zápach může 
vzniknout na počátku procesu po navezení zemin a kalů, kdy dochází k uvolnění tě-
kavých složek ropných produktů za běžné teploty ovzduší.  

Sanační proces na biodegradační ploše je průběžně monitorován řadou che-
mických a mikrobiologických analýz, které provádí určený dodavatel technologie 
(DEKONTA, LIMEK, ECO – F Systém). Na základě těchto analýz je rozhodováno 
o dávkování minerálních hnojiv, počtu reaplikací biopreparátu, nutnosti kultivace, 
příp. vlhčení materiálu.  

Jakmile koncentrace kontaminujících látek (ropných uhlovodíků) klesne pod 
stanovenou hodnotu považuje se proces za ukončený. Zemina se z plochy sejme 
a odveze k následnému využití. Závěrečné vzorkování dekontaminovaného materiá-
lu před jeho vyvezením zajišťuje akreditovaná laboratoř a na základě výsledků těch-
to rozborů zpracuje pověřená odborná firma (DEKONTA, LIMEK, ECO – F Systém) 
závěrečnou zprávu.   

d/3 Technologie stabilizace 
 

Stabilizace odpadů probíhá jejich solidifikací. Jedná se o technologický proces 
úpravy odpadů, spočívající v jejich stabilizaci vhodnými přísadami, které sníží mož-
nost vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin z matrice odpadu. stabilizací do-
chází ke snížení rizikovosti odpadu vůči životnímu prostředí. Úprava stabilizací jed-
notlivých odpadů se provádí mechanicky. Proces probíhá na stabilizační lince, v ro-
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torové míchačce s přesně dávkovaným množstvím odpadu, stabilizačních činidel, 
vody a ostatních materiálů dle individuálních receptur, nebo mechanicky pomocí 
tzv.“Alu lžíce“. Pokud výsledný produkt úpravy ze stabilizace splňuje podmínky a kri-
téria stanovené v bodě 7 písm.b),c) přílohy č.4., je uložen na skládku. V opačném 
případě je odvezen ke konečnému využití nebo odstranění.  

Na řízené skládce Nasavrky technologie stabilizační plochy sestává z bagru, 
který „alu lžící“ mechanicky mísí příslušné odpady, přidává sypké stabilizační přísa-
dy, a opět mísí všechny materiály.   

Výsledným produktem je stabilizát - odpad s omezenými negativními vlast-
nostmi, který na základě svých konečných vlastností bude využíván k technologic-
kému zabezpečení skládky (překryv odpadu, komunikace v tělese skládky, tvarová-
ní skládkového tělesa apod.), nebo v případě překročení limitních koncentrací 
skládkován na příslušné skládce.  

 
d/4 Dotřiďovací linka 
 

V rámci areálu skládky lze koncepčně uvažovat s výstavbou dotřiďovací linky 
na plastový a papírový odpad. Toto zařízení bude o kapacitě cca 7 tisíc t.rok-1 při 
jednosměnném provozu. Na lince se základním stupněm automatizace budou dotři-
ďovány využitelné a obchodovatelné složky odpadu PET čirý, PET modrý, PET ze-
lený, fólie, tvrdý plast, noviny, časopisy, karton, tetrapack. Základní návrh linky 
(představa) se skládá z těchto hlavních částí: Vynášecí  zapuštěný vstupní doprav-
ník, třídící dopravník, kabina s boxy s pohyblivými dny, sběrný dopravník zapuštěný, 
automatický kontinuální lis. 

 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru rozšíření: 2009 – 2010 

Předpokládaný termín ukončení realizace záměru rozšíření: 2009 – 2010  
  2020 (uzavření skládky) 

2050 (ukončení povinného monitoringu a následné péče) 

B.I.8.  Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Obec Nasavrky. 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10, odst.4 zákona a správních ú řa-
dů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Na rozšíření řízené skládky Nasavrky budou vydána ještě tato rozhodnutí 
a stanoviska :  

 
a. Územní rozhodnutí - vydávajícím orgánem bude stavební odbor Obecního 
úřadu Nasavrky (součástí budou stanoviska všech dotčených  orgánů státní sprá-
vy) 
b. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny vydaný OŽP MÚ Chrudim.  
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B.II.  ÚDAJE O VSTUPECH  

B.II.1.  Půda 

Plocha současného areálu skládky má rozlohu 7,5 ha.  Rozšířené území 
o V.etapu bude mít rozlohu cca 9 ha. 

Na základě nahlížení do katastru nemovitostí dne 7.1.2008 byly získány infor-
mace o pozemcích, které budou záměrem přímo dotčeny.  Získaná data byla zpra-
cována do níže uvedené tabulky.  

Tabulka č.1: Dotčené pozemky - sou časný areál skládky  

Parcelní 
číslo 

Plocha     
(m2) 

Druh pozemku  Poznámka  Vlastník 

237/1 18 200 lesní pozemek Parcela 
nemá BPEJ 

247/1 9 918 ZPF - trvalý 
travní porost 

BPEJ 
72901 

247/2 1 867 ZPF - trvalý 
travní porost 

BPEJ 
72901 

247/4 8 532 

CHKO - II.-
IV.zóna  

ZPF - travní po-
rost 

BPEJ 
75011 

247/5 7 057 

CHKO - II.-
IV.zóna  

ZPF - travní po-
rost 

BPEJ 
75011 

247/6 118 

CHKO - II.-
IV.zóna  

ZPF - travní po-
rost 

BPEJ 
75011 

243/8 17 463 

CHKO - II.-
IV.zóna  

ZPF – orná pů-
da 

BPEJ 
72901 

243/9 3 700 

CHKO - II.-
IV.zóna  

ZPF – orná pů-
da 

BPEJ 
73244 

243/10 10 723 

CHKO - II.-
IV.zóna  

ZPF – orná pů-
da 

BPEJ 
72901 

AVE CZ Nasavrky a.s.  
296, 538 25 Nasavrky 
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Tabulka č.2: Dotčené pozemky - zám ěr rozší ření areálu skládky 

Parcelní 
číslo 

Plocha     
(m2) 

Druh pozem-
ku 

Poznámka  Vlastník 

237/3 2 323 
lesní pozemek, 
rozsáhlé chrá-

něné území 

Parcela 
nemá 
BPEJ 

Obec Nasavrky  
Náměstí 77, 538 25 Nasavrky 

237/2 178 Lesní pozemek 
Parcela 
nemá 
BPEJ 

Obec Nasavrky  
Náměstí 77, 538 25 Nasavrky 

304/7 52 470 lesní pozemek 
Parcela 
nemá 
BPEJ 

AVE CZ Nasavrky a.s.  
296, 538 25 Nasavrky 

304/8 2 417 
CHKO - II.-

IV.zóna  
lesní pozemek 

Parcela 
nemá 
BPEJ 

AVE CZ Nasavrky a.s.  
296, 538 25 Nasavrky 

 
Poznámka : 
Výměry ploch se týkají  parcel s hrubým záborem, který bude upřesněn  geodetic-
kým oddělovacím elaborátem. 
 
Zábor p ůdy 

K záboru zemědělské půdy nedojde. 

Lesní p ůdní fond 

V rámci rozšíření skládky dojde k záboru lesní půdy.  

Chráněná území 

V řešeném území se nevyskytují žádná chráněná území. Zvláště chráněná 
území se zde rovněž nevyskytují. Západně od dotčeného území se nachází chráně-
ná krajinná oblast Železné hory. Hranice je tvořena komunikací 1. třídy I/37 Chrudim 
- Ždírec nad Doubravou. V území se nenacházejí prvky systému ekologické stabili-
ty. Nejbližší lokální biokoridor leží jižně od řešeného území při toku Libáňského po-
toka. Dle biologického posudku pro původní dokumentaci EIA se na území skládky 
nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin. V území nejsou registrovány 
významné krajinné prvky. 

Ochranná pásma 

Území se nachází v povodí vodárenského toku Chrudimka. 

Silniční ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., silniční zákon. 

Šířka ochranných pásem:  

komunikace 1. třídy 50 m oboustranně od osy vozovky  
komunikace II. a III.. třídy 15 m oboustranně od osy vozovky 

Na území skládky nezasahují silniční ochranná pásma. 
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Ochranná pásma silnoproudých elektrických zařízení jsou stanovena zákonem č. 222/1995 Sb. 

Šířka ochranných pásem:  

vedení do 35 kV 7 m od krajního vodiče 

vedení do 220 kV 15,0 m od krajního vodiče 

trafostanice 20 m od hranice objektu 

vedení do 400 kV 30 m od krajního vodiče 

vedení nad 400 kV 30 m od krajního vodiče 

Na území skládky zasahují ochranná pásma silnoproudých elektrických zaří-
zení. Před zahájením zemních prací bude nutné provést vytyčení trasy pozemního 
energetického vedení VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochran-
ným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména  
ČSN 33 3301 a ČSN EN 50110-1. 

 

Ochranná pásma slaboproudých elektrických zařízení jsou stanovena zákonem č. 110/1964 Sb. 

Šířka ochranných pásem: 

kolem vysílací stanice kružnice o poloměru 500 m 

Rovněž tato ochranná pásma na území skládky nezasahují. 

Ochranná pásma vodovodů - stanovuje provozovatel vodovodní sítě, při souběhu a křížení s trasami 
vodovodů musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m. 

Ochranná pásma kanalizace ve smyslu ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky mají 
ochranná pásma 3 m od půdorysových okrajů stavby. 

Na území skládky tato ochranná pásma nezasahují.  

 

Bezpečnostní pásma plynovodů jsou stanovena zákonem č. 222/1995 Sb. 

Šířka ochranných pásem: 

vysokotlaký plynovod nad DN 250 - 40 m od osy plynovodu  

vysokotlaký plynovod do DN 250 - 20 m od osy plynovodu  

vysokotlaký plynovod do DN 100 - 15 m od osy plynovodu 

Na území skládky tato ochranná pásma nezasahují.  
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Celkově lze údaje o ochranných pásmech shrnout takto: 

- skládka se nenachází v žádném ochranném pásmu zdroje podzemní vody 
pro hromadné zásobování obyvatelstva 

- skládka nezasahuje do žádného chráněného území (z hlediska ochrany 
přírody) 

- skládka není v blízkosti chráněného ložiskového území 

- skládka neleží v prostoru podzemních vodovodního vedení - křížení vo-
dovodních řádů, plynovodů a dalších.  

- na území skládky se vyskytují ochranná pásma silnoproudých elektrických 
zařízení a elektronických komunikací společnosti Telefónica O2, která 
však navrhovaným rozšířením skládky nebudou nikterak dotčena. 

 
 
B.II.2.  Voda 

Voda pitná 

Fáze výstavby 

Potřeba pitné vody je zajištěna. Stávající provozní budova skládky je napojena 
na vodovodní řad.  

Fáze po ukončení provozu 

Po ukončení provozu nebude klást stavba nároky na přívod pitné vody. 

Podle směrnice č. 9/1973 pro výpočet potřeby vody se předpokládá potřeba 
vody na 1 zaměstnance v podobných provozech 80 I denně, v případě zájmové lo-
kality to činí teoreticky 240 I denně. Skutečná současná spotřeba pitné vody je nižší, 
činí 50 m3 ročně (rok 1999). Pitná voda je rovněž částečně dodávána v balené for-
mě.  

Voda užitková 

Ve fázi výstavby rozšíření skládky nebude klást stavba nároky na přívod nebo 
dovoz užitkové vody. 

Fáze po ukončení provozu 

Po ukončení provozu nebude klást stavba nároky na dodávku užitkové vody. 

Voda technologická 

Fáze provozu stavby 

V průběhu provozu skládky bude používána technologická voda výhradně pro 
mytí vozidel na výjezdu ze skládky. Voda bude odebírána z hydrantu vodovodní pří-
pojky. 
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Fáze provozu skládky 

Během provozu skládky bude používána technologická voda pro potřebu: 

- Rozliv na povrch skládky především v suchých obdobích 

- Oklepový rošt ze silničních přejezdových prahů na kola vozidel na výjezdu 
ze skládky  

Voda pro rozliv na povrch aktivní části skládky pro zamezení prašnosti v su-
chých obdobích bude čerpána z bezodtoké akumulační jímky pro záchyt průsako-
vých vod o kapacitě 1734 m3. Případný nedostatek vody v akumulační jímce bude 
řešen z vodovodní přípojky. 

Pro rozliv na povrch skládky je předpokládáno využití maximálního možného 
množství vod z akumulační jímky, která bude tímto způsobem zároveň zneškodňo-
vána bez nutnosti jejího odvozu mimo areál skládky.   

Fáze po ukončení provozu 

Po ukončení provozu skládky nebude technologické vody potřeba.  

Voda pro sociální i provozně-technologické účely je odebírána z veřejného 
obecního vodovodu v Nasavrkách v níže uvedených množstvích. 

Tabulka č.3: Odběr vody z ve řejného vodovodu pro pot řebu skládky 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 

množství 116 m3 80 m3 130 m3 80 m3 85 m3 

Toto množství je převážně využito pro sociální a hygienická zařízení 
v administrativní budově (šatna) a zbytek pro provozní a technologické účely (my-
tí techniky apod.). 

Voda požární 

Fáze stavby 

Během výstavby rozšíření skládky se nepředpokládá nutnost zajištění zdroje 
požární vody. 

Fáze provozu skládky 

V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární využita prů-
saková voda shromážděná v akumualční jímce, případně voda z vodovodní přípojky 
a voda dovezená zásahovými vozidly. Odstupná vzdálenost skládkového tělesa činí 
6,3 m, v požárně nebezpečném prostoru se nenacházejí žádné objekty, ty jsou ve 
vzdálenosti minimálně 16 m od skládkového tělesa. Dle ČSN 73 0873 nemusí být 
skládkové těleso vybaveno vnějšími odběrnými místy. 

Fáze po ukončení provozu 

Po ukončení provozu skládky nebude nutné zajistit zdroj požární vody. 
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B.II.3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Pro zajištění dodávky elektrické energie pro potřebu osvícení areálu, provozu 
mostové váhy, zabezpečení čerpání průsakových vod, provozu RO a objektu obslu-
hy skládky byla vybudovaná přípojka napojena na transformátor obce Nasavrky si-
tuovaný poblíž bývalé silnice. 

Předpokládaný příkon elektrické energie činí 20 kW. 

Souhrnná spotřeba činí 30 000 kWh ročně. 

Tepelná energie 

Samostatný přívod tepla do areálu skládky není vybudován a ani budován ne-
bude. Zdrojem tepla pro objekt obsluhy skládky jsou elektrické přímotopy umístěné 
v prostorách provozní budovy (administrativní část, šatna aj.). Do budoucna se uva-
žuje o využití el. energie z kogenerační jednotky.  

Ostatní energie 

Skládka neklade nároky na dodávku jiných energií, než výše uvedených. 

Vstupní suroviny pro rozší ření skládky 

• zemina pro těsnění podloží  

• minerální těsnění, popřípadě bentofixová rohož  

• těsnící fólie 

• drenážní systém  

• geotextílie 

• kačírek jako drenážní vrstva  

• pneumatiky jako ochranná vrstva  

Vstupní suroviny pro provoz skládky 

Vzhledem k provozu některých zařízení na skládce (např. stabilizace, biode-
gradace, reversní osmóza) vyžaduje skládka některé suroviny pro provoz: 

• vápno 
• písek 
• sláma 
• materiál pro podporu biodegradace a stabilizace 
• kyselina sírová pro provoz reversní osmózy 
• nafta pro provoz strojů (dozer, kompaktor atd.) 
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Během provozu jsou hlavní vstupní „surovinou“ ostatní a  nebezpečné odpady 
uvedené v provozním řádu zařízení. V následující tabulce je uveden přehled nejvý-
znamnějších odpadů uložených na skládce dle množství a katalogových čísel odpa-
du za posledních několik let. 

