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Seznam použitých zkratek
ČIŽP

` Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

` Český hydrometeorologický ústav

ČOV

` čistírna odpadních vod

ČSN

` Česká státní norma

EF

` emisní faktor

EIA

` Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

KHS

` Krajská hygienická stanice

KO

` katalog odpadů

k.ú.

` katastrální území

KÚ

` Krajský úřad

LPF

` lesní půdní fond

MŽP ČR

` Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

` odpady kategorie nebezpečné

NV

` nařízení vlády

O

` odpady kategorie ostatní

OA

` osobní automobily

OI

` občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

` obecní úřad

OZKO

` oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

` projektová dokumentace

PHO

` pásmo hygienické ochrany

PUPFL

` plochy určené k plnění funkcí lesa

TNA

` těžké nákladní automobily

ÚPD

` územně-plánovací dokumentace

ÚSES

` územní systém ekologické stability

ÚP

` územní plán

VKP

` významný krajinný prvek

ZCHÚ

` zvláště chráněné území

ZPF

` zemědělský půdní fond

ŽP

` životní prostředí
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Úvod
Oznámení o vlivech záměru na životní prostředí bylo vypracováno dle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v členění a rozsahu přílohy č. 4.
Posuzovaným záměrem je „Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky“.
Podstatou záměru je rozšíření stávajícího areálu skládky pro zajištění provozu skládky po naplnění stávající
kapacity pro ukládání odpadů.
Oznamovatelem záměru je společnost .A.S.A. HP, spol. s r.o., která je přímým investorem záměru.
Záměr ve smyslu §4 odst. 1 písm. b) významnou změnou k bodu 10.1. (Zařízení k odstraňování
nebezpečných odpadů) i k bodu 10.2. (Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30.000
tun/rok) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
Oznámení je v souladu s uvedeným zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
.A.S.A. HP, spol. s r.o.

A.2. IČ
496 23 877

A.3. Sídlo
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Vladimír Drábek, jednatel společnosti
tel: +420-495 800 281
e-mail:dr@asa-cz.cz

A.5. Projektant
.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Brno,
Líšeňská 35, 636 00 Brno
(pracoviště Slavíčkova 827/1, 638 00 Brno)
tel: 533 129 361
Ing. Jaroslav Sedláček – hlavní projektant
Ing. Jiří Slomek – zodpovědný projektant
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
„Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky“
Záměr je ve smyslu zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění)
zařazen do následujících bodů přílohy č. 1 k zákonu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

I
10.1
Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.
A

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

I
10.2
Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30.000 tun/rok.
A

Dle §4 odst. 1 písm. a) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,
Záměr rozšíření skládky odpadů Lodín představuje novou stavbu v lokalitě, provozně se jedná o pokračování
stávající činnosti na sousední ploše navazující na stávající areál skládky. Jedná se tedy o změnu záměru
„Skládka odpadů Lodín“ dle §4 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha stávající skládky
z toho plocha tělesa skládky

90 000 m2
65 900 m2

Plocha rozšíření skládky
celková plocha dotčená záměrem

65 427 m2

z toho plocha uvnitř oplocení areálu

54 595 m2

z toho plocha tělesa skládky

37 078 m2

z toho plocha mimo oplocení areálu

10 832 m2

Kapacita zařízení stávající
celková projektovaná kapacita

900 000 m3

roční návoz

max. 55 000 t odpadů celkem – kategorie O i N

kapacita solidifikační linky

12 000 t/rok

předpokládaná životnost

do roku 2018

Kapacita zařízení – navrhované rozšíření
projektovaná kapacita

443 100 m3

roční návoz

max. 55 000 t odpadů celkem – kategorie O i N

kapacita solidifikační linky

16 000 t/rok

předpokládaná životnost

cca 11,5 roku; tj. do roku 2030
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn na katastru obce Lodín, navazuje na stávající skládku odpadů.
kraj:

Královéhradecký

okres:

Hradec Králové

obec:

Lodín

katastrální území: Lodín (686387)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Investor navrhuje rozšíření skládky vybudováním nových skládkových sekcí v návaznosti na stávající areál
skládky Lodín. Jedná se o skládku S-NO s odděleným sektorem S-OO3. Zařízení umožňuje ukládání ostatních
i nebezpečných odpadů, které splňují definované vlastnosti pro daný typ skládky.
Záměr je situován do prostoru severně od stávajícího areálu skládky, na který bezprostředně navazuje tak,
aby bylo možno využívat současné technické zázemí areálu skládky Lodín. Představuje pokračování
skládkové činnosti v rozšířeném areálu, bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu a beze změny jeho
struktury či složení. Rozšířené těleso skládky je určeno pro ukládání odpadů shodných jako ve stávající
provozované části skládky.
Navrženým záměrem nedochází k významné změně ve využití zájmového území v širším měřítku. Plocha pro
rozšíření skládky se nachází na zemědělské půdě, která musí být odňata ze ZPF. Vlastní aktivita nakládání
s odpady v lokalitě již dlouhodobě probíhá. Na volných stranách nového tělesa skládky (ze severu a
východu) jsou navrženy ochranné pásy zeleně, které budou sloužit jako optická a hygienická ochrana
vnějšího okolí.
Skládka se nachází na okraji katastru obce Lodín mimo zastavěnou část obce. Areál je situován v osamocené
poloze. V okolí se nenacházejí ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci
případných negativních vlivů.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb či vyvolaných investic s výjimkou inženýrských sítí uvnitř
areálu skládky uvedených v rámci popisu záměru.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Pozemky pro rozšíření skládky byly vybrány tak, aby navazovaly na stávající areál skládky a umožňovaly
využití stávajících souvisejících objektů k jejímu provozování. Celkový zábor pozemků pro rozšíření skládky je
tak minimalizován na plochy nezbytné vlastní ukládání odpadů. V současné době jde o pozemky zemědělské
půdy. Využití pozemků je projednáváno v rámci Změny č. 3 Územního plánu obce Lodín a v současné době
je již v závěrečné fázi procesu projednávání změny ÚP.
Rozšíření skládky bezprostředně navazuje na stávající areál skládky podél jeho severní strany. Rozšíření
tělesa skládky je navrženo v minimální vzdálenosti od tělesa stávajícího. Navržené řešení umožňuje
optimálně využít stávající objekty zázemí skládky k dalšímu provozu. Současný areál skládky i jeho
navrhované rozšíření se nachází cca 1 km jižně od nejbližší zástavby obce Lodín, cca 1,6 km severovýchodně
od nejbližší obytné zástavby obce Kobylnice a cca 1,7 km severozápadně od nejbližší obytné zástavby obce
Staré Nechanice.
Rozšíření skládky v návaznosti na stávající areál, který je dlouhodobě definován jako zařízení pro nakládání
s odpady, se jeví jako optimální řešení. Vybudování areálu v jiné lokalitě vč. nového vyřešení veškerých
dopravních a logistických návazností je z obecného principu méně vhodné. Navržený stavební pozemek je
pro daný účel využití vhodným řešením.
Navržené řešení bylo zvoleno z důvodu:
-

dostupnosti pozemků v návaznosti na stávající areál skládky;

-

dobré dopravní dostupnosti v nezastavěném území a v dostupné vzdálenosti od regionálních center
(Hradec Králové, Pardubice a další);

-

možnosti napojení zařízení na vybudovanou technickou infrastrukturu ve stávajícím areálu.

Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Popis a účel stavby
Pozemky pro rozšíření skládky S-NO s odděleným sektorem S-OO3 Lodín byly vybrány tak, aby navazovaly
na stávající areál skládky a umožňovaly využití stávajících objektů k dalšímu provozování. Tím jsou
minimalizovány požadavky na další zábor pozemků. Rozšíření skládky bezprostředně navazuje na stávající
areál podél jeho severní strany. Je navrženo v minimální vzdálenosti od tělesa stávajícího a umožňuje
optimálně využít stávající objekty zázemí skládky k jejímu dalšímu provozu při minimalizaci záboru prostoru.
Navržený objem rozšířené části tělesa skládky pro ukládku odpadů po sednutí a konsolidaci je 403 100 m3.
Těleso skládky bude ve dně členěno příčným spádováním na 7 sekcí, které budou odvodňovány podélným
spádováním s trubními sběrnými drény do příslušných svodných drénů vedených podél západní strany
rozšířeného tělesa skládky vedoucích do objektů vodního hospodářství. Návrh tělesa skládky bude
respektovat ustanovení vyhlášky č. 294/ 2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Tvar rozšířeného tělesa skládky po naplnění jeho kapacity je navržen s vrcholovou částí na kótě 278,50 m
n.m., což je cca 26 m nad úrovní původního terénu a 1 m pod vrcholovou částí stávajícího tělesa skládky.
Tvarově má rozšířená část tvar cca komolého jehlanu se zaoblenými hranami o obdélníkovém půdorysu cca
210 x 178 m. Tvarové řešení má umožnit co nejpřirozenější začlenění tělesa skládky do okolní mírně zvlněné
krajiny.
Přístup k tělesu skládky a objektům vodního hospodářství bude umožněn po obvodové komunikaci
se zpevněnými plochami se štěrkovým nebo asfaltobetonovým povrchem. Tato komunikace bude napojena
na stávající vnitroareálové komunikace.
Areál rozšířené části skládky bude oplocen v návaznosti na stávající oplocení skládky.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Výstavba rozšířeného tělesa skládky vychází z principů již povolené výstavby I. etapy skládky. Celkový tvar
tělesa skládky má z bočního pohledu tvořit pahorek, který vyčnívá svojí vrcholovou částí cca 26 m nad okolní
původní terén. Výška je úměrná rozloze tělesa skládky, z čehož vrchol skládky po dosednutí a konsolidaci
odpadu nepřekročí kótu 278,50 m n.m., což je cca 1 m pod vrcholovou částí stávajícího tělesa skládky a ve
spojení s ním tvoří vyvýšeninu se dvěmi vrcholy s malým výškovým rozdílem. Tvar tělesa skládky byl
přizpůsoben stávajícímu okolnímu terénu s mírnými vyvýšeninami a sousedícímu tělesu skládky z předchozí
etapy.
Skladba zeleně na povrchu zrekultivovaného tělesa skládky a skladba nově vysazovaného ochranného pásu
zeleně o šířce 6 až 10 m podél oplocení V a S strany rozšířené části skládky bude přizpůsobena požadavkům
na začlenění do okolní krajiny po ukončení skládkové činnosti a rekultivaci tělesa skládky.
Zhodnocení staveniště
Území je v současnosti využito k potřebám odpadového hospodářství a na lokalitě probíhá ukládání odpadu
na plochách stávajícího tělesa skládky. Při výstavbě navrhovaného rozšíření skládky je uvažováno s využitím
provozního zázemí stávajícího areálu skládky Lodín, který má vybudovanou veškerou infrastrukturu
potřebnou k nakládání s odpady. V rámci provozu rozšířené části skládky budou využity objekty ve stávajícím
areálu skládky – zejména se jedná o provozní budovy, autováhy i jímky na skládkové (průsakové) vody.
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Zásady technického řešení stavby
Stavebně technické řešení je navrženo s ohledem na stávající legislativní požadavky a je v souladu
s platnými technickými normami.
Popis objektů stavby je uveden v následujícím textu.
SO 401 TERÉNNÍ ÚPRAVY – zahrnují přípravné práce na zájmové ploše před započetím vlastní výstavby
stavebních objektů včetně skrývky ornice na ploše výstavby v tl. cca 30 cm. Skrývka bude provedena
v mocnosti dle výsledku IG průzkumu na jednotlivých částech lokality. Zeleň nacházející se na plochách
výstavby (pouze porosty podél současné severní hranice areálu) bude odstraněna a odvezena ke zpracování
jako biologický odpad.
V prostoru obslužné komunikace a tělesa skládky budou provedeny výkopy a násypy zemin pro jednotlivé
stavební objekty. Terén bude vytvarován do požadovaných tvarů a sklonů.
SO 402 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE – pro příjezd k rozšiřované části skládky bude prodloužena stávající
obslužná komunikace v délce 530 m. Komunikace bude vedena od ukončení obslužné komunikace u sekce č.
11 (ve stávajícím areálu skládky) podél Z, S a J strany rozšiřovaného tělesa skládky. Podél Z strany je
komunikace navržena jako dvoupruhová v šíři 6,75 m - z této strany se uvažuje o nájezdu a výjezdu z tělesa
skládky. Zbylá část komunikace je uvažována pro potřeby výstavby a údržby skládky, navržena je
jednopruhová komunikace v šířkách 4,5 a 4,75 m. Komunikace budou konstruovány jako nezpevněné
(alternativně zpevněné) se šířkami krajnice 0,5 a 0,75 m.
Směrové vedení komunikace je navrženo pro rychlost do 30 km/h, příčný sklon vozovky je navržen 3 %.
Sklonové poměry komunikace budou kopírovat hranu rozšiřované části tělesa skládky se sklony od 0 do 6,0
%. Součástí obslužné komunikace bude i odstavná plocha pro odstavení vozidel CAS pro čerpání
průsakových vod z nové jímky na průsakové vody a odstavná plocha v JV rohu rozšířeného areálu.
Hlavní vjezd do rozšířené části se navrhuje v SZ rohu stávajícího areálu. Umístění vjezdových bran nebo
naopak odstranění oplocení mezi rozšiřovanou a stávající částí areálu skládky bude závislé na provozních
potřebách provozovatele a postupu výstavby skládky.
SO 403 TĚLESO SKLÁDKY – těleso rozšířené části skládky je nejrozsáhlejším stavebním objektem o
půdorysné ploše 37 078 m2 a užitečné kubatuře pro ukládku odpadu 443 100 m3. Je tvořeno 7 sektory šířky
cca 29 – 35 m a délky cca 170,5 – 175 m. Dna sektorů budou příčně ukloněna k trubnímu drénu ve sklonu 3
– 3,15% a podélně k západu k východu k svodnému drénu průsakových vod ve sklonu 1%, sklon svahů
1:2,5. Dno skládky bude těsněno geologickou a technickou bariérou.
Geologickou bariéru bude tvořit kombinace nepropustnosti podkladních zemin a použití umělé těsnící bariéry
z minerálního materiálu (minerálního zeminového těsnění tl. 0,5 m s kf ≤ 5,3*10-10 ms-1, alternativně
bentonitové rohože). V případě umělé minerální těsnící bariéry bude pod těsnící vrstvu instalován stabilní
monitorovací systém např. SENSOR DDS. Technickou bariéru bude tvořit vysokohustotní fólie PE-HD tl. 2,5
mm. Výstavba jednotlivých sektorů skládky bude probíhat postupně po etapách podle potřeby provozu, aby
se omezila aktivní plocha skládky a snížilo množství průsakových vod.
Ochranná vrstva těsnění dna skládky je navržena ochrannou geotextilií vyhovující min. hodnotě testu CBR ≥
800 N a štěrkovou drenážní vrstvou tl. 300 mm na svazích doplněnou o stabilizační kostru tvořenou z
opotřebovaných automobilových pneumatik z osobních a užitkových automobilů.
SO 404 ODVODNĚNÍ TĚLESA SKLÁDKY – odvod průsakových vod z tělesa skládky budou zajišťovat
sběrné trubní drény v součinnosti se štěrkovou drenážní vrstvou. Štěrková drenážní vrstva tl. 300 mm z
přírodního kameniva bez ostrohranných zrn s koeficientem propustnosti kf ≥ 1*10-4 ms-1. Sběrné drény
budou tvořeny potrubím PE-HD D 225 x 20,5 mm, perforovaným uvnitř tělesa skládky. Sběrné drény budou
svedeny do šachet na svodných drénech plným potrubím PE-HD D 225 x 20,5 mm, kde budou zakončeny
šoupátkem a výtokovým plynovým uzávěrem (sifonem). Svodný drén je vzhledem ke konfiguraci terénu
navržen ve spádu 1,0 až 1,13 % z potrubí PE-HD 355 x 12,9 mm. Šachty svodných drénů jsou navrženy ŽB
se zajištěním nepropustnost vyložením vnitřního prostoru šachty a dna vysokohustotní fólií PE-HD tl. 2,0 mm.
Případná ochrana proti hladině podzemních vod bude zabezpečena fólií PE-HD tl. 1 mm s ochranou proti
poškození, proti vniku nečistot bude zabezpečena poklopem.
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SO 405 JÍMKA PRŮSAKOVÝCH VOD – akumulační jímka průsakových vod bude sloužit k akumulaci
průsakových vod ze sektorů (č. 12 - 18) rozšířené části skládky. Jímka bude vybudována současně
s výstavbou prvního ze sektorů rozšířené části skládky. Jímka je navržena pro max. provozní akumulační
objem cca 600 m3, objem při dosažení havarijní hladiny bude 980 m3. Konstrukce jímky je navržena
betonová se zajištěním nepropustnosti vysokohustotní fólií PE-HD tl. 2 mm, izolace proti podzemní vodě
bude provedena PE-HD tl. 1 mm s ochranou proti poškození. Neporušenost fóliového těsnění betonové jímky
bude kontrolována jiskrovou zkouškou.
Jímka bude vybavena dvěmi výtlačnými čerpadly, jedno bude vysokotlaké pro zajištění recirkulace
průsakových vod zpět do tělesa rozšířené části skládky a druhé středotlaké bude sloužit k dopravě
průsakových vod do stávající akumulační jímky. Recirkulační trubní rozvod ze stávající jímky průsakových vod
bude rozšířen na plochu rozšířené části skládky. Propojení akumulačních objemů průsakových vod jímek
umožní jejich optimální využití v závislosti na provozním stavu v areálu skládky (uzavírání plochy skládky I.
etapa a výstavba rozšíření skládky II. etapa).
SO 406 ODPLYNĚNÍ SKLÁDKY – skládka bude odplyňována podle jejího zatřídění dle ČSN 83 8034 a
bude stavebně připravena pro aktivní systém odplynění. Odplyňovací systém bude tvořený jímacími studnami
bioplynu a jímacím potrubím z materiálu PE-HD. Jímací studny budou založeny na betonovém základu
osazeném na povrchu drenážní štěrkové vrstvy. Odplyňovací studny budou tvořeny svislým perforovaným
potrubím PE-HD 160 x 9,5 mm obsypaným štěrkem do ocelových výpažnic průměru 0,8 - 1,0 m, které budou
nadstavovány postupně s ukládáním odpadů do tělesa skládky. Při výstavbě zatěsnění a rekultivace povrchu
skládky bude provedeno odstranění ocelové výpažnice a plynotěsná úprava zhlaví studny spolu s úpravou
pro regulaci odtahu bioplynu z tělesa skládky a odběru vzorků plynu z jednotlivých studní. Odvod plynů z
jímací studny bude zajištěn jímacím potrubím vedeným po povrchu skládky k patě skládky a dále pak
svodným vedením plynovými sběrači do areálu plynového hospodářství stávající skládky. V tomto areálu
dojde k připojení na stávající přívod k čerpací stanici bioplynu přes kondenzační šachtu, kde dojde ke snížení
vlhkosti plynu. Plyn bude likvidován ve vysokoteplotní pochodni nebo energeticky využíván v
kogenerační jednotce (provozované již v rámci současného provozu skládky).
SO 407 REKULTIVACE SKLÁDKY – bude spočívat v úpravě tvaru tělesa skládky, vytvoření těsnících
bariér, drenážních vrstev a pokládky rekultivační vrstvy zemin. Rekultivační souvrství bude tvořeno z
následujících vrstev:
−