Tabulka č.4: Přehled hlavních druh ů odpad ů dle množství za poslední dva roky 

Kód odpa-
du 2006 2007 Celkem Popis 

010413 1 590,84 624,4 2 215,24 Odapady z řezání a broušení kamene 

070213 459,07 357,51 816,58 Plastový odpad 

100908 794,16 794,16 1588,32 Licí formy a jádra k odlévání neuvedená pod číslem10 09 07 

120117 1 029,28 976,68 2 005,96 Odpadní materiál z otrýskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 

170101 406,78 32,18 438,96 Beton 

170107 3 142,88 3 141,88 6 284,76 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramickýchvýrobků neuvedené pod číslem 
170106 

170504 2971,5 1 518,32 4 489,82 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170605 428,48 399,78 828,26 Stavební materiály obsahující azbest 

170904 1 908,38 1 363,18 3 271,56 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 

190805 3 927,86 3 134,14 7 062,00 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

191212 2 112,64 1 752,86 3 865,50 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 191211 

200201 543,81 294,16 837,97 Biologicky rozložitelný odpad 

200202 789,98 217,4 1007,38 Zemina a kameny 

200301 43 834,42 30 346,03 74 180,45 Směsný komunální odpad 

200307 6 695,51 4 814,98 11 510,49 Objemný odpad 

 

Pro provoz skládky je potřeba materiál pro překryv zhutněných  vrstev odpadů 
dle technologického postupu ukládání odpadu. K tomuto účelu jsou využívány před-
nostně odpady vzniklé např. při stabilizaci odpadů nebo biodegradaci.  

Během rekultivace skládky budou na povrchu používány izolační a rekultivační 
vrstvy a následně kulturní zeminy, na které bude vysazena zeleň.  

Pro provoz strojů, mechanizace, autoparku apod. v rámci celého záměru jsou 
využívány suroviny pro jejich údržbu a provoz, např. oleje, pohonné hmoty, brzdové 
kapaliny.  

 

Ostatní zařízení skládky 

Další materiální vstupy si vyžádá vybudování a úprava zpevněných ploch 
a přístupových komunikací. 
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Shrnutí 

Hodnocená stavba je zařízením určeným ke zneškodňování odpadu. Způso-
bem zneškodňování je v tomto případě uložení na skládku zabezpečenou technic-
kou bariérou proti úniku škodlivin, obsažených v odpadu, do okolí. Navezený odpad 
bude tvořit zhruba 80 % objemu konečného tělesa skládky. 

Skládka je určena ke zneškodňování odpadu dle schváleného integrovaného 
povolení (viz. příloha). Seznam odpadů zneškodňovaných na skládce je součástí 
schváleného provozního řádu. 

Energetické zdroje : 

Elektrická energie 

Přívod elektrické energie je zajištěn z místní trafostanice. 

Plyn 

Plynofikace není uvažována. 

Teplo 

Zdrojem tepla jsou elektrické přímotopy. 

Pohonné hmoty 

K čerpání pohonných hmot dochází v pronajaté čerpací stanici v areálu. 

 

B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Doprava 

Provoz skládky se již stal aktivitou přitahující a produkující dopravu. Stal se cí-
lem a zdrojem cest dopravních prostředků zajišt'ujících dovoz odpadu a dále potom 
dalšího doprovodného provozu - servisu techniky, dopravy zaměstnanců, provozu 
monitoringu, případně dalších činností. 

Kromě toho je provozována vnitroareálová doprava, pojezdy vozidel a techno-
logií uvnitř areálu skládky. Tato doprava je součástí technologie provozu a nevyuží-
vá veřejné komunikace. 

Nároky na vnější dopravní infrastrukturu jsou v zásadě dány množstvím dová-
ženého odpadu, resp. nutným počtem vozidel pro jejich dopravu. V případě skládky 
odpadu Nasavrky jde výhradně o dopravu silniční. V důsledku rozšíření skládky 
nejsou kladeny žádné nároky na změny v dopravní infrastruktuře. 

Inženýrské sít ě 

Realizací rozšíření současné skládky nebudou vyvolány nároky na vybudování 
přípojek el. energie a vody, ani na vybudování jejich přeložek. Pro výstavbu třídící 
linky a recyklace se počítá s přeložkou vodovodní  a elektrické přípojky. 
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B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1.  Ovzduší 

Hlavní bodové zdroje zne čištění ovzduší 

Hodnocená stavba neobsahuje žádný významný bodový zdroj znečištění 
ovzduší. 

V integrovaném povolení emisní limity nebyly stanoveny.  

Zdrojem znečištění ovzduší může být automobilová doprava. Z hlediska posu-
zování se jedná o nevýznamný vliv na životní prostředí. Následující tabulka udává 
přehled o množství a dopravě odpadů na skládku za dobu působení AVE Nasavrky 
a.s..  

Tabulka č.5: Množství odpadu dopraveného na skládku Nasavrky  

Rok Množství (t) Množství 
(t/den) 

Orienta ční 
počet aut 

za den 

Orienta ční po-
čet aut za hod.  

1.8. - 31.12. 2006 15 041 134,3 25 3 
2007 52 985 226,4 36 4,5 

 
 
B.III.2.  Odpadní vody 

Odpadní vody extravilánové 

Skládka je umístěna poblíž vrcholové části svahu. Tomuto umístnění odpovídá 
i malé povodí skládky o ploše cca 0,6 km2. Konfigurace terénu umožňuje přítok 
srážkových vod pouze v západní části lokality, kde je voda zachycena obvodovými 
příkopy a odváděna do bezejmenného potoka, který je vyústěn do Libáňského poto-
ka. 

Odpadní vody drenážní 

Podloží skládky je odvodňováno prostřednictvím drenážního systému ulože-
ného pod tělesem skládky. Tyto drenáže jsou rozděleny do pěti samostatných sekcí, 
kde je možno sledovat kvalitu vody. Samostatná drenáž pro jímání a kontrolu kvality 
podzemních vod je umístěna pod jímkou na infiltrát a vyústěna do Libáňského poto-
ka a je dimenzována na stoletou vodu. 

Odpadní vody splaškové 

Produkované splaškové vody (v malém množství ze septiku) jsou vyústěny 
do tělesa skládky. Shromážděný odpad (kal) je zneškodňován jako odpad kat. č. 
190805 - kaly z čištění komunálních odpadních vod (septik).  

Odpadní vody technologické 

Za technologické vody lze považovat průsakové vody z akumulační jímky, kte-
ré jsou používány na rozliv skládky v suchém období pro zamezení prašnosti. Toto 
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ošetření povrchu skládky je zároveň způsobem likvidace průsakových vod odparem. 

Kapacita retenční jímky je 1 734 m3. Stávající akumulační jímka je dostačující. 
V případě rozšíření skládky se počítá s postupnou rekultivací současného složiště.  
Se zvýšením kapacity stávající akumulační jímky se neuvažuje. 

Průsakové vody z tělesa skládky jsou likvidovány technologií – reverzní osmó-
za nebo rozlivem a odparem, v případě většího množství odvozem na ČOV. 

Skládka vlastní rozhodnutí na vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

Tabulka č.6: Druhy a množství odpadních vod  

Druh odpadní vody Množství (m 3/rok) 

průsakové (výluhové) vody ze skládky  15 000 
splaškové vody z provozních objektů  50 
dešťové vody z komunikací a z provozního dvora 5 000 

celkem  20 050 
   

 

Koncentrací znečištění i množstvím jsou nejzávažnější průsakové vody z jed-
notlivých etap. Množství těchto vod závisí na mnoha faktorech a je obtížně stanovi-
telné. Průsakových vod bude přibývat od počátečního (prakticky nulového) množství 
po uvedenou empiricky stanovenou hodnotu 15 000 m3/rok, odpovídající cílovému 
objemu skládky. Vody jsou zachycovány drenážním systémem a přiváděny do aku-
mulační jímky. Systém umožňuje především kontrolu množství a složení průsako-
vých vod před vstupem do reversní osmózy. Smyslem zpětného čerpání je omezení 
a regulace množství koncentrovaných průsakových vod. 

Splaškové odpadní vody od cca 5 zaměstnanců skládky v denním průměrném 
množství 0,2 m3/den jsou odváděny do odpadní jímky (septiku) a odváděny do od-
padní jímky s následným odvodem do tělesa skládky, případně vyváženy na  ČOV.  

Třetím druhem odpadních vod jsou dešťové vody ze zpevněných manipulač-
ních ploch provozního dvora. Jejich množství je odvozeno z průměrných dešťových 
srážek a z plošné výměry zpevněných ploch a představuje cca 5 000 m3/rok.  

Zachycené kaly z čištění průsakových vod (z RO) budou ukládány do přísluš-
ného složiště skládky. 

Vnější srážkové vody z extravilánu skládky jsou zachyceny sběrným obvodo-
vým příkopem, sledujícím vnější obvod zemní hráze skládky. Příkop spolu s hrází 
vyloučí vniknutí vnějších vod do areálu skládky a především do prostoru složišť. 
Vzhledem k malému plošnému rozsahu povodí nebylo množství extravilánových 
vod vyčísleno. Konečným recipientem těchto vod je Libáňský potok. Jejich případné 
čištění není zdůvodnitelné. 
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Tabulka č.7: Stanovené hodnoty pro vypoušt ění odpadních vod do vod povrchových 

Ukazatel Přípustná hodnota 

pH 6-8 
BSK 15 

CHSK 30 
NL 12 

N-NH4 18 
 
Obrázek č.5: Provozní schéma nakládání s odpadními vodami 
 

 
 

Výluhové vody ze skládky jsou sledovány v rámci monitoringu podzemních 
vod. Vzorky výluhových vod jsou odebírány z akumulační jímky. Výsledky analýz vý-
luhových vod jsou uvedeny v příloze. 

 

B.III.3.  Odpady 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby je předpokládán vznik odpadů. Postupu skládky bude před-
cházet odtěžení zeminy z území V. etapy výstavby. Tyto zeminy  budou deponová-
ny na vybraných místech a následně použity při rekultivaci. Při výstavbě tělesa 
skládky a izolací bude veškerý dovezený materiál spotřebován, případné přebytky 
budou využity na jiném místě. 

I. Etapa II. Etapa 

Spojovací a kontrolní 
šachta 

Reverzní osmóza 

Permeát do vodoteče 

Koncentrát 

Akumulační 
jímka 

Administrativní 
budova 

septik Splaškové vody 

LEGENDA: 
 
 

skládkové vody  –     
splaškové vody    –   
povrchové vody     –   
 

III. Etapa IV. Etapa 

Spojovací a 
kontrolní 

šachta 

V. Etapa 
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Fáze provozu 

Při provozu skládky budou odpady upravovány tak, aby co největší  část moh-
la být znova využita jako surovina. Odpady spalitelné a druhotně využitelné budou 
předávány k odstranění či využití jiné oprávněné osobě, zbývající odpady budou 
odstraňovány skládkováním, biologickou úpravou nebo stabilizací v místě. Odpady, 
které nebude možné odstranit skládkováním v místě vzniku budou předány jiné 
oprávněné osobě. Vzhledem k tomu, že součástí záměru je zařízení ke zpracování 
odpadů, bude množství odpadů pocházejících z provozu a odvážených mimo lokali-
tu minimální. 

Nebezpečné odpady, které budou vznikat v důsledku údržby provozní techniky 
a osvětlení areálu, a odpady kategorie ,,0" budou bezprostředně po svém vzniku 
odvezeny a zneškodněny servisní organizací. Nelze vyloučit ani možnost jejich 
shromažďování v odpovídajících nádobách umístěných v zabezpečených prosto-
rech. Odpady kat. č. 200301 jsou zneškodňovány uložením přímo na skládce.  

Množství vlastní produkce odpadů je evidováno v centrální evidenci odpadů 
AVE CZ Nasavrky a.s. (program EVI), z které uvádíme následující: 

Tabulka č.8: Tabulka produkce odpad ů  

Kód odpadu Kategorie Název odpadu 2007 
080317 N Odpadní tiska řský toner obs. NL 0,01 
080318 O Odpadní tiska řský toner  - 
130206 O Syntetické motorové, převodové a mazací oleje - 

150202 N Absorp ční činidla, filtra ční materiály, čist. tkaniny a 
ochranné od ěvy obs. NL 0,04 

160601 N Olověné akumulátory - 
190702 N Průsaková voda ze skládek obs. NL  - 
190805 O Kaly z čistění komunálních odpadních vod (žumpa) 0 
200101 O Papír a lepenka 0,32 
200139 O Plasty 0,34 
200301 O Směsný komunální odpad 0,4 

20 03 99 O 
Komunální odpad jinak blíže neur čený - hlína, zemina 
a další ne čistoty - 

 

Tabulka č.9: Tabulka o čekávané produkce odpad ů 

 

 

Kód odpadu Kategorie Název odpadu 2007 2010 
080317 N Odpadní tiska řský toner obs. NL 0,01 0,03 
080318 O Odpadní tiska řský toner - - 
130206 O Syntetické motorové, převodové a mazací oleje - - 

150202 N Absorp ční činidla, filtra ční materiály, čist. tkaniny a ochranné 
oděvy obs. NL 0,04 0,12 

160601 N Olověné akumulátory - - 
190702 N Průsaková voda ze skládek obs. NL - - 

190805 O Kaly z čistění komunálních odpadních vod (žumpa) 0 - 
200101 O Papír a lepenka 0,32 0,96 
200139 O Plasty 0,34 1,02 
200301 O Směsný komunální odpad 0,4 1,2 

20 03 99 O 
Komunální odpad jinak blíže neur čený - hlína, zemina 
a další ne čistoty - - 
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Fáze ukon čení provozu 

S ukončením provozu a celkovou rekultivací území bude spojena možnost 
vzniku odpadů ze skupiny odpadů 17 00 00 "Stavební a demoliční odpady". Půjde 
o materiál z demolice zpevněných ploch a některých stavebních objektů charakteru 
betonu, odpadního železa, kabelů, živičných směsí a podobně. Odpad bude zne-
škodněn recyklací, uložením na odpovídající skládku nebo jiným vhodným způso-
bem. 

Krátkodobě po úplném zapouzdření skládky může vznikat odpad kat. č. 19 07 
01 průsaková voda ze skládky. Odpad bude zneškodněn pomocí technologie – re-
verzní osmóza, případně bude odvážen na externí ČOV.  

 

B.III.4.  Hluk a vibrace 

Hluk 

Zdrojem hluku jsou mechanismy na skládce, vozidla pro svoz tuhého komu-
nálního odpadu a kontejnerová a nákladní doprava. 

Svoz TKO zajišťují vozidla technických služeb Pardubice, Chrudim, Bystřice 
a Seč, které jsou vybaveny universálním vyklápěčem, který umožňuje svážet odpad 
ze sběrných nádob 110, 120, 240, 360 a 1 100 litrů. Pro většinu měst a obcí je rov-
něž zajištěn svoz separovaných odpadů (papír, sklo, plasty, tetrapak) včetně vytří-
děné nebezpečné složky komunálních odpadů.  

Kontejnerová a nákladní doprava je na skládce Nasavrky  zajišťována  velko-
objemovými kontejnery o obsahu 3 - 11 m3 , které jsou přepravovány vozidlem Avia 
31. 

V současnosti jsou na skládce používány tyto mechanizmy a stroje :  
- pásový dozer DZ 130 
- kompaktor BOMAG BC 601 
- čelní kolový nakladač UNK 320 
- AVIA 31.1 N JNK 

 

Tabulka č.10: Přehled zdroj ů hluku  

Zařízení Hladina hluku L (dB/A) 
Nákladní automobily pro manipulaci s materiálem 85 – 95 
Nakladače 80 – 93 
Kogenerační jednotka 94 – 98 
Buldozery 85 – 105 
 

Bylo provedeno měření hluku, které je součástí příloh této dokumentace. 

Vibrace 

Dle vydaného IPPC nebyly emisní limity na vibrace stanoveny. 
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B.III.5.  Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Emisní limity nebyly IPPC stanoveny.  

 

B.III.6.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použ ití látek a technologií 

- přehled hlavních druhů uhlovodíků – nafta, benzin, mazací a jiné oleje 
- nebezpečné odpady dle schváleného provozního řádu 
- chemikálie potřebné na stabilizaci nebezpečných odpadů  
- kovy -  Zn, Cd, Ag, Au apod. 
- freony 

 
Možné příčiny havárií : 
 

- lidský faktor - selhání obsluhy 
- únik škodlivých látek (pohonné hmoty a jiné technické kapaliny) ze stavební a tě-

žební mechanizace a z dopravních prostředků 
- nekvalitní provedení izolace dna skládky a jímky průsakových vod nebo její naru-

šení 
- neprovádění pravidelné kontroly a údržby provozovaných zařízení 
- přerušení dodávky elektrického proudu, porucha elektrických rozvodů a zařízení 
- přírodní katastrofa (přívalové deště, sesuvy, eroze) 

 
Dopady na okolí : 

- kontaminace zemin 
- kontaminace podzemních a povrchových vod 
- zhoršení kvality ovzduší emisemi znečišťujících látek (zejména při požáru) 
- poškození lidského zdraví, v extrémních případech ztráty na životech  
- poškození ekosystémů 
- znehodnocení majetku 
- požár, výbuch s výše zmíněnými následky 

 
Preventivní opatření :  

- dodržování technologických postupů při výstavbě všech objektů  
- dodržování všech právních předpisů týkajících se provozovaných zařízení a čin-

ností 
- dodržování provozního řádu jednotlivých zařízení 
- zpracování a schválení havarijních řádů  
- pravidelné kontroly funkčnosti všech zařízení 
- pravidelná školení personálu 
- zavedení systémů řízení zaměřených na ochranu životního prostředí 
- dodržování předpisů na úseku BOZP a PO  
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I.  VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAK-
TERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

a.  Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V řešeném území se nenacházejí prvky systému ekologické stability.  

V blízkém okolí lokality se nachází níže uvedené systémy ekologické stability : 

Regionální biocentrum (č.897)  Slavická obora   
Typy ekosystémů AD,DH,BU,VO,MT,LO 
 
Regionální biocentrum (č.898)  Bučina   
Typy ekosystémů BU 
 
Regionální biokoridor (č.1364)  Slavicka obora-Bitovanka   
Typy ekosystémů VO,MT,LO,AD,   
 
 
Obrázek č.6: Územní systémy ekologické stability v okolí skl ádky 
 

 
 
 

Slavická obora   

Bučina   

Slavicka obora-Bitovanka   

Skládka Nasavrky   



Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  
Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky odpadu 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- 37 - 

 
b.  Zvlášt ě chrán ěná území 

V řešeném území se nevyskytují žádná chráněná území. Zvláště chráněná 
území se zde rovněž nevyskytují. Západně od dotčeného území se nachází chráně-
ná krajinná oblast Železné hory. Hranice je tvořena komunikací I. třídy I/37 Chrudim 
- Ždírec nad Doubravou. Obec Nasavrky patří mezi obce s méně než 2000 obyvateli 
v území se zvláštní ochranou. 

Obrázek č.7: CHKO Železné Hory 
 

 

c.  Chrán ěné oblasti p řirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Lokalita včetně blízkého okolí se nenachází v CHOPAV. 

 

d.  Natura 2000 

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evrop-
sky významnými lokalitami. Lokalita ani její blízké okolí neleží v žádném z těchto de-
finovaných prvků navržených území Natura 2000.  

Ve vzdálenosti cca 3 km od skládky směrem po toku Ochozského potoka se 
nachází evropsky významná lokalita – přírodní rezervace Hluboký rybník  
(CZ0533310). 

Skládka Nasavrky   
III. zóna   
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e.  Významné krajinné prvky (VKP) 

V území nejsou registrovány významné krajinné prvky. 

 
f.  Území historického, kulturního nebo archeologic kého významu 

Lokalita se nachází mimo kulturní památky a chráněné archeologické lokality.  

 
g.  Kontaminace geoprost ředí 

Nejsou žádné údaje o kontaminaci horninového prostředí, povrchových a pod-
zemních vod. 
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C.II.  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPO-
DOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

C.II.1.  Ovzduší a klima 

a.  Klimatické faktory 

Zájmové území náleží do oblasti mírně teplé, vlhké, s chladnou zimou. Úhrn 
srážek činí ve vegetačním období 450 - 500 mm, v zimním období 250 - 300 mm. 

Průměrná roční teplota v červenci je 16 - 17 oC, průměrná teplota v lednu je -3 
až -4 oC. Dlouhodobé průměrné klimatické charakteristiky jsou uvedeny níže (pro 
meteorologickou stanici Hlinsko): 

Tabulka č.11: Klimatické charakteristiky 
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b.  Větry 

K úvahám o možnosti rozvívání komunálního odpadu do okolí a zejména ke 
stanovení míst ohrožených působením obtěžujících pachů prašného i plynného 
znečištění ovzduší je významná znalost četnosti směrů větru s vyšší rychlostí větru. 

 
Nejčastější větry jsou západní (18,9 %) a severozápadní (18,4 %) - viz větrnou 

růžici: 
 

Obrázek č.8: Větrná r ůžice 
 

 

Tabulka č.12: Hlavní sm ěry větru v dlouhodobém pr ůměru a jejich procentuální zastoupení  

S SV V JV J JZ Z SZ bez 
5,0 7,0 5,6 5,0 12,9  10,0  18,9  18,4  5,0  
 

Tabulka č.13: Hlavní směry větru v období IV. - VII. a jejich procentuální zastoupení  

S SV V JV J JZ Z SZ bez 
7,0 6,0 5,1 12,0 10,5  8,6  17,9  21,1  10,8  
 

Tabulka č.14: Hlavní směry větru v období XII. - II. a jejich procentuální zastoupení  

S SV V JV J JZ Z SZ bez 
3,8 5,7 4,8 8,5 14,6  11,7  21,8  18,1  11,0  
 
Dle jednotlivých procentuálních zastoupení směrů větrů jsou patrna maxima 

v letním období ze SZ, S a Z směru, tzn. ze směrů přístupných. Oproti tomu v zim-
ním období jsou zaznamenána maxima z JV směru. Vzhledem ke skutečnosti, že z 
JV a J směru je proudění na zájmové území poměrně omezeno, způsob provětrá-
vání v zimních měsících lze charakterizovat jako zhoršený. 
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Inverzní stavy oblasti nejsou příliš časté, lze zaznamenat částečný vliv Hradec-
ko-pardubické aglomerace s migrací jejich škodlivin. 

Hodnocený záměr může vyvolat změny některých klimatických charakteristik, 
zejména mezoklimatu a mikroklimatu, které mohou být místně významné. 

 
Obrázek č.9: Výkon v ětru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.  Kvalita ovzduší 

Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací látek 
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřicích stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je 
zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. 
Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, praš-
ného aerosolu a oxidu dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší. 
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Tabulka č.15: Sledování kvality ovzduší na území okresu Chrudim na lokalitách Svratouch, Chrudim, 
 Kočí, Polomka - Krásné, Hošťálovice (r.1996) 

 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že se jedná o území, které není příliš za-
saženo znečištěním ovzduší. Tato část okresu Chrudim patří k nejméně znečiště-
ným oblastem celého východočeského regionu. 

Při hodnocení podílu současné dopravy lze použít výsledky měření počtu pro-
jíždějících vozidel ve čtyřiadvacetihodinovém průměru v roce 2005 na silnici I/37 
Nová Ves, který činil  7770 vozidel. 

V důsledku realizace hodnoceného záměru není předpokládán negativní vliv 
na kvalitu ovzduší. 

V registru znečišťovatelů ovzduší je zaznamenána následující informace 
o zdroji (REZZO 1). 

Obec Nasavrky - skládka TKO  

OKEČ  Všeobecná správa  

OBEC  53825 Nasavrky  

ULICE  Meizlův Kopec  

Emise [t]  

Celkový výkon provozovny [MWh]  

Palivo ze spalovacího procesu  

Přehled použitých technologií  

Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denn  205100  

Palivo pro technologii  
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C.II.2.  Voda 

Hydrogeologické pom ěry 

Z hydrogeologického hlediska patří zájmové území do hydrogeologického rajó-
nu 6532. 
 
ID hydrogeologického rajonu: 6532  

Název hydrogeologického rajonu: Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část 
Plocha hydrogeologického rajonu : 726,16 km2  
Oblast povodí: Horní a střední Labe  

Hlavní povodí: Labe  

Skupina rajonů: Krystalinikum Českomoravské vrchoviny  
Geologická jednotka: Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika  
Litologie: převážně metamorfity  

Hladina: volná  
Typ propustnosti: puklinová  
Transmisivita: nízká <1.10-4 m2/s  

Mineralizace: 0,3-1 g/l  
Chemický typ: Ca-Mg-HCO3-SO4  
 

Hydrologický popis území 

Hydrologicky území náleží do povodí Libáňského potoka, číslo hydrologického 
pořadí 1-03-03-030. Libáňský potok je pravostranným přítokem Chrudimky. Pramení 
1 km jihozápadně od obce Nová Ves poblíž lokality s místním názvem U kamene ve 
výšce 590 m n. m. Do Chrudimky ústí u zříceniny hradu Strádov, km 20,60, ve výš-
ce 315 m. 

Délka Libáňského potoka je 7,0 km. V km 4,6 - 4,7 je trasa vodního toku od tě-
lesa skládky vzdálena 160 - 250 m. Plocha povodí vodního toku je 5,67 km2, plocha 
povodí po profit tělesa skládky je 1,80 km2. Povodí má výrazně protáhlý tvar, index 
F/L2 je 0,12. 

Vodní tok teče od severu k jihu a nepřibírá žádné významnější přítoky. Koryto je 
v horním úseku vymodelováno v mělké erozní údolí, v dolním úseku je údolnice toku 
zahloubena oproti okolnímu terénu vlivem zpětné hloubkové eroze až o 50 m. Dno 
koryta je druhotně vyplněném jílovito-písčitými fluviálními sedimenty. Průměrný 
sklon údolnice vodního toku je 0,039. 

V úseku přilehlém k tělesu skládky se výška údolnice vodního toku pohybuje v 
rozmezí 490 - 510 m n. m., základová spára skládky se pohybuje v rozmezí výšek 
499 - 517 m n. m. 

Průměrný roční průtok vodního toku v úrovni profilu tělesa skládky činí dle kvali-
fikovaného odhadu 13 I/s, stoletá voda Q100 činí přibližně 3 - 5 m3/s, sanitární průtok 
Q355d je 1 l/s. 
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Obrázek č.10: Výřez z vodohospodá řské mapy 
 

 

Kvalita podzemních a povrchových vod 

Jakost vod prokazatelně neovlivněných skládkovou činností je pravidelně sledo-
vána v rámci monitorovacích prací. Konkrétně se jedná o odběr vzorků povrchové 
vody z Libáňského potoka v profilu nad skládkou (označen NS-4 pozadí) a podzem-
ní vody z pozaďového vrtu NS-1. 

Z několikaleté řady výsledků sledování jakosti povrchové vody vyplývá mírně 
kolísavý chemismus s koncentracemi stanovovaných ukazatelů, které se v přírod-
ních vodách přirozeně vyskytují. Vodu lze charakterizovat jako málo až středně mi-
neralizovanou (celková mineralizace cca 100 - 300 mg/I), slabě kyselé až slabě al-
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kalické reakce (pH cca 6,5 až 6,7), bez výraznějšího organického znečištění 
(ChSKCr do 30 mg/I). Ve stopových koncentracích byly občasně zaznamenány ne-
polární extrahovatelné látky (NEL). Zjištěné hodnoty NEL v setinách mg/l lze hodno-
tit jako nevýznamné, přičemž zdrojem tohoto znečištění je pravděpodobně blízká 
frekventovaná komunikace I. třídy. Výskyt speciálních ukazatelů (např. kovy, speci-
fické organické látky) v povrchové vodě Libáňského potoka je nepravděpodobný, 
v souvislosti s blízkou silnicí ho však nelze vyloučit. V neovlivněném prostředí v oko-
lí se však takový výskyt nepředpokládá. 

Jakost podzemních vod v prostoru nad skládkou (bez případného vlivu průsa-
kových vod) monitorovaná prostřednictvím vrtu NS-1 je negativně ovlivněna blízkou 
frekventovanou silnicí. Vliv se projevil především ve zvýšených koncentracích chlo-
ridů, které jsou součástí přípravků pro údržbu silnic v zimním období. Stanovené 
koncentrace však nejsou extrémní, pohybují se na úrovni vyšších desítek mg/I (cca 
60 - 100) a vyhovují tak limitu pro pitnou vodu 100 mg/I a hodnotě kritéria B meto-
dického pokynu MŽP ČR 100 mg/I. Původ ve splachových vodách blízké silnice ma-
jí rovněž mírně zvýšené koncentrace nepolárních extrahovatelných látek (NEL), kte-
ré se pohybují v setinách mg/I (cca na úrovni limitu pro pitnou vodu 0,05 mg/I). Vodu 
lze charakterizovat jako středně až zvýšeně mineralizovanou (celková mineralizace 
kolem 500 mg/I), slabě kyselé až slabě alkalické reakce (pH 6,7- 7,3), typu Ca-(Mg)-
S04-HC03 se zvýšeným podílem chloridů. Organické znečištění podzemní vody vy-
jádřené jako ChSKCr je nízké a v posledních letech nepřekročilo 20 mg/I. Ze speci-
álních ukazatelů byly v roce 1993 detekovány pouze stopy aromatických uhlovodíků 
(toluen, xylen, trimethylbenzen), sumárně do 5 µg/I. Ostatní stanovované ukazatele 
(např. kovy, polyaromatické uhlovodíky, PCB, chlorované alifatické uhlovodíky) ne-
překročily meze stanovitelností či se pohybovaly na úrovni geogenního pozadí. 

Zátopová území 

Stavba se vzhledem ke své poloze ve vrcholových úrovních terénu nachází mi-
mo zátopová území stoletých vod výše uvedených vodních toků. 

Zdroje pitné vody 

Z hlediska ochrany vod leží lokalita mimo pásma hygienické ochrany (ochranná 
pásma) zdrojů podzemních vod. Je ale součástí povodí vodárenského toku řeky 
Chrudimky. 

Nejbližší částečně využívané individuální jímací objekty podzemní vody se na-
cházejí asi 1 km severně od skládky v obci Ochoz. 

Vodohospodá řské objekty 

Na vlastní území hodnocené stavby nezasahují vodohospodářská díla. Vodovod 
Nasavrky je veden podél silnice I. třídy č. I/37 (západní okraj). 

V území nebyly evidovány žádné vývěry, ani jiná zařízení pro jímání podzem-
ních vod.  

Pro účely skládky není a nebude odebírána voda z povrchového toku Libáňské-
ho potoka. 
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Chráněná území a ochranná pásma 

Lokalita skládky není součástí žádného vodohospodářsky významného nebo 
chráněného území (CHOPAV, povodí vodárenského toku, PHO apod.). 

Obrázek č.11: Zdroje podzemní vody a jejich ochranná pásma 
 

 
 

Nejbližší ochranné pásmo vodních zdrojů je evidováno mimo povodí Libáňské-
ho potoka. 
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C.II.3.  Půda 

Okolí skládky je využíváno jako orná půda a les. 

Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly dominantní vliv klima-
tické, geologické a geomorfologické poměry. Na základě údajů pedologické mapy 
lze orientačně po ozřejmění genetiky zdejších svahových půd uvést následující pe-
dologické údaje. Půdotvorným substrátem dané oblasti, mírně teplého a vlhkého vr-
chovinného okrsku jsou zvětraliny starých vyvřelin - hornin žulového typu nasavrc-
kého žulového plutonu. Půdy jsou charakterizovány jako středně těžké, převážně 
písčitohlinité, se skeletovitostí do 25 % a s pH 4,6 - 5,5. Dané půdy poskytují vege-
tační podmínky zejména pro bikové bučiny a jedliny. Dle morfogenického klasifikač-
ního systému ČR a dle modifikací půdní klasifikace FAO lze zdejší vegetační vrstvy 
klasifikovat jako: půda hnědá - kyselá - kambizem - Eutric Cambisol. 

Z hlediska bonitace čs. zemědělských půd se v hodnoceném území vyskytují 
následující hlavní půdní jednotky: 

HPJ 29 

hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na ru-
lách, žulách, svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, 
mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry; 

HP J 32 

hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, svorech a jim podobných horninách 
a výlevných kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším ob-
sahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé 
na vodních srážkách; 

HPJ 50 

hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené na různých horninách (hlavně žulách 
a rulách); zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně 
zamokřené. 

Jak vyplývá z výše uvedené kategorizace, tvoří půdní pokryv v okolí zájmové 
lokality půdy neodolné a silně náchylné k antropogennímu znečištění. 

V souvislosti s rozšířením činnosti dojde k dočasnému vyjmutí z LPF. BPEJ 
nejsou pro pozemky dotčené rozšířením uvedeny. 