vyrovnávací vrstva bude vytvořená z vhodného odpadu nebo zeminy tak, aby byl vytvořen pevný a
stabilní podklad pro další konstrukce;

−

plynová drenáž bude uložena v pruzích (ve vrchlíku nad sektory S-OO3 celoplošně) se zaústěním
pruhů do plynových jímacích studní;

−

těleso skládky bude těsněno dvouvrstvým těsněním, tvořeným minerálními zeminami tl. 0,5 m s kf ≤
1*10-8 ms-1 nebo bentonitovou rohoží a drenážním geokompozitem (fólie PEHD + drenážní vrstva);

−

odvod srážkových vod z rekultivované části skládky bude probíhat jejich povrchovým odtokem a
odtokem zemní vrstvou. Pro odvod vod zemní vrstvou bude na těsnění skládky uložen drenážní
geokompozit a trubní drény;

−

na odvodňovací vrstvu bude proveden násyp rekultivačních vrstev. Bude to vrstva zeminy a humózní
vrstva pro založení vegetačního krytu rekultivace. Vrstva zeminy bude provedena v mocnosti 0,7 m,
humózní vrstva zeminy bude mít tloušťku 0,3 m. Povrch rekultivace bude oset travním semenem luční
směsi vhodné pro dané stanoviště. Ozelenění rekultivace bude doplněno dále výsadbou skupin mělce
kořenících dřevin.