 Protože v území k rozšíření neexistuje reálný předpoklad zatížení lokality rizi-
kovými polutanty anorganické a organické povahy, nebyly doposud prováděny od-
běry půdních vzorků a jejich následné analyzování na vybrané polutanty anorganic-
ké a organické povahy. 
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C.II.4.  Geofaktory životního prost ředí 

a.  Geomorfologická pozice 

Geomorfologicky náleží území provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-
moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcel-
ku Sečská vrchovina a okrsku Kameničská vrchovina (http://geoportal.cenia.cz). 

Skutečská pahorkatina je protáhlá pahorkatina ve směru SZ - JV. Severozá-
padní část je tvořena vyvřelinami nasavrckého masívu, východní část horninami 
kutnohorského krystalinika a střední část usazeninami staršího paleozoika a prote-
rozoika a ostrůvky křídy. Má plochý povrch s ostrým zaříznutým údolím Chrudimky. 
Je středně zalesněna převážně smrkovými porosty, na východě borovými porosty s 
příměsí dubu. 

Kameničská vrchovina je členitá vrchovina s povrchem skloněným od JZ k SV, 
jádro tvoří vyvřeliny nasavrckého masívu obklopeného na severu usazeninami star-
šího paleozoika a na jihu horninami paleozoika až proterozoika, za nimi kutnohor-
ským krystalinikem s ostrůvky křídových usazenin. 

Okolní terén je zvlněný, nadmořské výšky horního okraje současného sklád-
kového prostoru se pohybuje kolem 520 m. Sklon terénu je snížen k východu, 
spodní okraj skládkového prostoru je ve výšce cca 490 m n. m. Skládkové těleso se 
nachází v mírné depresi, která pozvolně přechází do údolní nivy Libáňského potoka. 

 
b.  Geologické pom ěry 

Z geologického hlediska leží stavba v severní části nasavrckého plutonu. Skalní 
podloží v místě stavby dle provedené sondáže (průzkumné vrty a monitorovací ob-
jekty) tvoří pozdně variské horniny - střednozrnné amfibolicko-biotitické granodiority 
až křemenné diority, černošedé barvy. Tyto horniny jsou místy protknuty čočkami 
dvojslídných leukokratních středno - až hrubozrnných granitů načervenalých barev. 
Na tyto vložky granitů jsou vázány časté křemenné a pegmatitové čočky a žíly. 

Horniny skalního podloží bývají zcela zvětralé v hlinotopísčité až úlomkovité 
eluvium o mocnosti 1 - 5 m s rozdíly v závislosti na petrografickém charakteru hor-
niny. Tato eluvia jsou překryta deluviálními, deluviálně-fluviálními sedimenty o moc-
nosti do 2 m v úzkých údolních nivách. 

Petrografické složení dokumentují především výsledky monitorovacích vrtů řady 
NS. 

Tektonika 

V oblasti nasavrckého plutonu se uplatňují hlavně zlomy SZ - JV směru, které 
měly poklesový charakter. Mocnost poruchových pásem je až 10 m, obvykle však 
nepřesahují 0,5 m. Poruchová pásma jsou vyplněna mylonity a brekciemi či vyhoje-
na aplitickými žulami. Mladší zlomy SV - JZ směru podléhají mylonitizaci jen zřídka 
a bývají vyhojeny lamprofyry. 
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c.  Hydrogeologické pom ěry 

Z hlediska hydrogeologického je území součástí rajonu 653 Kutnohorské krysta-
linikum - Železné hory, který je charakterizován zpravidla nízkou puklinovou pro-
pustností skalních hornin a proměnlivou průlinovou propustností sedimentů kvartér-
ního pláště. Zásoby podzemních vod jsou velmi omezené, jsou vázané na zvětrali-
nový plášť, kvartérní pokryv, zónu připovrchového rozpojení hornin a některé tekto-
nicky porušené zóny. Infiltrační oblastí je prakticky celá plocha rajonu, potok je dre-
nážním místem. Výtoky podzemních vod patrně dotují povrchový tok. K odvodnění 
dochází v úrovni místní erozní báze, kterou zde tvoří údolí Libáňského potoka, 
a především pod výchozy krystalinických hornin na SZ a SV svazích údolí. 

V rámci hloubení monitorovacích vrtů řady NS bylo dokumentováno, že v zá-
jmovém území se nachází hladina podzemní vody poměrně mělko pod úrovní teré-
nu (1 - 2 m), její sklon je souhlasný se sklonem terénu, tj. ve směru k severovýcho-
du. Kolektorem podzemní vody jsou kvartérní hlinitopísčité a hlinitokamenité sedi-
menty a pásmo připovrchového rozpojení puklin podložních granodioritů. Průtočnost 
kolektoru je nízká až střední a pohybuje se v řádu 10-4 m/s. 

Tabulka č.16: Základní hydrogeologické údaje z monitorovacíc h vrt ů NS 

hladina podzemní vody 

od terénu 

[ m ] 
vrt 

naražená ustálená 

vydatnost 

[ I/s ] 

snížení hladiny 
podzemní vody 

od horního okraje 
zhlaví 

[ m ] 

NS-1 15,1 1,0 0,28 2,87 

NS-2 3,0 2,0 0,14 8,78 

NS-3 2,0 2,0 0,25 3,40 

 

Kvalita podzemní vody 

Kvalita podzemní vody byla na zájmovém území dokumentována odběry a ana-
lýzami vzorků podzemní vody z vrtů NS-1 až NS-3. 

Vody jsou převážně typu Ca-HCO3-S04, středně tvrdé, slabě kyselé reakce, 
s mineralizací kolem 300 mg/I. Z aniontů převládají hydrogenuhličitanové ionty, 
z kationtů vápenaté a hořečnaté ionty. Limitní hodnoty ČSN 75 7111 Pitná voda bý-
vají překročeny většinou u koncentrací železa. 

Charakteristické pro klasifikaci podzemních vod zájmové oblasti jsou výsledky 
z vrtu NS-1, který monitoruje pozadí skládky a je umístěn jižně od ní. 
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d.  Geodynamické jevy 

V zájmovém území nejsou dle mapových informací ČGS-Geofondu lokalizo-
vány sesuvy ani jiné nebezpečné svahové deformace. Lokalita není poddolována. 

Stupeň intenzity potenciální eroze půdy proudící vodou se pohybuje v rozmezí 
0,1-1,0 mm za rok. Lokalita leží v oblasti s malou hustotou stržové sítě. Na orné pů-
dě se projevuje větrná eroze. 

 
e.  Seismicita území 

Podle ČSN 73 0036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území 
do seismické oblasti neovlivněné. 

f.  Radonové riziko 

Z přírodních radioaktivních zářičů je z hlediska ohrožení nejvýznamnější 222Rn, 
který vzniká rozpadem 226Ra a uranu 238U. 

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. 
Je uvolňován ze zrn minerálů a zvětralých podloží žulových masívu. Pod vlivem tep-
lotních a tlakových gradientů (tzv. komínovým efektem) může migrovat do sklepních 
a přízemních prostor objektů. Uvolněný radon se mění na izotopy polonia a vizmutu, 
které jsou kovové povahy. Tyto kovy jsou vdechovány do plic. Při vyšších koncent-
racích se stávají vnitřním zářičem. Účinky vnitřního ozáření radonem mohou vést ke 
vzniku mutagenních změn a ve svých důsledcích mohou iniciovat karcinomy plic. 
Hypoteticky je 10 - 20 % úmrtí na rakovinu plic způsobeno radonem. 

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních 
zdrojů. Jsou to půdní vzduch, podzemní vody a stavební hmoty. První dva zdroje 
úzce souvisí s geologickým podložím. V mapách radonového rizika je vyjádřen po-
tencionální výskyt radonové emanace v souvislosti s typem geologického prostředí. 

Kromě primárního obsahu uranu v horninách má na výslednou objemovou ak-
tivitu radonu vliv řada dalších faktoru. Mezi ně patří např. pórovitost, propustnost 
hornin, zrnitost, půdní vlhkost, tektonické poruchy, ale i celá řada klimatických a me-
teorologických faktorů. Zájmové území je lokalizováno v oblasti velmi rozporuplné. V 
území se prolínají v souvislosti s geologickým podložím oblasti nízkého a vysokého 
radonového rizika. Přechodové oblasti budou pravděpodobně náležet do oblasti 
středního radonového rizika. 

Tabulka č.17: Radonové riziko dle propustnosti podloží 

objemová aktivita 222Rn (kBq/m3) 
propustnost podloží Kategorie rizika 

nízká střední vysoká 
nízké <30 <20 <10 
střední 30 - 100 20 - 70 10-30 
vysoké >100 >70 >30 
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C.II.5.  Fauna a flóra 

Vzhledem k velikosti a charakteru lokality je pro zájmové území typická nízká 
druhová rozmanitost flóry a fauny.V průběhu biologického průzkumu (květen 2000) 
byly zjištěny tyto živočišné druhy: 

Ptáci 

Buteo buteo - káně lesní 

Streptopelia turtur - hrdlička divoká 

Alauda arvensis - skřivan polní 

Savci 

Microtus arvalis - hraboš polní 

Apodemus flavicollis - myšice lesní 

Lepus europaeus - zajíc polní 

Capreolus capreolus - srnec obecný 

Rattus norvegicus - potkan 

  

C.II.6.  Ostatní charakteristiky 

a.  Krajina 

Krajinu lze charakterizovat jako lesostepní otevřenou a kulturní harmonickou 
krajinu. Nejbližší sídelní zástavba náleží obci Nasavrky jejíž okraj je vzdálen zhruba 
400 m k JZ. Obec Kvítek leží 800 m východně od lokality a obec Ochoz se nachází 
ve vzdálenosti 800 m severně od skládky. 

Na území vlastní stavby již probíhá v současné době provoz řízené skládky. 

Zájmové území se nachází v otevřené krajině, lesnicky a zemědělsky využíva-
né. Vazba na obytné zóny je prakticky nulová. Rekreační potenciál zájmové lokality 
je nízký až střední. 

 

b.  Chrán ěné oblasti, p řírodní rezervace, národní parky 

V řešeném území se nevyskytují žádná zvláště chráněná území. Západně od 
dotčeného území se nachází hranice CHKO Železné hory. Ta je tvořena komunikací 
I. třídy I/37 Chrudim - Ždírec nad Doubravou. Území CHKO není stavbou a ani sou-
časným či budoucím provozem výrazně dotčeno. 

V zájmovém území ani v nejbližším okolí nejsou registrovány významné kra-
jinné prvky a jiná chráněná území. Východním směrem prochází obcí Kvítek vý-
znamný krajinný prvek Kvítecký potok. 
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c.  Surovinové zdroje 

Podle regionální surovinové studie okresu Chrudim (Geofond ČR Praha) se na 
zájmovém území a jeho okolí nevyskytují žádná výhradní nebo nevýhradní ložiska 
nerostných surovin, ani chráněná ložisková území, ani prognózní surovinové zdroje 
registrované Geofondem ČR - vše ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, 
ve znění novel. 

d.  Ochranná pásma 

Lokalita se nenachází na území PHO (či ochranných pásem) podzemních ani 
povrchových vodních zdrojů. 

e.  Architektonické, historické památky a archeolog ie 

Na zájmovém území ani v jeho širším okolí se nevyskytují žádné památky ar-
chitektonického nebo historického charakteru. V širším okolí lze zaznamenat řadu 
drobných sakrálních stavbiček (boží muka). 

Na území dotčeném stavbou nebyly dosud zjištěny žádné archeologické nále-
zy nebo situace, ani do něho není situována žádná jiná památka zapsaná či navr-
žená do Státního seznamu kulturních památek. 

f.  Jiné charakteristiky životního prost ředí 

Dopravní infrastruktura 

Prostor skládky TKO Nasavrky je připojen účelovou komunikací o délce 200 m 
ze silnice I. třídy I/37. Povrch účelové silnice je asfaltový vyhovující požadovanému 
provozu. 

Základní komunikační osou území je silnice I/37. Má rovněž asfaltový povrch, 
šířka v koruně činí 8 - 10m. Směrové, šířkové a výškové uspořádání silnice vyhovu-
je požadovanému provozu. Tato silnice je ve státní správě, správcem je SÚS Chru-
dim.  

Do prostoru skládky Nasavrky není zavedena železniční vlečka. Jiný druh do-
pravy není k dispozici. 

Obrázek č.12: Schéma komunika ční sít ě zájmového území 
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Hluk 

Současná hluková situace byla změřena v říjnu až listopadu 2007, zpráva 
s výsledky tvoří samostatnou přílohu této dokumentace.   

 

g.  Vazba na územn ě plánovací dokumentaci 

Územní plán pro obec Nasavrky byl vypracován a schválen v roce 1998. Sou-
časnou formou využití území je lesnická produkce.  

V současné době probíhá schvalovací proces nového územního plánu, kde 
jsou pozemky v zájmové oblasti rozšíření skládky zařazeny do kategorie umožňující 
stavbu řízené skládky odpadů. V průběhu procesu EIA bude doloženo Usnesení za-
stupitelstva obce Nasavrky. Ke schválení nového územního plánu dojde do 31.12. 
2008.  

Lokalita se nachází mimo území průmyslové výroby a bydlení, nejsou zde si-
tuovány žádné rozvojové zájmy obcí Nasavrky, Ochoz, Kvítek, Nová Ves. Ve střed-
nědobém až dlouhodobém výhledu je určen pozemek pro další provoz řízené sklád-
ky odpadů. 
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV Ů A ODHAD JEJICH VELI-
KOSTI A VÝZNAMNOSTI  

Vzhledem k využití lokality pro účely ukládání komunálních, průmyslových 
a nebezpečných odpadů lze předpokládat existenci následujících negativních dů-
sledků: 

• znečištění ovzduší prachem, skládkovými plyny, emisemi z dopravy, 

• ohrožení prostoru hlukem z provozu skládky a z dopravy odpadů,  

• znečištění ovzduší - zápach, 

• výskyt nevhodného hmyzu, hlodavců, ptáků 

• znehodnocování okolního prostředí a krajiny případným odvíváním 
ukládaných materiálů, jmenovitě plastů, fólií a papíru, 

• kontaminace podzemních vod. 

Všechny uvedené vlivy na lokalitě již byly posuzovány v rámci předchozí do-
kumentace EIA a významně se nezmění ani v důsledku plánovaného rozšíření 
skládky. 

Uvedeným předpokládaným vlivům na životní prostředí lze předejít dodržová-
ním ustanovení provozního řádu, zejména dostatečným překryvem, monitoringem 
provozu skládky, vhodným ukládáním odpadů, aby se zamezilo výskytu hlodavců, 
hmyzu a ptáků a znehodnocování okolí roznášením lehkých substancí větrem. 

Jedním z hlavních opatření k předcházení negativních důsledků na podzemní 
vody je perfektní zabezpečení proti průsakům, dané hlavně využitím fólie PHED 
s možností monitorování případných havárií. 

Jak vyplývá z předcházejících částí dokumentace, neměla by většina negativ-
ních vlivů mít nijak výrazné důsledky v komplexu životního prostředí, na zdravotní 
stav obyvatel, na krajinu, ekosystémy ani na další funkční složky území. 

 

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo 

POČET OBYVATEL OVLIVN ĚNÝCH ÚČINKY STAVBY 
Z výše uvedeného vyplývá, že účinky spojené s rozšířením skládky a jejím 

provozem budou pro většinu obyvatel v okolí nepostřehnutelné a případné vlivy 
(kladné či záporné) se neprojeví. 

Za kladný vliv minimálního významu lze považovat sociální důsledky - udržení 
pracovních míst spojených s provozem skládky. 

Počet ovlivněných obyvatel, kteří rozšíření a provoz skládky pocítí, lze odhad-
nout řádově na nižší desítky. 
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ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

 
Vlivy na zdraví obyvatelstva 

Vlivy stavby skládky na zdraví lze rozdělit na dvě skupiny populace: na skupi-
nu pod přímým vlivem skládky na zdraví člověka (zaměstnanci a obsluha skládky, 
nepravidelně rovněž osoby provádějící dovoz odpadů na skládku) a skupinu ostat-
ních obyvatel. 

Přestože hygiena práce není součástí hodnocení vlivů staveb na životní pro-
středí, považujeme za přínosné zahrnout do hodnocení i skupinu osob pracujících 
na skládce, a to z důvodu potenciálních rizik vyplývajících z kontaktu s odpadem. 

Skupina osob, která pracuje na skládce, je vystavena potenciálním rizikům 
skládky a ukládaných odpadů. Primárně se jedná o nebezpečí působení fyzikálních 
faktorů (hluk, vibrace, prašnost), chemických vlivů (páry a aerosoly nejrůznějších 
organických a anorganických látek, které se mohou uvolňovat v důsledku mikrobio-
logických pochodů a chemických přeměn v samotných ukládaných odpadních hmo-
tách z komunální sféry) a v neposlední řadě biologických činitelů, které s ohledem 
na spektrum komunální produkce je velmi rozsáhlé. Současně z hlediska přísluš-
ných hygienických předpisů lze uvažovat vlivy pracovní obtížnosti (terénní nerov-
nosti, členitost, spektrum odpadů) a pracovní nepohody. Většina skládek typově ur-
čených pro zneškodňování odpadů je v rámci organizačních a technických pravidel 
práce velmi dobře zabezpečena z hlediska eliminace potenciálních negativních 
zdravotních vlivů na zaměstnance skládky a osoby, které pravidelně a často přichá-
zí se skládkou do styku. 

Rizika šíření nákaz, šíření a rozvoj populací škodlivých hlodavců, jsou v sou-
časnosti velmi dobře známa a provozně technická dokumentace na jejich zabezpe-
čení pamatuje. Požadavkem ochrany pracovníků jsou pravidelné lékařské prohlídky 
zdravotního stavu současně s přísnými zásadami dodržování pravidel osobní a ko-
lektivní hygieny na společných prostorách skládky určených k výkonu práce nebo 
odpočinku. Pravidelné provádění kontrol účinnosti dezinfekce, dezinsekce a derati-
zace odborně způsobilou firmou zajišťuje nepřenosnost různých typů biologických 
vlivů na přilehlé okolí.  

Pro eliminaci přenosu nákazy cestou odpad - člověk jsou technické předpisy 
pro skládkování velmi dobře řešeny v používání pracovních osobních ochranných 
pomůcek, které vytvářejí mechanickou bariéru proti průniku fyzikálních, chemických 
ale i biologických činitelů. 

Potenciální cesty šíření biologických a chemických negativních vlivů na obyva-
tele okolních obcí jsou dány charakterem okolního prostředí pro různé typy nox. 
Geologické charakteristiky a hydrogeologický režim oblasti a dalších ochranných 
bariér nedovoluje migraci biologického a chemického znečištění do okolí a externí 
vliv na populaci v bližším okolí je prakticky zanedbatelný. Možnosti transportních 
cest biologických nebo chemických toxických činitelů v přízemních vrstvách atmo-
sféry lze připustit, ale vzhledem k vzdálenostem do obytných celků jsou zcela zane-
dbatelné. Potenciální riziko expozice osob na skládce reálně existuje, ale v systému 
technicko-organizačních opatření je minimalizováno. 
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Vzhledem k obyvatelstvu okolních obcí lze tedy obecně považovat za rele-
vantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena: 

- s ovlivněním zdrojů pitné vody 

- s negativním působením automobilové dopravy odpadů 

- s hlukem z provozu skládky 

- s hygienickým rizikem spojeným s výskytem na skládku vázaných nižších 
i vyšších organismů 

- se stresujícími pocity z nebezpečí provozu skládky. 

 
Vlivy na zdraví spojené s rizikem ohrožení kvality vod 

Jak vyplývá z hydrogeologického posouzení, je pravděpodobnost ovlivnění 
zdraví obyvatelstva kontaminací podzemních vod nereálná. Skládka je a bude dle 
zákonných požadavků zabezpečena způsobem, který brání únikům průsakových 
vod do vod podzemních a jejich jakost je sledována. Voda prosáklá skládkou je jí-
mána a zadržována v retenční jímce a rozlévána na skládku ploch, případně odvá-
žena na vybranou ČOV. I při případném úniku skládkové vody nemůže dojít k bez-
prostřednímu ohrožení zdrojů pitné vody, neboť zdroje podzemní vody se zde ne-
nacházejí, individuální zdroje (domovní studny na okraji obce Ochoz) jsou v dosta-
tečné vzdálenosti. Může dojít ke znečištění povrchového toku na krátkou vzdále-
nost, přičemž nemůže dojít ke znečištění vodárenského toku Chrudimka, a to pro 
jeho dostatečnou vzdálenost.  

 
Vlivy dopravy a hluku na zdraví 

Z předchozích popisných kapitol vyplývá, že skládka má vzhledem k příjezdu 
automobilů přes obydlené oblasti výhodnou polohu. Veškerá těžká doprava je reali-
zována po komunikaci I. třídy s napojením na účelovou příjezdovou komunikaci k 
lokalitě, a to bez přejezdu obcí. Emise škodlivin z výfukových plynů a hluk je sice 
průvodním jevem automobilové dopravy, ale protože příjezd a dojezd svozových 
vozidel není veden přes blízké obce, je zdravotní riziko vyplývající z dopravy odpa-
du do lokality minimální. V úseku silnice I/37 ve směru od Chrudimi představuje 
pouze 2 - 3 % současného stavu, což je hodnota, kterou lze z hlediska zdravotních 
vlivů zanedbat. 

Zdrojem hluku z provozu skládky je pojezd dopravní techniky a kompaktorů. 
Tento hluk však je díky vzdálenosti od nejbližší obce (cca 400 m Nasavrky), morfo-
logii terénu a systému zavážení utlumen tak, že v obytné zóně je nepostřehnutelný 
a tedy i bez zdravotního rizika. 

 
Hygienická rizika 

Problematika pracovní hygieny včetně možných rizik spojených s přímým kon-
taktem s odpadem je popsána výše. Díky umístění (vzdálenost od obce, turisticky 
nezajímavá lokalita) a způsobu provozování (minimální rozsah aktivní plochy) ne-
bude z hlediska vlivu na obyvatelstvo problémem ani hygienické riziko spojené s 
možným výskytem organismů, jejichž přítomnost může být na provozovanou sklád-
ku odpadů vázána. 
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Psychické faktory  

Problematice psychických faktorů nebývá věnována dostatečná pozornost, 
ikdyž medicínské poznatky z poslední doby sledují nepříznivý vliv psychických fak-
torů na zdraví, a to nejen nervové, ale i tělesné. Díky umístění mimo osídlení jsou 
však tato rizika zde nízká. Jako preventivní ochranu proti nepříznivým psychickým 
stavům citlivějších obyvatel doporučujeme vést veškerá jednání o skládce ve věcné 
rovině, důležitý je vstřícný přístup investora k veřejnosti. 

 
Narušení faktor ů pohody 

Jak již bylo uvedeno v kapitole zdravotní rizika, objevují se v současné době 
studie, které upozorňují na psychické problémy a jejich dopady na zdraví obyvatel. 
Obecně lze konstatovat, že určitým problémem při realizaci skládek odpadu muže 
být pocit ohrožení obyvatel, vyvolaný charakterem a blízkostí skládky a pocit újmy 
vyvolaný ztrátou části důvěrně známého okolí. 

V případě posuzovaného záměru může být narušení faktorů pohody u míst-
ních obyvatel tlumeno následujícími skutečnostmi: 

- skládka je umístěna relativně daleko od obcí a je díky morfologii terénu čás-
tečně pohledově skryta 

- území stavby je situováno v již narušeném prostředí a je málo atraktivní pro 
krátkodobou rekreaci místních obyvatel 

- doprava odpadu není vedena přes nejbližší obce. 

  
SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY 

Z hlediska sociálního se jedná o málo významnou aktivitu, která se projeví 
kladně udržením pracovních míst. Výhodou je prodloužení životnosti skládky, kdy 
nedojde k přerušení činnosti na lokalitě. Tento postup přispívá k zachování stability 
pracovních míst v obci, i když není příliš významný (8 pracovních míst). 

 

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY 

Ekonomické důsledky můžeme posuzovat z pohledu: 

- jednotlivců (zaměstnanci, provozovatelé a jejich rodiny) 

- z širšího hlediska (náklady zneškodňování odpadů ve svozové oblasti). 

Hlavním finančním efektem jsou poplatky za skládkování plynoucí do obecního 
rozpočtu. 
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D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima 

Množství a koncentrace emisí pocházejících ze zdroje, jakým je skládka odpa-
dů, nelze konkrétně specifikovat a kvantifikovat. Částečně je možné charakterizovat 
emise ze skládkové dopravy, které však dosahují při její malé intenzitě jen velmi 
nízkých hodnot, jež se nijak podstatně neprojeví ani při ovlivnění okolní zemědělské 
krajiny, ani při vlivech na jednotlivá bližší či vzdálenější sídla.  

Pokud se týče prašnosti, je vzhledem k velikosti transportovaných pevných 
částic působení díky poměrně rychlé sedimentaci plošně ještě méně rozsáhlý, než  
u případných plynných imisí. Prašností může být nejvíce postiženo nejbližší okolí 
skládky a případně příjezdová komunikace, zde však je poměrně dostupná její eli-
minace výsadbami vhodně založené ochranné izolační zeleně. 

Jako plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit vlastní skládka odpadů, dá-
le plocha pro biologickou úpravu odpadů, dekontaminační plocha a stabililizační lin-
ka a to jednak v průběhu zemních prací (zvýšená prašnost), jednak v období jejich 
provozu (emise prachu, VOC, skládkového plynu a pachových látek). 

Negativní působení na čistotu ovzduší v období výstavby rozšíření skládky bu-
de krátkodobé a nelze je v podstatě kvantifikovat, je však možné konstatovat, že je-
ho vlivy budou prostorově omezené na nejbližší okolí lokality, kdy půjde především 
o zvýšenou prašnost. 

V období provozu skládky se uplatňují ve větší či menší míře následující nega-
tivní vlivy na čistotu ovzduší: 

Emise prachu:  Jedná se o sekundární prašnost vznikající za suchého počasí na 
vnitroskládkových komunikacích a za větrů i na ploše skládky (inertní materiál na 
zhutněném povrchu skládky). Vysoce prašný odpad by měl vždy být neprodleně 
překryt inertním materiálem a zhutněn. K tomuto účelu slouží i postupně přemístitel-
né záchytné sítě, které brání úletům lehkých odpadů před jejich zhutněním kompak-
torem. Pravidelné zahrnování ukládaného materiálu eliminuje nejen prašnost, ale 
i úlety lehkých kusů odpadu (igelitové pytlíky, obaly a.j.). Působení tohoto zdroje 
emisí je nahodilé. Jako opatření lze doporučit postřik tělesa skládky, komunikací 
i čela skládky užitkovou vodou.  

Emise t ěkavých organických látek (VOC):  Jedná se o emise látek jakými jsou 
např. lineární a aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, freon aj. Jejich zdro-
je nejsou na skládku ukládány. Zdrojem těchto látek VOC může být dekontaminační 
plocha. 

Emise skládkového plynu:  Ukládáním odpadů různého druhu a jejich rozkladem 
se budou ze skládky uvolňovat plyny vznikající vlivem rozkladných procesů (metan, 
oxid uhličitý). V současné době je bioplyn jímán pomocí studní. V současné době je 
provozováno tzv. pasivní odplynění tělesa skládky. 

Emise pachových látek vznikají při provozu skládky, dekontaminační plochy nebo 
plochy pro biologickou úpravu odpadu. Pro omezení emisí pachových látek je pro-
váděno pasivní odplynění tělesa skládky. K částečnému omezení pachových látek 
dochází denním překryvem odpadu. 

Ani v jednom z uvedených případů nepůjde o trvalý neodstranitelný zdroj zne-
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čištění ovzduší, a to především vzhledem k technologii ukládání odpadů s postup-
ným zhutňováním, převrstvováním zeminami, překrýváním fólií apod. 

Imisní zatížení je u prašného spadu omezeno na nepříliš rozsáhlé nejbližší 
okolí skládky. Eliminace bude provedena pásem zeleně po obvodu skládky, ale 
i v jejím okolí podél komunikací, na okraji intravilánu. 

U zápachů a dalších plynných emisí bude zatížení okolí záviset na klimatic-
kých faktorech, jmenovitě na větrném proudění a na mezoklimatické situaci (viz vý-
še). 

Jak vyplývá z hodnocení klimatických faktorů, ale i z dalších údajů (druhy od-
padů, skladba frakcí, technologie ukládání apod.) bude případné znečištění působit 
většinou mimo nejbližší osídlení. Především u prašnosti lze předpokládat převažují-
cí zastoupení hrubších frakcí, takže je větší rozsah znečištění, díky rychlé sedimen-
taci částic, málo pravděpodobný a postiženo by mohlo být jen nejbližší okolí sklád-
ky.  

Při výstavbě a provozu skládky se bude na místním znečištění ovzduší podílet 
i liniový zdroj emisí, představovaný nákladní automobilovou dopravou. Půjde jednak 
o prašnost způsobenou vlastním automobilovým provozem (víření usazených pra-
chových částic) a přepravou prašných materiálů (zeminy, popílek, škvára) jednak 
o emise výfukových plynů (NOx , CO, SO2, Pb, uhlovodíky aj.). 

U prašnosti nelze předpokládat především vzhledem k velikosti rychle sedi-
mentujících větších částic i jejich transport na větší vzdálenosti od příjezdové komu-
nikace, k čemuž může přispět i vhodně založená oboustranná výsadba doprovodné 
hygienické zeleně. 

U emisí výfukových plynů jsou jejich koncentrace v ovzduší obecně ovlivněny 
mj. hodnotami měrných emisí, intenzitou a skladbou dopravy, tvary terénu a klima-
tickými faktory, jmenovitě větrem. 

Pro orientační výpočet emise jsou všechny vstupní hodnoty uvedených faktorů 
velmi nízké. Jako základ byla vzata vypočtená emise předpokládaného provozu 
6 aut za hodinu, která činí cca 162 g/km/hod. Při vyhodnocení znečištěni ovzduší, 
které vychází z uvedené vypočtené emisní hodnoty a z hodnocení dalších činitelů 
(charakter terénu, zástavba, orientace komunikace k převládajícímu větru), je cha-
rakterizováno jednak očekávané znečištění prostoru (srovnatelné s imisním limitem 
průměrné denní koncentrace - pro CO 5 mg/m3, pro NOx 0,10 mg/m3) jednak prav-
děpodobnost výskytu překročení maximální koncentrace (srovnatelné s průměrnou 
půlhodinovou koncentrací - pro CO 10 mg/m3, pro NOx 0,20 mg/ m3). Průměrné 24 
hodinové koncentrace lze očekávat v hladinách okolo 0,0003 mg/m3 u CO, okolo 
0,0006 mg/m3 u NOx a pod 0,0001 mg/m3 u uhlovodíků. Maximální očekávané hod-
noty by se mohly u CO pohybovat okolo 0,0045 mg/m3, u NOx okolo 0,007 mg/m3 

a u uhlovodíků asi kolem 0,001 mg/m3. Všechny uvedené údaje jsou hluboko pod 
citované imisní limity. Celé okolí z hlediska očekávaného znečištění skládkovou do-
pravou lze hodnotit jako normální, s nízkou pravděpodobností překročení uvede-
ných maximálních koncentrací. 

Poněkud odlišná může být situace ve znečištění ovzduší výfukovými plyny 
na veřejných komunikacích (pozadí znečištění vyvolané stávající dopravou, pro kte-
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ré však chybí konkrétní údaje). Komunikace budou využívány skládkovou dopravou, 
avšak její přínos, jak vyplývá z výše uvedených hodnot, bude zcela minimální a ni-
jak výrazně nezhorší současnou imisní situaci v okolí uvedených komunikací. 

Při provozu technologií souvisejících s posuzovaným záměrem bude docházet 
k emitování škodlivin do vnějšího prostředí. Celkové množství a skladba emitova-
ných látek bude záviset na typu konkrétní provozované technologie.  

Obecně lze předpokládat, že budou respektovány požadavky na ochranu ži-
votního prostředí jako celku v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a o omezování znečištění. Používané technologické jednotky budou navr-
ženy podle poznatků o nejlepších dostupných technikách (BAT) v daném oboru, 
případně v kombinaci s koncovými technologiemi čištění odpadních plynů. Společ-
nost disponuje především vozy s motorem splňující normu EURO 3, v současné 
době pokračuje nákup prvními vozy s motory normy EURO 4. 