Dešťové vody z povrchu rekultivace budou svedeny do obvodového odvodňovacího příkopu vedeného v patě
rekultivace. Obvodový příkop bude dle jeho kapacity přerušen vtokovými objekty (horská vpust), odkud
budou vody odváděny kanalizačním potrubím přes komunikaci do zeleného pásu po obvodu skládky k
zásaku. Pouze na východní straně skládky budou vody stékat z rekultivovaného povrchu přímo do zeleného
pásu.
Pro vlhčení skládky po uzavření její části rekultivační vrstvou po dobu aktivního provozu (doba ukládání
odpadu do skládky) budou vybudovány zasakovací šachty recirkulace průsakových vod.
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Zasakovací šachty budou tvořeny svislým potrubím s připojovací armaturou a vodorovných perforovaných
zasakovacích ramen obsypaných štěrkem zakopaných pod rekultivační sendvič. Pro větší účinnost budou
šachty spojeny propojovacím potrubím do dvojic až trojic. Toto opatření podpoří konsolidaci skládky a zkrátí
dobu vývinu bioplynu v době aktivního provozování skládky Průsaková voda bude k šachtám přivedena
potrubím po povrchu rekultivace, kde budou výústní místa pro napojení jednotlivých šachet.
SO 408 OSVĚTLENÍ AREÁLU – venkovní osvětlení stávajícího areálu skládky bude zavedeno i na plochu
navrženého rozšíření. Bude zajišťovat osvětlení vjezdů a výjezdů z tělesa skládky a prostor u akumulační
jímky. Kabelový rozvod bude proveden podél obslužné komunikace na její západní straně. Osvětlení bude
provedeno výbojkovými osvětlovacími tělesy umístěnými na výložnících ocelových sloupů, které budou
doplněny o halogenová svítidla osvětlující těleso skládky. Osvětlení v prostoru akumulační jímky, které je
odlehlé od oblastí návozu odpadu, bude ovládáno ručně z důvodu potřeby osvětlení pouze v době kontroly či
čerpání z jímky. Stožáry budou propojeny navzájem podzemním kabelem AYKY uloženým v rýze, křížení
s komunikacemi bude provedeno v chráničkách. Napojení bude provedeno u koncového stožáru osvětlení
v SZ rohu stávajícího areálu skládky.
SO 409 ROZVODY NN – budou zajišťovat přívod el. energie k čerpacím šachtám a nové akumulační jímce,
ve které budou osazena čerpadla. Kabely budou ukončeny u těchto objektů podružnými rozvaděči nn. Podél
trasy svodného drénu rozšířené části skládky bude vedena trasa kabelu s instalovanými zásuvkovými
skříněmi, které budou umožňovat (v případě potřeby) připojení drobného el. nářadí, přenosného čerpadla a
osvětlení při údržbě šachet na svodných drénech. Napojení bude provedeno z nového rozvaděče u provozní
budovy.
SO 410 OPLOCENÍ – rozšířený areál skládky bude oplocen plotem z drátěného pletiva výšky 2 m, který
bude navazovat na oplocení stávajícího areálu skládky. Pletivo bude neseno ocelovými sloupky délky 2,6 m
s osazením do betonových patek v celkové délce cca 745 m.
V závislosti na provozní potřebě provozovatele skládky budou od sebe provozní části areálu skládky
propojeny osazením ocelových vrat do stávajícího oplocení nebo bude pouze odstraněno oplocení mezi
stávající a rozšířenou částí areálu skládky.
SO 411 SADOVÉ ÚPRAVY TĚLESA SKLÁDKY – Slouží ke konečné úpravě povrchu tělesa skládky, která
zabraňuje erozi povrchu a opticky začlení těleso skládky do okolní krajiny. K výsadbám na těleso skládky jsou
navrhovány pouze dřeviny keřového vzrůstu. Keře nebudou opticky zvyšovat skládku a současně nevznikne
nebezpečí vývratů, kterými by na svazích a při omezené vrstvě substrátu patrně trpěly dřeviny stromového
růstu. Rozmístění keřových výsadeb je navrhováno tak, aby zabránilo vzniku plošné eroze a současně aby
svým tvarem působily přirozeným dojmem. Na volných plochách, které budou osety travní směsí se počítá s
možností následné sukcese (mimo plochy nad kazetami s odpadem), čímž v budoucnu vznikne i věkově
diferencovaný porost dřevin. Navržená druhová skladba bude vycházet ze stávajících klimatických podmínek
stanoviště. K výsadbě budou navrženy pouze autochtonní dřeviny. Poměr zastoupení jednotlivých druhů
dřevin bude specifikován v projektu sadových úprav a výsadeb zeleně v následných fázích přípravy záměru.
Součástí výsadeb bude zálivka, případně potřeby i ochrana dřevin před okusem zvěří. Výsadba bude probíhat
ve vhodném termínu pro výsadbu dřevin.
SO 412 OCHRANNÝ PÁS ZELENĚ – je navržen podél severní a západní strany areálu skládky a bude
sloužit k vytvoření pohledové clony směrem k tělesu skládky. Mezi levobřežní břehovou hranou toku a pásem
výsadby zeleně bude min. 6 m pás udržovaného travního porostu. Do izolačních výsadeb jsou navrženy
hlavně stromy, pouze místy přerušené pro přirozenější vizuální působení menšími skupinami vzrůstných keřů.
S ohledem na co nejpřirozenější působení pásu zeleně bude tento pás osázen v proměnlivé šíři (4 -10
metrů), výsadby budou provedeny v jedné až třech řadách s různou výškovou úrovní, aby došlo k vytvoření
souvislé clony. Po rozvezení ornice bude povrch půdy urovnán smykováním a vláčením a oset travním
semenem. Po provedení výsadeb dřevin bude během vegetačního období plocha udržována sečením.
Navržená druhová skladba bude vycházet ze stávajících klimatických podmínek stanoviště. K výsadbě budou
navrženy pouze autochtonní dřeviny. Poměr zastoupení jednotlivých druhů dřevin bude specifikován
v projektu sadových úprav a výsadeb zeleně v následných fázích přípravy záměru.
SO 413 MONITORING – monitorování skládky je soubor činností, kterými se sleduje vliv skládky na okolní
prostředí a chování jednotlivých částí skládky. Skládka je monitorována po celou dobu provozování a dále ve
fázi stádiu následné péče po jejím uzavření.
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Monitoring vod je prováděn smluvní odbornou organizací, která zajišťuje odběry vzorků, vyhotovení analýz,
provádění měření. Stávající monitoring skládky zahrnuje 7 odběrných míst nad i pod skládkou ve směru
proudění podzemních vod.
Stávající monitorovací systém bude v rámci rozšíření doplněn o cca čtyři nové indikační monitorovací vrty.
Jeden vrt bude umístěn nad skládku a tři pod tělesem skládky ve směru proudění podzemních vod. Umístění
indikačních vrtů bude navrženo na základě podrobného HG průzkumu. Vrty budou vystrojeny perforovanou
výpažnicí. Prostor mezi výpažnicí a zbytkovým prostorem vrtu bude vyplněn štěrkem. Proti vniknutí
povrchových vod do obsypu vrtu budou vrty opatřeny jílovým těsněním a zabetonovaným zhlavím. Vrty
budou zabezpečeny proti nepovolené manipulaci uzamykatelným uzávěrem se signalizační tyčí.
Návrh stavebního řešení záměru je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace skládky včetně
navrženého rozšíření jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení.
Obrázek č. 3: Celková situace stavby

V rámci navrženého rozšíření bude dále využíváno zařízení pro nakládání s odpady – solidifikační linka.
Solidifikační linka je doprovodným zařízením umístěným v areálu skládky Lodín provozované na úrovni
nejlepší dostupné techniky. Výsledný produkt z provozu linky je využíván jako technologický překryvný
materiál pro stavbu tělesa skládky a jejího technologického zabezpečení.
Ve smyslu přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů se jedná o
zařízení k odstraňování a využívání odpadů (způsob odstraňování odpadů D9 - Fyzikálně-chemická úprava
jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se
odstraňují některým z postupů uvedených pod kódem D1 - D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace), kód
D9 dle přílohy č. 4 zákona o odpadech, R12 a R13 dle přílohy č. 3 zákona o odpadech.
Provoz solidifikační linky je řešen společným integrovaným povolením pro celý areál skládky.
Solidifikace je jednou z možností přepracování odpadu do použitelné formy. Silicifikací se zpevňuje kapalný
nebo pevný odpad matricí vytvořenou anorganickou nebo organickou inertní látkou do formy bloků nebo zrn.
Principem rekonstruované solidifikace je chemicko-fyzikální navázání kontaminantu na látku, která zamezí
další jeho mobilitě vyplavováním dešťovou vodou do okolí.
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Solidifikační linka se skládá z těchto částí :
01
02
03
04
05
06
07
08

Příjmová jímka odpadu pro solidifikaci
Plocha pro umístění solidifikační linky
Plocha pro mezideponii solidifikátu
Obslužná komunikace
Solidifikační linka s plnícím zařízením – technologie
Portálový jeřáb
Přípojka kanalizace
Přípojka elektro

Popis technologie solidifikace
Technologie se skládá z následujících částí:
−

násypka + vibrační rošt včetně opěrné stěny/betonového základu násypky,

−

podávací dopravník do míchače,

−

dvouvřetenový míchač,

−

vynášecí dopravník z míchače,

−

silo s podávacím šnekovým dopravníkem (materiál popílek) o objemu cca 120 m3,

−

dvoukomorové silo s podávacím šnekovým dopravníkem (materiály cement, vápno),

−

objemu variantně cca 80 m3,

−

vážící zařízení,

−

řídící systém,

−

ocelové konstrukce.