Předpokládané zdroje emisí související s provozem technologického střediska 
lze rozdělit do tří základních skupin. 

1) Emise způsobené dopravou materiálu a osob  
- silniční doprava související s dovozem odpadů nezpůsobí výraznou změnu 

imisní situace. 
2) Emise zdrojů zajišťujících dodávku energií  

- pro zajištění tepla slouží elektrická energie. Emise nejsou. 
3) Technologické zdroje emisí  

- pohyb strojních zařízení pro úpravu tělesa skládky. Pro snížení prašnosti bu-
de využíváno zkrápění materiálu vodou. Provoz výrazně neovlivní kvalitu 
ovzduší okolních obydlených oblastí. 

- zpracování stavební suti - jedná se o technologii principielně podobnou zpra-
cování vytěženého materiálu v kamenolomech – prašnost 

- stabilizace nebezpečných odpadů - manipulace s materiálem probíhá převáž-
ně ve vlhkém stavu a lze proto předpokládat minimální vlivy na kvalitu ovzduší 

- mechanicko biologická úprava odpadů - při zpracování biologicky aktivního 
materiálu bude docházet k významnému vývinu pachových látek. Celá techno-
logie bude udržována trvale v podtlakovém režimu. Odsávaná vzdušina bude 
vedena do biofiltru, ve kterém bude zbavena pachové zátěže.  

- skládka odpadů je plošným zdrojem emisí znečišťujících látek. Jedná se 
o vyjmenovaný ostatní stacionární zdroj, zařízení se kategorizuje jako střední 
zdroj znečištění ovzduší. Část skládky určená pro biologicky aktivní odpady 
bude zdrojem emisí především metanu (CH4), pachových látek a TZL.  

- plocha pro biologickou úpravu odpadu zařazená jako střední zdroj znečištění 
ovzduší bude zdrojem TZL – dle povahy lze využít vodní clony, skrápění či od-
prašovací zařízení. 

- plocha pro biodegradaci 
Realizací uvažovaných dílčích záměrů nedojde k významnému zhoršení kvali-

ty ovzduší v dané lokalitě. Uvážlivou volbou technologie a koncových zařízení čiště-
ní odpadních plynů lze dosáhnout minimalizace celkového ovlivnění kvality ovzduší. 
Délka působení zdroje je dána životností zařízení. Prozatím se uvažuje provoz 
ukončit v r. 2020. Podrobnější hodnocení ovzduší bude součástí příloh dokumenta-
ce.  
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D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci 

Realizací záměru rozšíření skládky ve své podstatě nedojde ke změně hluko-
vé situace na lokalitě. Vyhodnocení současného stavu je popsáno v příloze. 

 

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

Stavba a provoz skládky, ani výsledný stav ukončené skládky neovlivní cha-
rakter odvodnění oblasti. 

 Z možných vlivů skládky na vodní prostředí může být ovlivnění jakosti pod-
zemních vod a povrchových vod Libáňského potoka.  

Ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod je realizovanými a navrhova-
nými opatřeními omezeno na úroveň malého významu. 

Těleso skládky je po obvodu vybaveno odvodňovacími příkopy, které odvádějí 
srážkové povrchové vody z povodí nad skládkou, tyto vody jsou pak svedeny do 
přeložky bývalého potoka a dále do Libáňského potoka.  

Dále je a bude provozem skládky vyčleněna aktivní část území z povodí, ve 
kterém jsou srážkové vody svedeny do bezodtoké jímky (tzv. průsakové vody). Jed-
ná se zhruba o plochu 2 000 m2. 

Výše uvedené změny lze hodnotit jako změny lokálního charakteru, z širšího 
pohledu zcela bezvýznamné. 

Stavba vlastní skládky je zajištěna dle příslušných norem tak, aby: 

- bylo zabráněno přítoku vod z okolí na území vlastní skládky (záchytné od-
vodňovací příkopy pro odvedení vod z povodí skládky) 

- bylo zabráněno odtoku skládkových (průsakových) vod do okolí skládky 
(veškeré průsakové vody jsou a budou svedeny do bezodtoké retenční jím-
ky, shromážděné vody jsou a nadále budou likvidovány zpětným rozstřikem 
na povrch aktivní části skládky a odparem). 

Tímto řešením bude za běžného provozu zcela vyloučena komunikace mezi 
povrchovými vodami a skládkovými vodami. O vlivu provozu skládky na kvalitu po-
vrchových vod ve vodních tocích není třeba uvažovat. 

Na základě výsledků několikaletého monitoringu v okolí současné skládky lze 
konstatovat, že její provoz nemá negativní vliv na jakost podzemních a povrchových 
vod. Souhrnná zpráva o výsledcích monitoringu tvoří samostatnou příloho této do-
kumentace.  
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D.I.5.  Vlivy na p ůdu 

Vliv na rozsah a zp ůsob užívání p ůdy 

Uvažovaným záměrem, tj. rozšířením kapacity současné skládky, dojde 
k dočasnému záboru cca 1,5 ha lesního půdního fondu. 

Znečištění půdy 

Stavba nebude při běžném provozu zdrojem znečištění půd. Režim hospoda-
ření s průsakovou vodou je řešen jako uzavřený, případné úlety jsou z hlediska kon-
taminace půd nevýznamné. 

Ke znečištění půd může dojít v důsledku havarijních stavů - rozlití obsahu re-
tenční jímky do okolí nebo úkapy při tankování PHM v prostoru skládky. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi p ůdy 

V důsledku realizace stavby dojde ke změně místní topografie lokálního vý-
znamu, a to vůči původnímu charakteru terénu.  

Těleso skládky bude v konečné fázi představovat umělý prvek v přirozeném 
průběhu terénu, s převýšením na kótu 530,25 metrů n.m. Z tohoto pohledu je jedi-
ným dopadem realizace stavby změna konfigurace terénu. V současné době je nej-
významnější kótou Ochozský kopec s nadmořskou výškou 520 m a vysílač firmy T-
Mobile na SV straně skládky, jehož výška je 32 m, což znamená, že vrchol je ve 
výšce 540 m. Nejvyšší bod upravené skládky bude mít převýšení na kótě 530,25 m. 
Při vlastním provozu a následné rekultivaci se však nebude jednat o příliš vystupují-
cí vrchol, ale postupně stoupající kupu, která svým tvarem zapadá do konfigurace 
terénu severních svahů Železných hor a která svým vrcholem nepřesáhne součas-
nou dominantu - vrchol vysílače T-Mobile. Navíc bude umělý projev tohoto prvku 
postupně potlačován lesnickou rekultivací pozemku. 

Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí. Pro zajištění 
vlastní stability tělesa skládky je nutné dodržovat předepsané spády bočních svahů 
rekultivovaných násypů. 

 

D.I.6.  Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Vliv na horninové prost ředí 

Vlastní těleso skládky bude z geologického hlediska tvořit cizorodý prvek v ge-
ologické stavbě území - antropogenní navážku různorodého materiálu, bez dalších 
vlivů na horninové prostředí, stabilitu území nebo erozi. 

Vliv na nerostné zdroje 

Na území hodnocené stavby se žádná ložiska nerostných surovin a dobývací 
prostory nenacházejí. Vliv není proto hodnocen. 
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Změny hydrogeologických charakteristik 

Vybudováním nepropustného tělesa skládky na ploše cca 1,5 ha dojde lokálně 
ke změně infiltračních poměrů. Těleso skládky bude tvořit místní nepropustnou ba-
riéru. Srážková voda infiltrovaná navážkou rekultivačních vrstev bude stékat po po-
vrchu izolace tělesa skládky a bude převedena ve směru spádu povrchu skládky na 
okraj skládky, kde bude zasakovat na hladinu podzemní vody mělkého zvodnění. 

Výše uvedené vlivy na hydrogeologický režim oblasti lze vyhodnotit jako vlivy 
lokálního charakteru, z hlediska ovlivnění poměrů v širším okolí lokality jsou bezvý-
znamné. 

Vliv na kvalitu podzemních vod 

Těleso skládky je v souladu s požadavky příslušných technických norem za-
bezpečeno tak, aby bylo zcela vyloučeno zavlečení kontaminace skládkovými vo-
dami do podzemních vod a nepředstavuje tak pro kvalitu podzemních vod žádné 
nebezpečí. Dno skládky je v celém rozsahu zabezpečeno dvojnásobnou technickou 
bariérou proti průniku skládkových vod do podloží skládky. Průsakové vody ve 
skládce by měly být spotřebovány pro procesy přeměny uvnitř skládky, v případě 
přebytku budou odvedeny vnitřní drenáži do bezodtoké jímky a likvidovány zpětným 
postřikem na povrch skládky a odparem, případně odvozem na vybranou ČOV. 

Povrch navezeného odpadu bude zapouzdřen a rekultivován tak, aby nedo-
cházelo k pronikání srážkových vod do tělesa skládky a vyluhování uloženého od-
padu. 

Lze konstatovat, že realizace stavby nebude mít za běžného provozu žádný 
vliv na kvalitu podzemní vody na lokalitě ani v jejím širším okolí, což již potvrzuje 
probíhající monitoring podzemních vod prostřednictvím vrtů řady NS. 

Ohrožení zájm ů ochrany vod 

Lokalita se nachází na území povodí vodárenského toku Chrudimka. Ve směru 
proudění podzemních vod mělké zvodně se nejbližší využitelné individuální jímací 
objekty nacházejí ve vzdálenosti asi 800 m severně od skládky v obci Ochoz. 

Z hlediska ochrany kvality povrchových a podzemních vod využívaných zdrojů 
jsou významné následující skutečnosti: 

- vodárenský tok Chrudimka je v dosti velké vzdálenosti, první signály eventu-
álního znečištění jsou sledovány objektem NS-4 (měrný přeliv na Libáňském potoce 
pod čelem skládky) 

- individuální zdroje jsou taktéž v přijatelné vzdálenosti a kvalita podzemních 
vod je sledována prostřednictvím vrtu NS-1, NS-2, NS-3. 

Na základě shromážděných údajů a zjištěných skutečností lze konstatovat, že 
riziko ohrožení vod pro individuální a hromadné zásobování pitnou vodou v případě 
úniku škodlivin je v důsledku geologické, hydrogeologické a hydrologické pozice mi-
zivé. Zdroje podzemní vody jsou v dostatečné vzdálenosti od skládky. Skládka je 
zabezpečena již probíhajícím monitoringem, který tyto úvahy a skutečnosti dlouho-
době potvrzuje. 
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Vliv na chrán ěné části p řírody 

Stavba se nachází v blízkosti hranice chráněné krajinné oblasti Železné hory. 
Území ale není stavbou ani provozem skládky významně dotčeno, a to ani úletem 
uložených odpadů (igelit apod.) vzhledem k tomu, že převládají větry od SZ a Z, 
a CHKO leží západně od tělesa skládky. 

Vlivy v d ůsledku ukládání odpad ů 

Realizací a provozem stavby nebudou vyvolány vlivy v důsledku ukládání pro-
dukovaných odpadů. Ve významném objemu budou provozem stavby vznikat od-
padní průsakové vody, které budou zneškodňovány zpětným postřikem na aktivní 
část skládky a následným odparem. Pro zneškodnění případných přebytků těchto 
vod je zajištěna jejich likvidace pomocí technologie reversní osmóza. Vlivy v dů-
sledku nakládání s tímto odpadem jsou zohledněny v hodnocení celkových dopadů 
realizace stavby na životní prostředí. 

 

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vliv realizace stavby na flóru a faunu je možné označit jako nevýznamný, vý-
stavba a ani provoz skládky nebude mít negativní dopad na místní faunu a flóru. 
Studie pro posouzení území k rozšíření byla zadána (proběhne v dubnu 2008) a bu-
de doložena v průběhu řízení.  

Vzhledem k současnému způsobu využití hodnoceného prvku, kterým je říze-
ná skládka, je území hodnoceno jako území se stupněm ekologické stability 1 až 2 - 
území nestabilní a narušená. Realizací stavby nedojde ke změně hodnocení ekolo-
gické stability, za určitý negativní vliv lze považovat oddálení rekultivace skládkové-
ho tělesa. V případě řádně a citlivě provedené rekultivace lze očekávat návrat úze-
mí k přirozeným funkcím a jeho vyšší ekologickou stabilitu. 

 

D.I.8.  Vlivy na krajinu 

Vzhledem k předpokládanému navýšení skládky na kótu 530,25 m n.m. dojde 
ke změně stávajícího reliéfu. Řízeným ukládáním odpadů a jejich stabilizací by ne-
mělo dojít k ovlivnění stability jak skládkových svahů, tak okolního rostlého terénu, 
ani k oživení erozních procesů. 

Výstavbou skládky, komunikací a výsadbami zeleně dojde, vzhledem k sou-
časnému stavu, ke změně a členění lokality a jejího nejbližšího okolí.  

 

D.I.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné budovy, architektonické nebo histo-
rické památky, ani jiné lidské výtvory. 

Vzhledem k tomu, že nedochází k plošnému rozšíření stavby, není nutné zde 
provádět předstihový záchranný výzkum podle zákona ČNR Č. 20/87 Sb., o státní 
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památkové péči, ve znění novely Č. 242/92 Sb. 

K lokalitě nejsou vázány hodnoty nehmotné povahy, jako jsou místní tradice, 
dějiště významné události a podobně, tento aspekt není proto nutné v závěrech 
hodnocení vlivů stavby uvažovat. 

Na území stavby se nevyskytují žádné geologické památky ani paleontologic-
ká naleziště, nebudou tedy dotčeny zájmy ochrany těchto složek přírodních hodnot. 

 

D.II.  ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ 
A POPULACI 

a.  Vliv na dopravu 

Na skládku Nasavrky je ročně dopraveno a uloženo v průměru 60 000 tun od-
padu. Intenzita příjezdu a odjezdu vozidel představuje v průměru do 40 vozidel, ma-
ximálně 80 vozidel denně (dle údajů obsluhy). V tomto počtu je již započítán návrat 
prázdných vozidel. 

V důsledku rozšíření kapacity skládky se s navýšením intenzity dopravy neu-
važuje. Vliv dopravy odpadu z hlediska posuzovaného záměru je tedy prakticky bez-
významný. 

Dopravní napojení skládky na komunikační sít' je optimální, přístupové komu-
nikace neprocházejí územím hodným zvláštní ochrany. Nelze samozřejmě zcela vy-
loučit jistý obtěžující prvek vlivem dopravy odpadu (i subjektivně motivovaný), na 
pozadí současné intenzity dopravy však nevýznamný. V žádném případě nepůjde o 
vliv ohrožující. 

Z hlediska znění silničního zákona (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích) nelze považovat užívání silnic v zájmovém území pro dopravu TKO ve 
smyslu § 25 uvedeného zákona za tzv. zvláštní užívánÍ. Nejde o užívání silnic jiným 
než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, k němuž 
by bylo třeba povolení příslušného silničního správního orgánu. Na dopravu odpadu 
se dále vztahují příslušná ustanovení zákona o odpadech. 

b.  Vlivy navazujících staveb a inženýrských sítí 

Posuzované rozšíření skládky nevyvolá potřebu jiných doprovodných staveb 
nebo činností, a to ani v širším okolí zájmového území. 

Stavba nebude provázena rozvojem navazující infrastruktury. 

c.  Vlivy na estetické kvality území 

Estetické kvality území jsou dány současným způsobem využití - provozem ří-
zené skládky . Rozšířením skládky nedojde k zásadní změně. 

Během provozu bude skládka výrazným rušivým prvkem v krajině, který snižu-
je její estetické hodnoty. Negativní projevy hodnocené stavby na estetické kvality 
území jsou však významně sníženy vhodnou lokalizací pozemku. Lokalita je pohle-
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dově přístupná pouze ze silnice I. třídy I/37. Při pohledech z jiných míst bude stavba 
skryta. 

Vybudovaná elevace bude po rekultivaci zalesněna, lesnickou rekultivací pak 
bude jednak utlumen projev vlastní elevace, jednak negativní projev pohledového 
charakteru od zmíněné silnice. 

Vlivy na estetické kvality území lze tedy charakterizovat jako dočasné, omeze-
né na dobu provozu skládky, dále jako lokální, bez projevu na osídlených místech. 

Zájmové území se nachází mezi zemědělsky využívanými plochami a lesními 
pozemky. Leží mimo značené turistické cesty a nebude mít významný vliv na obec-
né rekreační využití krajiny. Z uvedených důvodů může být okolí stavby užíváno 
k rekreačním účelům v minimální míře, a to pouze na krátkodobou rekreaci obyva-
telstva z blízkých obcí. 

Vliv na rekreační využití krajiny lze hodnotit jako lokální a málo významný. 

 

d.  Biologické vlivy 

Z biologických vlivů lze předpokládat při provozu skládky možnost invaze pře-
devším obtížných živočišných druhů (nelze vyloučit ani druhy rostlinné - rumištní, 
plevelné) - hmyzu (zejména dvoukřídlého - mouchy apod.), hlodavců (především 
potkan), ptáků (holub, racek, vrabec, havranovití ptáci aj.). Vzhledem k potravní 
strategii uvedených živočichů lze předpokládat jejich koncentraci výhradně na úze-
mí skládky bez migrace do sousedního lesa nebo na území obce Nasavrky. 
Ve vztahu k obcím lze naopak předpokládat přesun části místní populace potkana 
na území hodnocené stavby diky zvýšené potravní nabídce na lokalitě skládky. 
Co nejmenšímu výskytu těchto živočichů lze zabránit přísným dodržováním provoz-
ního řádu skládky, častým překryvem navezených vrstev inertním materiálem. 

 

e.  Vliv hluku, vibrací a zá ření 

Problémy hluku jsou úzce spojeny se samotným provozem skládky (při činnos-
ti skládkových strojů) a s dopravou odpadů pomocí těžkých nákladních automobilů.  

Vliv hluku je posuzován ze dvou hledisek - jednak jako hluk technologie provo-
zu (hluk šířící se ze skládky), jednak jako hluk dopravní (hluk při projezdu obcemi). 

Hluk z provozu 

Základní orientační stanovení očekávaných hladin hluku v okolí skládky Nasa-
vrky je provedeno za základě očekávaných hlukově-emisních hladin jednotlivých 
technologií: 

- pojezd vozidel po skládce  - Laeq = 65 - 70 dB/10m 
- vyprazdňování vozidel   - Laeq = 70 - 75 dB/10m 
- kompaktor při práci    - Laeq = 75 - 85 dB/10m 
- formování zemního tělesa   - Laeq = 75 - 85 dB/10m 



Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  
Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky odpadu 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- 67 - 

Při uvažování uvedených zdrojů jako bodových (s útlumem 6 dB při zdvojná-
sobení vzdálenosti) bude u nejhlučnějších technologií dosaženo limitní hladiny hluku 
Laeq, p = 50 dB (platné pro denní období) ve volném akustickém poli do cca 350 m 
od místa provozu. V uvedeném okolí skládky se nenachází žádné hlukově chráněné 
prostory ani prostor obcí. Nejbližší obec Nasavrky se nachází ve vzdálenosti přes 
350 m. Tato je navíc chráněná konfigurací terénu (převýšení cca 20 - 30 m), s velmi 
významným stínícím účinkem. 

     Zdrojem hluku na skládce je kompaktor BOMAG BC 601 RB, dozer S130, nakla-
dač UNK 320 a kogenerační jednotka na spalování skládkového plynu / motor dag-
ger/. Nepravidelně, v době vegetace, jsou na skládce používány 2 sekačky Star jet 
a křovinořez STYL 500.  

V měsících říjnu a listopadu 2007 bylo provedeno měření hodnot v dB v okolí 
skládky, a byly naměřeny níže uvedené hodnoty. 

Tabulka č.18: Výsledky měření hluku v souvislosti s provozem skládky (říjen a listopad 2007) 

Místo m ěření L Aeq, T 

1.Nasavrky čp. 175 –  / běžný provoz skládky /  37,1 

2. Nasavrky čp. 188 - / běžný provoz skládky / 36,9 

3. Ochoz – nejbližší rozestavěný RD  34,8  

 

     Při měření nebyl zjištěna tónová složka. Na hranici pozemku skládky u kogene-
rační jednotky byla měřena hladina akustického tlaku L Aeq, T = 58,7 dB. Hladina hlu-
ku pozadí / měřena / u horního rybníka / byla 33,9 dB.  

Hluk z navazující dopravy 

Hlukem z dopravy rozumíme hluk z provozu vozidel při transportu odpadu. 

Provoz vozidel má na hlukové hladiny v okolí silnice I/37 pouze nepatrný vliv. 
Dopravně-hluková situace při silnici I/37 se provozem skládky Nasavrky prakticky 
nezmění, intenzita dopravy ke skládce a od ní bude v relaci se současnými úrovně-
mi dopravy zcela zanedbatelná. Je jednoznačné, že dominantním zdrojem hluku je 
ostatní pozaďová doprava. 

Vibrace z provozu 

Provoz skládky není zdrojem vibrací, které by mohly mít jakýkoliv negativní vliv 
na okolí. 

Vibrace z navazující dopravy 

Vzhledem k tomu, že doprava ke skládce je vedena mimo sídelní útvary, je vliv 
vibrací z navazující dopravy zanedbatelný. Jiné ekologické vlivy než vlivy výše uve-
dené nejsou v důsledku provozu stavby předpokládány. Postižení hlukem však 
vzhledem ke vzdálenostem od obytné zástavby nebude  závažnějším faktorem 
ovlivňujícím kvalitu životního prostředí. 
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f.  Velkoplošné vlivy v krajin ě 

Rozšíření skládky je řešeno pouze v jedné variantě lokalizace. Z hlediska eko-
logické únosnosti území nebude realizace stavby a její provoz znamenat význam-
nou zátěž.  

Stavba se nachází na pozemku o relativně malé rozloze, vlastní území a jeho 
okolí je v současné době již narušeno činností řízené skládky. Projev vlivů realizace 
provozu stavby lze charakterizovat jako lokální a časově omezený. Negativní proje-
vy na živé složky přírody nejsou důsledkem hodnoceného záměru, ale současného 
způsobu využití. 

Systém ekologické stability je v současné době částečně narušen provozem 
skládky. Realizace a provoz zvýšené kapacity skládky bude navazovat na současný 
způsob využívání území, s výjimkou rizika spojeného s možností úniku závadných 
látek do okolí. Toto riziko je kompenzováno technickým zajištěním prostoru vlastní 
skládky. 

Po ukončení provozu skládky bude území rekultivováno a tím začleněno mezi 
existující přirozené prvky okolní krajiny. Realizace záměru bude znamenat odložení 
rekultivace území o několik let. 

 

D.III.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou. 

 

D.IV.  OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

a.  Územně plánovací opat ření 

Na současnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění 
stavby) č. j. 168/69/99 ze dne 11.5.1999 odborem výstavby Obecního úřadu v Na-
savrkách. Řízená skládka odpadů Nasavrky je provozována na základě integrova-
ného povolení č.j. KrÚ 6933-20/2007/OŽPZ/CH ze dne 10.12. 2007, vydaného OŽ-
PZ Krajského úřadu Pardubického kraje.   

Rozšíření skládky si vyžádá změnu územního plánu. 

b.  Technická opat ření 

Z hlediska výstavby jde o realizaci dle projektu pro stavební povolení. Projekt 
se v současné době připravuje. 

Hodnocení vlivů stavby na životní prostředí vychází z předpokladů důsledného 
dodržení požadavků příslušné řady ČSN, určujících pravidla a požadavky na vý-
stavbu skládky, zajištění jejího provozu a rekultivaci zavezeného území. Důsledné 
dodržení těchto požadavků je předpokladem pro minimalizaci rizik mimořádných a 
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havarijních stavů, která z hodnocené činnosti vyplývají.  

Především jde o striktní dodržování vypracovaného provozního řádu skládky 
Nasavrky a podmínek stanovených nejen ve výše uvedeném integrovaném povole-
ní, ale rovněž v budoucí uvažované změně integrovaného povolení.  

Z hlediska ochrany kvality podzemních a povrchových vod je navrženo: 

- pokračovat v monitoringu povrchových a podzemních vod, včetně vod 
průsakových na původním složišti skládky  

- na rozšířeném území skládky zřídit 1 monitorovací vrt na podzemní vo-
dy  

- doplnit monitorovací systém vrtů o 1 vrt pro sledování přirozeného po-
zadí vod nad skládkou dle platného integrovaného povolení 

- zamezit přítoku splaškových vod do záchytných příkopů  

- pokračovat v monitoringu i po zapouzdření tělesa skládky a provedení 
úplné rekultivace zájmové lokality 

 

Z dopravního hlediska jde o několik opatření: 

- omezení silniční dopravy na výhradně denní dobu, nepřípustné je pro-
vozovat svoz odpadů v noční době (22.00 - 6.00 h), doporučeno je 
omezit pozdní večerní hodiny (18.00 - 22.00 h). Každá 1.sobota 
v kalendářním měsíci je v době od 9.00 do 12.00 hodin  vyhrazena pro 
svoz odpadů občanů obce Nasavrky 

- zajištění dostatečné čistoty vozidel vyjíždějících z prostoru skládky na 
veřejné komunikace pojezdem přes přejezdové prahy  

- zajištění sjízdnosti příjezdové komunikace, včetně dopravního značení 
a snížení rychlostí 

- čerpání PHM a případné opravy obslužné techniky musí probíhat v mís-
tě k tomu určeném. 

 

Ve fázi rozší ření provozu skládky je navrženo: 

- provést inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v místě roz-
šíření 

- upravit bývalé koryto potoka 

- zachovat pás lesa na západním okraji skládky 
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Pro provoz skládky je navrženo: 

- z hlediska kvality průsakových vod organizovat provoz skládky tak, aby 
v co nejkratší době byla rozvinuta a udržována metanogenní fáze roz-
kladu biologické hmoty odpadů  

- zabezpečit pravidelný úklid v okolí skládky  

- zabezpečit okamžité zhutnění dovezeného odpadu a po ukončení smě-
ny jeho zasypání vrstvou zeminy 

- hutnění odpadů provádět nejen na horizontálních plochách, ale i na sy-
paném svahu 

 

Zabezpečení průsakových vod 

Z důvodů vyšší úrovně hladiny podzemní vody a charakteru zvětralin je nutno 
na povrch přirozeného terénu po skrývce zeminy rozprostřít jílovité zeminy 
s odpovídající nepropustností. Dno složiště musí být upraveno vyspádováno a pře-
depsaně zhutněno.  

Nové složiště skládky bude postaveno a zajištěno dle nejlepších dostupných 
technik (BAT). Podrobnější popis bude doplněn v dalším stupni projednávání doku-
mentace dle vypracované projektové dokumentace stavby.  

Těsnění dna skládky bude provedeno geokompozitem s maximální propust-
ností 1.10-11 m.s., dle platných norem na zabezpečení skládek.  

 

 Zabezpečení emisí do ovzduší 

Při skládkování odpadů vznikají emise bioplynu (skládkový plyn). Na skládce 
je vybudována kogenerační jednotka (KJ). KJ je zařízení pro energetické využití 
skládkového plynu, které zajišťuje společnou výrobu elektrické energie a tepla. Ko-
generační jednotka je umístěna v kontejneru vedle již dříve vybudované čerpací 
stanice plynu v areálu skládky. Kogenerační jednotka (KJ) je napojena na rozvod el. 
energie přes transformátor. Vyvedení tepla z KJ je vedeno na střechu kontejneru, 
kde je přebytečný výkon mařen na chladící jednotce. Odplyňovací systém odvádí 
vznikající plyny a brání tak nekontrolované migraci do okolí a zároveň zabraňuje 
růstu vnitřního přetlaku plynů ve skládce, což zabraňuje ohrožení bezpečnosti vý-
buchem a vznícením plynu na tělese skládky. V současnosti jsou zbudovány plyno-
vé studny se spodním jímáním. Jsou řešeny jako vertikální postupně prodlužované 
PEHD perforované trubky ukládané do drenážního obsypu, s jímací drenážní trub-
kou zaústěnou do trubního vedení vedoucí k regulační, rozdělovací šachtě. Studny 
jsou budovány jako vrtané v rámci rekultivace skládky. V současné době je jímání 
plynu realizováno přes výše uvedenou kogenerační jednotku.  

Vedoucí skládky kontroluje ovzduší z hlediska prašnosti a úletů a stabilitu sva-
hů skládky. 
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c.  Záchranný pr ůzkum archeologických naleziš ť 

Není navržen. 

 

d.  Opat ření pro ochranu kulturních památek 

Architektonické ani jiné kulturní památky se přímo na provozované lokalitě ne-
vyskytují. 

 

e.  Kompenza ční opat ření 

Stavba je navržena na území, které je v současnosti již výrazně narušeno dů-
sledky lidské činnosti (provozovaná skládka odpadu). Realizací stavby a dalším 
provozem skládky nebudou dotčeny hodnoty, které by vyžadovaly kompenzační 
opatření.  

 

f.  Jiná opat ření 

Provoz stavby musí být zajištěn v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek. 

 

g.  Popis rizik bezpe čnosti provozu 

MOŽNOST VZNIKU HAVÁRIÍ 

Riziko úniku pr ůsakových vod 

Provoz skládky komunálního odpadu představuje pro okolí riziko zejména 
v případě úniku skládkových výluhů do podzemí nebo na okolní terén. Únik sklád-
kových vod může být způsoben: 

- porušením těsnosti izolace dna skládky - riziko zasažení podzemních 
vod mělké zvodně  

- porušením těsnosti retenční jímky - riziko zasažení podzemních vod 
mělké zvodně  

- porušením těsnosti kanalizace určené k přívodu průsakových vod do re-
tenční jímky - riziko zasažení podzemních vod mělké zvodně 

- překročením kapacity retenční jímky a přetečením jejího okraje - riziko 
zasažení půdního pokryvu a podzemních vod mělké zvodně 

Porušení těsnosti izolace dna skládky, kanalizace a retenční jímky může na-
stat jako důsledek technické nekázně při pokládání, spojování a kontrole nepro-
pustnosti jednotlivých izolačních prvků. Porušení těsnosti z jiných příčin (živelná po-
hroma, zlý úmysl a podobně) jsou krajně nepravděpodobná. Překročení kapacity re-
tenční jímky může nastat jako důsledek provozní nekázně nebo extrémních srážek 
překračujících stoletou pravděpodobnost výskytu. 
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Riziko požáru 

Riziko požáru může vzniknout nedodržením zásad požární ochrany nebo při 
průniku nepovolané osoby do areálu skládky, případně i samovznícením při nedo-
statečném hutnění. 

Riziko z vyvolané dopravy 

Se silničním provozem je obecně spjato riziko znečištění okolního prostředí při 
úniku přepravovaných látek s obsahem škodlivin v důsledku dopravní nehody. 
K únikům může dojít při poruchách či opravách obslužné techniky, taktéž při ne-
správném tankování pohonných hmot, zejména pak při tankování kompaktoru na 
ploše skládky. 

 

DOPADY HAVÁRIÍ NA OKOLÍ 

Riziko úniku pr ůsakových vod 

Z látek nebezpečných vodám lze v zásadě v průsakových vodách očekávat: 

- toxikologicky významné těžké kovy (Cu, Cd, Pb, Cr) 

- různé skupiny organických látek (NEL - nepolární extrahovatelné látky) 
AOX (chlorované uhlovodíky) 

- TOL (těkavé organické látky) 

- výrazné mikrobiální oživení 

V případě úniku průsakových vod na volný terén mimo retenční jímku (přete-
čení retenční jímky) bude ohrožena kvalita půd, horninového prostředí, podzemních 
vod a povrchových vod při východním okraji stavby. Popsaný únik lze charakterizo-
vat jako snadno zjistitelný, jednorázový s výrazným znečištění (únik je předpokládán 
v případě přívalových srážek). 

Porušení těsnosti tělesa skládky, retenční jímky nebo kanalizace je, oproti vý-
še popsané situaci, spojeno s únikem trvalého charakteru a obtížně zjistitelným. 
Únikem by byla bezprostředně ohrožena kvalita podzemních vod mělké zvodně. Při 
zasažení podzemních vod mělké zvodně lze předpokládat šíření kontaminace ve 
směru proudění podzemních vod (k východu) a průnik kontaminované vody do pro-
středí mělké zvodně v kvartérních sedimentech Libáňského potoka, který tvoří míst-
ní erozní bázi. S postupem kontaminace lze předpokládat naředění původní konta-
minace. V předpokládaném směru šíření kontaminace se nachází vodárenský tok 
Chrudimka, ale v dostatečné vzdálenosti. 