Kapacita silicifikační linky bude podle navrhovaného záměru zvýšena ze stávajících 12 000 tun výstupního
solidifikátu ročně na 16 000 tun ročně.
Solidifikační linka je umístěna v prostoru mezi stávající příjmovou jímkou a hrazením skládky vyrobeného
solidifikátu. Centrem linky je mísící stanice solidifikátu, kolem které jsou usazeny zásobníky silicifikačních
činidel (popílek, cement a vápno). Míchačka je umístěna na nosné konstrukci v prostoru před zásobníky
činidel.
Nebezpečný odpad je mostovým drapákem přemísťován z volné skládky či jímky do příjmového zásobníku a
šnekovým dopravníkem dávkován do míchačky. Solidifikační činidla jsou šnekovými dopravníky dávkována
do vážící nádoby umístěné nad míchačkou. Vyrobený solidifikát je z míchačky dopravován šnekovým
dopravníkem na volnou skládku, odkud je kolovým nakladačem odebírán a transportován do místa spotřeby.
Nebezpečné odpady neuvolňující kapalnou fázi v kašovitém, prstovitém, rypném či pod. stavu jsou
skladovány na volné ploše v prostoru mostového drapáku mezi příjmovou jímkou a hrazením vyrobeného
solidifikátu. Nebezpečné odpady uvolňující kapalnou fázi jsou skladovány v příjmové jímce.
Odpady uvolňující kapalnou fázi jsou přemisťovány z jímky drapákem, odpady neuvolňující kapalnou fázi
jsou pak z volné skládky přemisťovány drapákem či nakladačem přes vibrační rošt do příjmového zásobníku.
Z příjmového zásobníku je odpad dopravován šnekovým dopravníkem do míchačky.
Popílek je skladován v ocelovém zásobníku o objemu 120 m3. Vápno a cement jsou skladovány v děleném
ocelovém zásobníku o užitném objemu 2x 40 m3. Zásobníky solidifikačních činidel jsou vybaveny plnícím
potrubím od autocisteren s připojovací koncovkou a uzavíracím víčkem, potrubním obloukem na střeše
zásobníku zaústěným do filtrů. Střecha zásobníku je vybavena pojistným ústrojím pro jištění přetlaku a
podtlaku v sile, přetlakovým filtrem Puls-Jet s regenerací hadic tlakovým vzduchem, čidlem maximální
hladiny. Ve spodní části zásobníků je pulzní provzdušňovací zařízení pro čeření a uvolňování kleneb v
zásobníku. Jedná se o zařízení s nízkou spotřebou stlačeného vzduchu (60 – 80 Nm3/hod).
Jednotlivá solidifikační činidla jsou ze zásobníků do vážící nádoby dávkována šnekovými dopravníky, které
jsou osazeny pneumaticky ovládanými uzávěry, aby nedocházelo k samovolnému vypadávání materiálu ze
šnekových dopravníků do vážící nádoby a k pronikání vzdušné vlhkosti přes šnekové dopravníky do
zásobníků činidel.
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Vážící nádoba o užitném objemu 1500 litrů je usazena na tenzometrických snímačích zapojených do
vyhodnocovací jednotky. Nádoba je vybavena ofukovacím tryskovým systémem proti ulpívání materiálu na
stěnách, čidlem maximální hladiny proti přeplnění nádoby, odprašovacím zařízením a pružnými hrdly pro
napojení šnekových dopravníků silicifikačních činidel.
Míchání solidifikátu probíhá ve dvouhřídelové diskontinuální míchačce MED-1500. Míchačka je usazena na
tenzometrické vážící soupravě. Do míchačky se jako první dávkuje odpad dopravovaný šnekovým
dopravníkem z příjmového zásobníku. Po nadávkování odpadu je do míchačky vypuštěn obsah vážící nádoby
s nadávkovanými činidly. Po krátké homogenizaci je do míchačky čerpadlem dávkována kapalná část – voda
z jímky povrchové vody. Namíchaný solidifikát je následně vysypáván na volnou skládku, odkud je dále
kolovým nakladačem odebírán a transportován do místa spotřeby.
Výkon míchání je dimenzován na 15 t/hod celkové směsi. Míchací zařízení splňuje požadavek na důkladnou
homogenizaci (mísení) směsí k dosažení maximální účinnosti procesu tvorby solidifikátu.
Nebezpečné odpady uvolňující kapalnou fázi jsou skladovány ve stávající příjmové jímce. Ke zvlhčování
solidifikátu se využívá voda z jímky povrchové vody. Dopravní systém vody z jímky je vybaven čerpadlem,
dopravním potrubím, průtokoměrem dávkované kapaliny, elektricky ovládaným regulátorem průtoku,
pneumaticky ovládaným uzávěrem a příslušnými uzavíracími a měřícími armaturami.
Zdrojem tlakového vzduchu pro ovládání jednotlivých zařízení a provzdušnění zásobníků solidifikačních
činidel je kompresorová stanice umístěná pod ocelovou konstrukcí zásobníků činidel.
Další provozovaná zařízení v areálu skládky
Kromě uvedených zařízení pro nakládání s odpady jsou v areálu skládky umístěny následující technické a
technologické jednotky (mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci):
−

provozní administrativní budova

−

nápravová váha

−

jímka průsakových vod o objemu 1 588 m3

−

jímka povrchových vod o objemu 651 m3

−

kanalizace k odvedení dešťových a kontaminovaných vod

−

hala na třídění odpadů

−

portálový jeřáb

−

plocha pro mezideponii solidifikátu

−

čerpací stanice pohonných hmot.