Riziko požáru 

Riziko požáru s výrazně negativním dopadem na okolí je významné pouze při 
jižním okraji, kde navazuje na lesní porost. I přes zachování ochranného pásma bez 
vegetace mezi aktivní části skládky a lesním porostem nelze zcela vyloučit rozšíření 
požáru mimo území skládky. Porušení těsnosti obou izolačních vrstev dna skládky 
v důsledku případného požáru je nepravděpodobné. 
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Riziko z vyvolané dopravy 

Případný únik by znamenal dle aktuální skladby odpadu ohrožení půdy, vody 
a ekosystémů v okolí místa úniku. Míra rizika je dána konkrétní skladbou odpadu, 
obsahu škodlivin a jejich mobilitou. 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Riziko úniku pr ůsakových vod 

Základním preventivním opatřením je důsledné provedení izolačních prvků 
vlastní skládky, retenční jímky a kanalizace v souladu s požadavky příslušných 
technických norem. 

Kvalita podzemních a povrchových vod bude sledována podle plánu monito-
ringu, dále je navrženo vypracovat plán opatření pro případ havarijního ohrožení 
kvality vod. 

Riziko požáru 

Na území skládky bude platit zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
Skládka bude v dostatečné míře vybavena prostředky pro likvidaci požáru. 

Pro provoz bude vypracován požární řád a obsluha skládky bude poučena 
o zásadách požární bezpečnosti při lokalizaci a likvidaci požáru. 

Riziko z vyvolané dopravy 

Posádky svozových vozidel budou poučeny o postupu v případě úniku odpa-
du, stejně tak i obsluha skládky v případě úniku nebezpečných látek (např. PHM při 
tankování). 

 

NÁSLEDNÁ OPAT ŘENÍ 

Návrh následných opatření bude součástí aktualizovaného plánu monitoringu 
podzemních vod, případně plánu opatření pro případ havarijního úniku.  

V případě indikace znečištění podzemních a povrchových vod ze skládky bude 
nutné: 

- ověřit znečištění dalšími odběry, případně hydrogeologickým a hydrolo-
gickým průzkumem  

- zahájit práce na zjištění místa úniku (hydrogeologický průzkum, geofy-
zikální metody určení místa infiltrace průsakových vod, hydrologický 
průzkum aj.) 

- zahájit práce na odstranění závady (vytěžení odpadu v místě úniku, ob-
novení těsnosti izolace, obnovení těsnosti retenční jímky nebo potrubí 
kanalizace) 
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- provádět monitoring za účelem ověření účinnosti provedených opatření. 

V případě zjištění požáru je nutné: 

- poskytnout první pomoc zraněným osobám a vyvést je mimo dosah po-
žáru 

- pokud je to možné, požár zlikvidovat vlastními prostředky s použitím 
dostupných hasících prostředků  

- uvědomit nejkratší cestou hasiče a policii 

V případě úniku odpadu během přepravy je nutné: 

- kontaminovanou zeminu v místě úniku odtěžit a shromáždit ve vozidle 
nebo na zpevněné ploše 

- kontaminovaný materiál zneškodnit v nejkratší možné lhůtě v souladu s 
platnými předpisy v oblasti nakládání s odpady  

- uvědomit nejkratší cestou hasiče a policii. 

Navržené technické řešení vylučuje vznik reálné havárie s nekontrolovatelným 
dopadem na okolí. V případě, že by se případný únik vnitřních průsakových vod ne-
podařilo zastavit, bylo by nutno navrhnout některá nákladnější technická opatření 
(např. vybudováním jílocementové stěny). 

 

h.  Nástin programu monitorování a řízení a plánu postprojektové analýzy 

Z pohledu půdní hygieny a při respektování požadavků na technické zabezpe-
čení skládek vyjádřených v příslušných normách není nutné monitorování okolního 
půdního pokryvu na obsah rizikových polutantů. Vzhledem k povaze činnosti na da-
né lokalitě by ale bylo vhodné provést orientační rozbor půdy na obsah vybraných 
anorganických a organických polutantů za účelem zjištění současného stavu zatí-
žení zájmové lokality před zahájením technických prací na rozšíření tělesa skládky. 

Provoz stavby musí být nadále zajištěn monitoringem kvality povrchových 
a podzemních vod zaměřeným na včasné zachycení a identifikaci úniku průsako-
vých vod z tělesa skládky nebo akumulační jímky. 

Rozsah a četnost monitoringu jsou dány dle IPPC skládky takto: 

 
Monitoring Četnost monitoringu 
povrchové vody 2x ročně 
podzemní vody 2x ročně 
průsakové vody 2x ročně 
skládkový plyn ( neaktivní studny )  2x ročně 
Stabilita skládkového tělesa 1x ročně 

 

Monitoring ovzduší je řešen provozním řádem vypracovaném ve smyslu zákona 
č. 86/2002 Sb. 
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D.V.  CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH 
A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

a.  Použité zásady p ři prognózování a hodnocení vliv ů a výchozí podklady 

ZDRAVÍ OBYVATELSTVA 

Kapitola týkající se vlivů na zdraví obyvatelstva vychází z předloženého zámě-
ru a původní dokumentace EIA. 

OVZDUŠÍ 

Při zpracování problematiky ovzduší, zejména klimatických faktorů a jejich 
ovlivnění, bylo využito mapových podkladů a původní dokumentace EIA.  

PŮDA 

Byly použity a využity výsledky předchozích průzkumů, archivních písemných 
a kartografických materiálů. V současnosti se připravuje inženýrsko-geologický 
a hydrogeologický průzkum v místě navrženého rozšíření  skládky. 

VODA, GEOFAKTORY 

Podkladem pro zpracování této části byla původní dokumentace EIA.  

FAUNA, FLÓRA 

Vycházelo se z původní dokumentace EIA.   

DOPRAVA 

Vycházelo se z původní dokumentace EIA.  V důsledku rozšíření kapacity 
skládky nedojde ke změně v dopravě. 

HLUK 

Posuzování hlukové problematiky vycházelo se z měření v roce 2007.   

 

 

b.  Nedostatky ve znalostech a neur čitosti, které se vyskytly p ři zpracování 
dokumentace 

ZDRAVÍ OBYVATELSTVA 

Při prognózování vlivů bylo postupováno v souladu s principy předběžné opa-
trnosti. Jako vstupní údaje pro hodnocení vlivů záměru byly brány ty méně příznivé 
z možných parametrů záměru. Reálný vliv rozšíření skládky lze pak očekávat ob-
dobný, jako je v současnosti, tj. pro obyvatelstvo mimo prostor skládky prakticky nu-
lový. 
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OVZDUŠÍ, KLIMA 

V oblasti ochrany ovzduší a klimatu se nevyskytly žádné významné nedostatky 
ve znalostech, které by mohly ovlivnit závěry dokumentace. Dokumentaci EIA bude 
doplněna o měření ovzduší vzhledem k současnému provozu. 

PŮDA 

Doposud nebyly zjištěny informace o úrovni případného zatížení půdního po-
kryvu zájmové oblasti vybranými rizikovými polutanty. 

VODA 

Přílohou dokumentace je vyhodnocení dlouhodobého monitoringu obsahující-
ho posouzení současného vlivu skládky na chemismus povrchových a podzemních 
vod a zdokumentování výchozího stavu před započetím prací na rozšíření skládky.  

GEOFAKTORY 

Na lokalitě byl již dříve proveden geologický a hydrogeologický průzkum 
a existuje zde funkční monitorovací systém ke sledování povrchových a podzem-
ních vod. V rámci připravovaného průzkumu v prostoru uvažovaného rozšíření 
skládky je navrženo doplnění monitorovacího systému o jeden pozorovací vrt pod 
budoucím tělesem skládky. 

FAUNA, FLÓRA, EKOSYSTÉMY 

Dokumentace bude doplněna o biologický posudek projektu zaměřený na 
prostor rozšíření skládky. 

DOPRAVA 

Při zpracování dopravní části se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, 
které by neumožňovaly formulovat závěry. 

HLUK 

Hluk byl posouzen měřením v roce 2007.   
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Co se týče umístění - záměr byl předložen v jedné variantě.  

Předložený záměr lze v současnosti porovnat pouze se současným stavem – 
tj. s existencí a dosavadním provozem skládky Nasavrky. 

 

ČÁST F. ZÁVĚR, LITERATURA 

F.I.  ZÁVĚR 

Oznámení bylo zpracováno s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 a č.4 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Při zpracování 
oznámení byly popsány všechny požadované charakteristiky a ukazatele vlivu zá-
měru na životní prostředí.  

Předkládaná dokumentace pro posuzování vlivů na ŽP je založena na původní 
dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí, která byla doplněna a aktualizo-
vána s ohledem na uvažovaný záměr. Dokumentace bude ještě doplněna o 

- hodnocení vlivu na ovzduší současného provozu skládky 

- posouzení fauny a flóry v prostoru pro rozšíření skládky 

Dosavadní výsledky dokumentace o hodnocení vlivu rozšíření skládky Nasa-
vrky na životní prostředí je možno shrnout takto: 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by z hlediska vlivů na zdraví 
obyvatelstva bránily realizaci záměru; předpokládá se důsledné dodržo-
vání zásad hygieny práce včetně účinné kontroly; 

- realizací záměrů dojde k dočasnému záboru lesního fondu; 

- na základě předchozích výsledků botanického a zoologického průzku-
mu, posouzení stavu lokality a jejího bezprostředního okolí lze výstavbu 
a provoz skládky schválit (posudek bude dopracován o posouzení plo-
chy k rozšíření); 

- realizací stavby nedojde k výraznému ovlivnění současných hydrologic-
kých parametrů oblasti, kvalita povrchových vod by neměla být vzhle-
dem k uzavřenému systému hospodaření s vnitřními vodami dotčena; 

- z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů dojde k lokální 
změně morfologie terénu, pozorovatelné pouze z úzce vymezeného 
okolí; 

- hydrogeologický režim oblasti nebude dotčen, kvalita podzemních vod 
není a by neměla být vzhledem k navrženému způsobu izolace tělesa 
skládky ovlivněna; 

- rozšíření stavby skládky je z hlediska umístění možné i přesto, že se 
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skládka nachází v povodí vodárenského toku Chrudimka; 

- již současná stavba představuje sama o sobě i při důkladnému zabez-
pečení riziko úniku závadných látek a kontaminace podzemních vod 
mělké zvodně a povrchových vod Libáňského potoka; předpokládaný 
postup kontaminantu v případě selhání technických bariér skládky však 
představuje pro vodárenský tok Chrudimka velmi nízké riziko; 

- stavba je umístěna mimo obydlené oblasti, negativní hlukové projevy 
provozu stavby jsou vůči nejbližším obcím tlumeny tvarem reliéfu terénu 
a vegetačním pokryvem (zalesnění území); 

- z hlediska hlukových projevů vyvolané dopravy je lokalita vhodně napo-
jena na současnou silnici I/37 Chrudim - Ždírec nad Doubravou, svoz 
odpadů v limitní hodnotě do 60 000 tun za rok způsobí provoz do 60 
vozidel denně, maximálně 80 vozidel denně, vzhledem k současné in-
tenzitě dopravy je však tento vliv zcela bezvýznamný a v žádném pří-
padě se nejedná o vliv ohrožující; 

- území je v současné době zatíženo provozem skládky odpadu, stavba 
tak využívá již narušené území bez přenosu civilizační zátěže na jinou 
lokalitu; 

- projevy na ostatní složky životního prostředí a hodnoty vyplývající z lid-
ské činnosti nebyly během zpracování dokumentace zjištěny nebo jsou 
bezvýznamné; 

Ve skupině ovlivněných složek životního prostředí, na něž je dopad hodnocen 
v kategorii negativních vlivů místního dosahu, figuruje především zábor lesního 
půdního fondu, hydrologické a hydrogeologické poměry, zápach a faktory pohody, 
rizika vyplývající z havárií. 

Další negativní vlivy stavby jsou hodnoceny jako málo významné až nevý-
znamné s poměrně jasnou a jednoduchou kompenzací. Mezi ně patří ovzduší, hluk, 
faktory pohody, částečně i vodní hospodářství. 

V porovnání se současným stavem životního prostředí (varianta bez rozšíření 
prostru skládky) vyplývá, že ke zhoršení situace dojde prakticky jen na úseku do-
časných záborů LPF. Vlivy na hydrologické a hydrogeologické poměry jsou technic-
kým řešením zabezpečeny a neměly by se v důsledku rozšíření tělesa skládky prak-
ticky projevit. 

V ostatních složkách nedojde ke zhoršení současného stavu. 

Závěrem lze konstatovat, že za předpokladu dodržení technických opatření 
vyplývajících z požadavků platné legislativy lze označit záměr spočívající v rozšíření 
skládky za únosný. Dopady na životní prostředí budou souborem opatření minimali-
zovány. Při zpracování oznámení nebyly zjištěny skutečnosti vylučující realizaci 
hodnoceného záměru.  
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NE-
TECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předložená dokumentace hodnotí vlivy případného rozšíření kapacity součas-
né skládky Nasavrky (dostavba V. etapy) a jejího provozu na jednotlivé složky život-
ního prostředí (ovzduší, půda, vodní toky, podzemní vody, geologické poměry, fau-
na, flóra) v okolí stavby a vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstva v okolních obcích 
(zdraví, hluk, vibrace). 

Vlastnické poměry jsou vyřešeny, pozemky určené k výstavbě skládky vlastní 
AVE CZ Nasavrky, která je zároveň předkladatelem záměru na vybudování skládky 
s rozšířenou kapacitou. 

Hodnocenou stavbou bude zabrána plocha asi 1,5 ha, skládka bude na maxi-
mální kótě 530,25 metrů n.m.. Skládka bude zajištěna podle požadavků technických 
norem a zákona o odpadech tak, aby nemohlo dojít k průniku znečištěných skládko-
vých vod do podzemí, povrchových toků nebo na okolní pozemky. Srážkové vody, 
spadlé na území skládky, budou svedeny drenáží do izolované betonové jímky, ze 
které budou čerpány a postřikovány (rozlévány) zpět na skládku, takže se z větší 
části odpaří. Jímka má dostatečný objem k zachycení dlouhodobých nebo přívalo-
vých dešťů. 

Území skládky je oploceno, vstup do areálu je během pracovní doby střežen 
obsluhou vážnice, mimo pracovní dobu je střežen bezpečnostní agenturou.  
 

a.  Vlivy na obyvatelstvo 

Zdraví obyvatel není provozem skládky ohroženo, stavby se nacházejí v do-
statečné vzdálenosti od okraje sídelních celků, zvukové a dopravní projevy stavby 
jsou tlumeny umístěním stavby mimo dosah obcí a s příhodným napojením na silnici 
1/37, které je vedeno mimo obytnou zástavbu.  

V důsledku realizace záměru nelze předpokládat bezprostřední negativní vlivy 
přinášející zdravotní rizika a další průvodní důsledky. 

b.  Vlivy na ovzduší 

Ovlivnění ovzduší provozem stavby bude minimální a v oblasti obytné zástav-
by nepostřehnutelné. Realizací uvedeného záměru nedojde ke zhoršení kvality 
ovzduší v dané lokalitě.  

 
c.  Vlivy na hlukovou situaci 

Zvýšení hladiny hluku v důsledku realizace rozšíření skládky bude krátkodobé 
(v době stavby). Nepředpokládá se významné zvýšení stávající úrovně hluku. 

d.  Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V důsledku rozšíření skládky a instalace nových technologií v zabezpečeném 
areálu nejsou při dodržení zásad při výstavbě předpokládány změny v dopadech na 
kvalitu povrchových a podzemních vod. K ovlivnění kvality podzemních a povrcho-
vých vod v důsledku výstavby a provozu skládky při dodržení správného technolo-
gického postupu při výstavbě skládky nedojde.  
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e.  Vlivy na p ůdu 

V rámci výstavby skládky dojde k dočasnému záboru asi 1,5 ha lesního půdní-
ho fondu.  

f.  Vlivy na živo čichy a rostliny 

Během předchozího biologického průzkumu nebyl v lokalitě zjištěn výskyt 
chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Nejvýznamnějším vlivem na flóru bude vykácení náletových a lesních porostů, 
které budou obnoveny v rámci rekultivace. 
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