Odplynění skládky zahrnuje následující objekty:
Jímací systém bioplynu tvořen soustavou jímacích studní, které jsou rozmístěny po tělese skládky.
Odvod bioplynu z tělesa skládky do areálu technologického zařízení je bioplyn od plynových studní
odváděn polyethylenovým potrubím položeným na zrekultivovaný povrch tělesa skládky.
Technologické zařízení na úpravu bioplynu a jeho zneškodnění se skládá z čerpací stanice bioplynu a
vysokoteplotní pochodně (fléra) pro spalování bioplynu. Pochodeň je vybavena hořákovou soustavou,
spalující čerpaný skládkový plyn při teplotách a časových parametrech, potřebných k dokonalému spálení
skládkového plynu (teplota 1000 - 1200°C, časová prodleva při této teplotě min. 0,3 sec). Použitá sestava
umožňuje spalování 50 m3/hod skládkového plynu v rozmezí 30 - 65 % obj. CH4 s regulačním rozsahem
20 - 100 % jmenovitého výkonu.
Kogenerační jednotka je kompaktní zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Plynový
motorgenerátor, výměníkový systém využití odpadního tepla a elektrický rozvaděč jsou integrovány do
ocelového odhlučněného kontejneru. Vnitřní teplotu v kontejneru zajišťuje nezávislá ventilace. Výfukový
systém je doplněn o tlumič hluku.
Hala třídění odpadů je určena k třídění odpadů nebezpečných, případně ostatních. Odpady jsou tříděny na
využitelné složky k materiálovému nebo energetickému využívání a na odpady určené k odstraňování na
skládce nebo ve spalovně. Po nashromáždění transportní dávky jsou odpady odvezeny k využívání nebo
odstraňování. Projektovaná kapacita je 4 000 t/rok.
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Soustřediště ostatních a nebezpečných odpadů je určeno ke krátkodobému soustřeďování odpadů,
dovážených externími dodavateli nebo vykupovaných a přivážených mobilními prostředky ke sběru a výkupu
společnosti .A.S.A., spol. s.r.o. Množství krátkodobě soustřeďovaných odpadů odpovídá transportním
dávkám k periodickým odvozům k jejich využití nebo odstranění. Projektovaná kapacita je 2 000 t/rok.
Údaje o provozu
Provoz v rámci rozšíření skládky se bude řídit schváleným provozním řádem a platným integrovaným
povolením stanovujícím povinnosti a odpovědnost provozovatele a uživatelů skládky, a příslušnými platnými
předpisy, normami a platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady a provozování skládek.
Přivážený odpad bude kontrolován, zda odpovídá deklarované kategorii a poté ukládán podle druhu a
kategorie tak, aby nemohlo dojít k nežádoucím vzájemným reakcím. Místo uložení bude evidováno. Odpad
bude po uložení zpracován: hutněn kompaktorem a postupně vrstven a zakrýván inertním materiálem.
Přehled odpadů povolených k přijetí do zařízení skládky i do solidifikační linky je uveden v platném
integrovaném povolení, které je v plném znění uvedeno v přílohách oznámení (viz příloha č. 8). Pro provoz
navrhovaného rozšíření skládky i kapacity solidifikační linky se předpokládá shodný rozsah povolených druhů
odpadů jak pro skládkování tak pro solidifikaci. V citovaném integrovaném povolení jsou rovněž uvedeny
podmínky povolení pro ukládání odpadů na skládku i podmínky povolení provozování solidifikační linky.
Provoz na skládce je stanoven jako dvousměnný, s provozní dobou v pracovních dnech od 6,00 do 22,00 hod.
Příjem odpadů je vymezen pracovní dobou od 7,00 do 15,30 hod.
Mimo pracovní dny je skládka uzavřena. Změna pracovní doby je možná jen v případě mimořádných ukládek
nebo prací souvisejících s technologií skládky. Příjem odpadů mimo vymezenou provozní dobu je možný
pouze po dohodě s odpovědným zástupcem provozovatele zařízení.
Realizace záměru rozšíření skládky a navýšení kapacity solidifikační linky nemá vliv na provozní režim ani na
zaměstnanost v provozu skládky. Provoz skládky zajišťují 4 pracovníci a odpadový hospodář.
Podrobnější situace skládky jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení:
2.1. Přehledná situace
2.2. Situace tělesa skládky
2.3. Situace skládky po uzavření a rekultivaci
2.4. Řez tělesem skládky

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

2012 (terénní úpravy, příprava území)

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

2018

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Královéhradecký

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Obec:

Lodín

Obecní úřad Lodín
Lodín 100, 503 15 Nechanice

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Nechanice
Městský úřad Nechanice
Husovo náměstí 83
503 15 Nechanice
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Městský úřad Nechanice,
Odbor výstavby, životního prostředí

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Městský úřad Nechanice,
Odbor výstavby, životního prostředí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Kolaudační rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Městský úřad Nechanice,
Odbor výstavby, životního prostředí

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Městský úřad Nechanice,
Odbor výstavby, životního prostředí

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Obecní úřad Lodín

Souhlas se záborem ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za odnětí
půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

Městský úřad Nechanice,
Odbor výstavby, životního prostředí

Souhlas se zásahem do VKP

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Obec s rozšířenou působností

Aktualizace integrovaného povolení
dle § 13 zákona č. 76/2002 Sb.,
v platném znění

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Celková plocha dotčených pozemků je 65 427 m2. V tomto rozsahu bude vyžadováno trvalé odnětí
zemědělské půdy ze ZPF.
Záměr je situován na pozemcích p.č. 455/1, 455/2, 455/5, 455/7, 462/1, 479/1, 485/4 v katastrálním území
Lodín (686387). Hranice dotčených pozemků jsou patrné ze situace uvedené v příloze č. 2.2. Situace tělesa
skládky.
Tabulka č. 1: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

455/1

orná půda

455/2

způsob
ochrany

výměra
pozemku
(m2)

plocha
záboru
(m2)

ZPF

60 682

60 682

ostatní plocha (skládka)

---

89 559

---

455/5

orná půda

ZPF

30 600

845

455/7

ostatní plocha (komunikace)

---

396

---

462/1

orná půda

ZPF

247 198

1 500

479/1

trvalý travní porost

ZPF

32 092

2 400

485/4

ostatní plocha (neplodná půda)

---

3 109

---

Záměr nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
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Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma:
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vedení el. energie

50 m od hranice porostu

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Záměr je začleněn do provozu stávající skládky odpadů. Provoz záměru bude zajištěn stávající obsluhou
skládky, z tohoto důvodu nedojde ke změně stávající potřeby pitné vody.
Zdrojem pitné vody bude stávající rozvod pitné vody pro skládku.
Potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude řešena stávajícím zázemím v areálu skládky.
Užitková voda
Při provozu skládky je dle potřeby užívána voda k protiprašnému postřiku zpevněných ploch komunikací
v areálu, případně k zavlažování zelených ploch v době sucha. K uvedeným účelům je užívána jednak pitná
voda z vodovodní přípojky a jednak nekontaminovaná srážková voda zachycená ve volných sekcích skládky.
Pro provoz solidifikační linky je užívána povrchová voda shromažďovaná v jímce povrchové vody. Potřeba
jiných zdrojů užitkové vody není uvažována.
Potřeba užitkové vody ve fázi výstavby bude řešena stávajícím rozvodem vody v areálu skládky.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě stávající přípojkou. Dojde k
úpravě areálového vedení.
Navrhovaná stavba předpokládá zásobení elektrickou energií pro čerpací šachty recirkulace průsakových vod
a pro osvětlení prostoru skládky a jímky. Rozvody elektrické energie budou navazovat na stávající areálový
rozvod, stávající podzemní vedení bude prodlouženo.
Z hlediska výkonu a odběru zůstává prakticky zachován současný stav bez významnějšího navýšení.
Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Výroba tepelné a elektrické energie v rámci využívání skládkového plynu zůstává zachována beze změny.
Vytápění sociálního objektu v areálu skládky bude zachováno beze změny současného stavu.
Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot v rámci provozu skládky zůstává na současné úrovni beze změny.
Vstupní suroviny
Provoz skládky nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavním vstupem budou odpady, které budou
ukládány k tělese skládky. Přehled povolených odpadů pro ukládání na skládce i pro solidifikační linku je
uveden v platném integrovaném povolení (viz příloha č. 8 Doklady). Hlavní potřeba surovin a materiálů se
soustřeďuje na výstavbu skládky a na její rekultivaci. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není
uvažována.
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Na základě statistiky přijímaných odpadů na skládku lze konstatovat, že množství přijímaných odpadů na
skládku není každý rok zcela shodné, ale pohybuje se v určitém rozmezí, které je dáno poptávkou po této
činnosti – nakládání s odpady. Údaje za posledních 5 let jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Množství přijímaných odpadů

Rok

Množství odpadů přijatých na
skládce celkem

Množství odpadů
přijatých na solidifikaci

(t/rok)

(t/rok)

2005

53 800

4 500

2006

50 800

7 600

2007

49 500

11 000

2008

53 500

12 000

2009

48 500

5 000

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

návoz odpadu:

do 55 000 t/rok.

Celkový návoz odpadu po realizaci záměru nepřekročí cca 55 000 t za rok (skládka+solidifikace). To
odpovídá stávajícímu stavu. Dopravní nároky proto nebudou oproti stávajícímu stavu změněny.
celkový počet nákladních vozidel:
celkový počet osobních vozidel:

cca 12 000 voz/rok
cca 2 000 voz/rok.

Průměrné ložení je dle průběžné evidence, vedené na váze skládky, cca 4,6 t na vozidlo. Tomu
odpovídá 55 000/4,6 = cca 12 000 vozidel za rok.

těžká nákladní vozidla (> 12 t):
střední nákladní vozidla (3,5 - 12 t):
lehká nákladní vozidla (< 3,5 t):

cca 8 500 voz/rok
cca 2 500 voz/rok
cca 1 000 voz/rok.

Doprava je prováděna těžkými nákladními vozidly o užitečné hmotnosti nákladu více než 12 t, středními
nákladními vozidly o užitečné hmotnosti nákladu 3,5 - 12 t a lehkými nákladními vozidly o užitečné hmotnosti
nákladu do 3,5 t, cca 70 % celkového počtu představují těžká nákladní vozidla, cca 20 % střední nákladní
vozidla a cca 10 % lehká nákladní vozidla. Denní intenzity dopravy jsou následující:
těžká nákladní vozidla (> 12 t):
střední nákladní vozidla (3,5 - 12 t):
lehká nákladní vozidla (< 3,5 t):
osobní vozidla:

cca
cca
cca
cca

68 voz/den
20 voz/den
8 voz/den
16 voz/den.

Tento počet vozidel je součástí stávajícího stavu provozu skládky a v důsledku záměru rozšíření skládky se
nezmění. V uvedených hodnotách je již započítán nezbytný návrat prázdných vozidel. Zároveň jsou zde
započítána i vozidla nezbytné servisní dopravní obsluhy skládky (doprava surovin a pohonných hmot, odvoz
odpadních vod resp. další), u které jsou intenzity dopravy velmi nízké a na pozadí dopravy odpadu prakticky
zanedbatelné. Doprava je a bude prováděna pouze v denní době pracovních dní. Rozdělení dopravy na
komunikace je následující:
dopravní trasy:

silnice II/323, sever: cca 25 %
silnice II/323, jih:
cca 75 %.

Doprava je a bude vedena stávající účelovou komunikací ke skládce k silnici III/32336 a dále na silnici
II/323, kde se dělí do dvou směrů (sever, jih) a dále dle polohy zdrojů resp. cílů dopravy. Záměr využívá
existující příjezdovou komunikaci ke skládce a existující komunikační síť, nevyvolává proto nároky na
realizaci dalších komunikačních staveb v území.
Popis stávající dopravní infrastruktury v území včetně uvedení stávajících intenzit dopravy v území je
proveden v kapitole C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura.
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Výstavba
Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a bude se bude
pohybovat v řádu nejvýše několika desítek nákladních vozidel za den. Bude omezena na dobu nejvýše
několika měsíců.
Jiná infrastruktura
Záměr nemá významné nároky na odběr energií a médií. Nevyžaduje výstavbu nových infrastrukturních sítí,
komunikačního napojení ani se nedotýká stávajících sítí technické infrastruktury.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Stávající stav provozu skládky z hlediska ochrany ovzduší nebude záměrem významněji dotčen.
Bodové zdroje
V souvislosti s provozem hodnoceného záměru není navrženo zřízení žádného nového bodového zdroje
znečišťování ovzduší.
V současnosti je v areálu provozována kogenerační jednotka využívající skládkový plyn produkovaný stávající
částí skládky a solidifikační linka se zásobníky vstupních surovin. S využitím plynu v kogenerační jednotce se
počítá i v budoucnu.
Stávající část skládky je vybavena zařízením pro odvod a jímání skládkového plynu. Plyn je následně
využíván pro výrobu elektřiny kogenerační jednotkou. Kogenerační jednotka bude využívána i pro navržené
rozšíření skládky. S ohledem na postupný nárůst tvorby skládkového plynu (v rozšířené části skládky) a
pokles (ve stávajícím tělese skládky) lze očekávat, že celkové množství emitovaných škodlivin se významněji
nezmění, pouze se prodlouží doba existence tohoto zdroje emisí.
Maximální emise škodlivin vznikající při spalování skládkového plynu je uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 3: Emise ze spalování skládkového plynu v kogenerační jednotce
NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

4,299

0,992

0,008

0,052

0,016

Provoz solidifikační linky bude navýšen o cca 30 % (z 12 000 na 16 000 výstupního solidifikátu), čemuž bude
odpovídat i příjem a dávkování vstupních surovin.
Zdrojem emisí tuhých látek budou sila na skladování popílku, cementu a vápna. K emisi bude docházet
především při plnění sil z autocisterny s využitím pneudopravy a při občasném provzdušňování sil. Emise ze
solidifikační linky při plnění a provzdušňování sila jsou uvažovány ve výši 36 g TZL za hodinu na každé silo. V
průběhu vlastního skladování a zpracování solidifikátu je emise TZL minimální. Celková roční emise bude
dosahovat cca 27 kg TZL.
Liniové zdroje
Rozšířením skládky odpadů nevznikne žádný nový liniový zdroj znečišťování ovzduší. Navrhovaný záměr
nepředpokládá nárůst intenzity skládkování, pouze řeší pokračování skládkování v dalším období. Mírný
nárůst kapacity solidifikace bude zahrnut v celkové bilanci návozu odpadů na skládku, která zůstává
prakticky shodná se současným stavem. Doprava odpadů bude probíhat po stávajících trasách s
nezměněnou intenzitou dopravy, emise škodlivin bude tedy prakticky shodná jako za stávajícího stavu.
Předpokládaná emise škodlivin z pohybu automobilové dopravy na příjezdové komunikaci a v areálu skládky
je následující.
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Tabulka č. 4: Emise z automobilové dopravy pro skládku
NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

714.9

593.0

1.7

245.4

60.7

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude působit samotná plocha rozšířené skládky. Zdrojem emisí je
jednak samotný provoz na ploše skládky, tedy doprava a vykládka odpadu, jeho rozhrnování a hutnění a
následné překrývání inertním materiálem. Dále budou zdrojem emise škodlivin procesy probíhající
v uloženém odpadu, jejichž produktem je skládkový plyn.
Emise z manipulace s odpadem budou produkovány především spalovacími motory vozidel a mechanismů
pohybujících se po ploše skládky. Prašnost a případný zápach čerstvě navezeného odpadu budou
minimalizovány postřikem vodou a překrýváním odpadu inertním materiálem. Z hlediska množství
emitovaných škodlivin lze konstatovat, že oproti stávajícímu provozu nedojde ke změně, neboť použité
mechanismy a pracovní postup budou totožné jako v současnosti.
Celková emise skládkového plynu (pro celou skládku) je očekávána v úrovni do max. 1 152 tis. m3 a bude se
v průběhu času měnit v závislosti na stupni rozkladných procesů uvnitř skládky. Rozšířená část skládky bude
(obdobně jako stávající skládka) vybavena systémem pro jímání a odvod skládkového plynu vyhovujícím ČSN
83 8034. Skládkový plyn bude jímán a spalován v kogenerační jednotce. Dále je k dispozici fléra pro
případné volné spalování bioplynu.
Období výstavby
V době realizace stavby lze očekávat emise znečišťujících látek z dočasných plošných a liniových zdrojů.
Bude se však jednat o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti, např.
zemní práce, deponie sypkých materiálů a manipulace s nimi, emise výfukových plynů ze stavebních
mechanismů a nákladních vozů.
V období výstavby bude dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště,
kde bude docházet ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a z nakládání se
sypkými materiály. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí a při
důsledném dodržování všech opatření ke snižování prašnosti bude sekundární prašnost minimální.
Množství emitovaných látek je třeba snižovat dodržováním opatření uvedených v plánu organizace výstavby
a technologickou kázní při realizaci stavby. Bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí)
provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat
prašnost i v místě stavby (vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, atd.). Opatření ke snižování
emisí znečišťujících látek během výstavby jsou navržena dále v textu oznámení.
Plošným zdrojem emisí bude rovněž provoz stavebních mechanismů a pohyb nákladních vozidel na
staveništi.
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
může docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. V průběhu výstavby také dojde ke
krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních surovin a materiálů.
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší budou komunikace sloužící pro provoz nákladních automobilů při
navážení/vyvážení stavebního materiálu.
Z hlediska vlivů na ovzduší se jako nejvýznamnější fáze výstavby zpravidla uvažuje období zemních prací. V
této fázi je obvykle produkováno nejvyšší množství emisí. V případě částic PM10 zejména vlivem nakládání se
zeminou, ale také zvýšenými pohyby nákladních vozidel po odkryté ploše staveniště. Je tedy důležité
zejména během zemních prací důsledně dodržovat opatření ke snížení prašnosti.
Zápach
Průběžná rekultivace a překrývání odpadů snižuje možnost úniku pachových látek i riziko působení zápachu v
širším okolí skládky. Na stávajícím tělese skládky je vybudován systém odplynění a vznikající bioplyn je jímán
a využíván v kogenerační jednotce.
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U rozšířeného tělesa skládky bude rovněž vybudován systém odplynění již v rámci výstavby a bude tedy
možné jej uvádět do činnosti postupně podle navážení odpadů a vývinu skládkového plynu.
Vznikající bioplyn bude podle jeho množství a kvality jímán a zneškodněn spalováním. Tyto postupy vedou k
minimalizaci volné emise pachových látek ze skládky a k vyloučení obtěžování okolních obcí tímto negativním
faktorem.
Úlet odpadů ze skládky
Potenciálním sekundárním zdrojem je úlet odpadů lehkých částí z ukládaného odpadu v aktivní části skládky.
Skládka je průběžně zakrývána inertním materiálem (zeminy) a rekultivována, čímž se snižuje možnost úletu
odpadů. Problematika úletu odpadů je rovněž řešena v rámci provozního řádu, kdy ve větrných dnech je
organizováno ukládání odpadů ve spodních etážích skládkového tělesa tak, aby nedocházelo k úletům mimo
těleso skládky. V případě, že i přes stanovené postupy dojde k úletu odpadů, je obsluha skládky povinna
provést úklid okolí.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Průsakové vody
Současný stav: průsakové vody jsou sváděny drenážním systémem ve dně skládky k drénům a těmi do
šachet sběrače průsakových vod. V těchto šachtách jsou drény zakončeny uzávěry a výtokovým sifonem.
Průsakové vody jsou sběračem zaústěny do jímky průsakových vod. Jímka je železobetonové konstrukce,
vyložená z vnitřní strany fólií PE-HD zajišťující naprostou vodotěsnost. Jímka je rozdělena příčnou dělící
stěnou na 2 shodné sekce o celkovém objemu 1 588 m3 dosaženém při max. hladině na kótě 250,50 m n.m.
Způsob vyprazdňování jímky určuje v závislosti na stavu výstavby tělesa skládky a klimatických poměrech
vedoucí skládky. Průsaková voda je v případě příznivých klimatických podmínek pomocí čerpadla osazeného
do zakryté mokré šachty jímky recirkulována zpět na skládku, pouze přebytek je odvážen cisternovými vozy
na smluvně zajištěná likvidační zařízení. Pokud by vzhledem ke klimatickým poměrům nebylo možné
zabezpečit dostatečný akumulační objem v jímce, je možné uzavřít uzávěry drénů v šachtách hlavního
sběrače a využít akumulačního objemu vany skládky.
Navrhovaný stav: odvod průsakových vod z rozšířeného tělesa skládky budou zajišťovat sběrné trubní
drény v součinnosti se štěrkovou drenážní vrstvou tl. 300 mm z přírodního kameniva. Součástí záměru je
nová akumulační jímka průsakových vod, která bude sloužit k akumulaci průsakových vod ze sektorů č. 12 až
18 rozšířené skládky. Tato jímka bude vybudována současně s výstavbou prvního ze sektorů rozšířené
skládky. Jímka je navržena pro maximální provozní akumulační objem asi 600 m3. Objem při dosažení
havarijní hladiny bude 980 m3. Konstrukce jímky je navržena betonová se zajištěním nepropustnosti
vysokohustotní fólií PE-HD tl. 2 mm. Izolace proti podzemní vodě bude provedena PE-HD fólií tl. 1 mm
s ochranou proti poškození. Neporušenost fóliového těsnění bude kontrolována jiskrovou zkouškou. Jímka
bude vybavena dvěma výtlačnými čerpadly – jedno bude vysokotlaké pro zajištění recirkulace průsakových
vod zpět do tělesa rozšířené části skládky, druhé středotlaké čerpadlo bude sloužit k dopravě průsakových
vod do stávající akumulační jímky. Recirkulační trubní rozvod ze stávající jímky průsakových vod bude
rozšířen na plochu rozšířené části skládky. Propojení akumulačních objemů jímek průsakových vod – stávající
i nově vybudované – umožní jejich optimální využití v závislosti na provozním stavu v areálu skládky
(uzavírání plochy skládky I. etapa a výstavba rozšířené skládky II. etapa).
Plocha rozšíření skládky bude odvodňována s postupem skládky po jednotlivých sekcích, které budou
napojeny na kanalizaci průsakových vod. Vody budou svedeny do nově vybudované bezodtoké nádrže
průsakových vod o objemu 600 m3. Vody budou jednak čerpány zpět do tělesa skládky (výlučně podmokem)
a v případě přebytku budou odváženy ke zneškodnění na vhodnou ČOV.
V souvislosti s výstavbou záměru rozšíření skládky dojde k nové zástavbě území stavebními objekty a
hutněnými plochami, které budou mít vyšší odtokový koeficient oproti povrchu současnému. Množství
srážkových vod zachycených na nově budovaných objektech rozšíření skládky bylo vypočteno z těchto
výchozích předpokladů:
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Návrhový déšť:
Intenzita 15-min deště při periodicitě 0,01

i0,01 = 439,4 l/s.ha

Jednodenní srážka s periodicitou 0,01

HD,0,01 = 77 mm.den-1

Výpočet dle ČSN 83 8033
Výpočet z 15-min deště n =0,01

Výpočet z jednodenní srážky n = 0,01
3

VNO2=(S*hD,0,01*k*10)a-f (m3)

VNO1= (1,2*S*i*k*15*60/1000) c-f (m )

Tabulka č. 5: Průsaková (skládková) voda – těleso I (stávající) - Stávající jímka

zatěžovací stav

označení
plochy

popis stavu plochy

koef.
odtoku

I.

II.

c

výška odpadu do 10 m

0,40

1,3740

0,9032

d

výška odpadu 10 - 20 m

0,25

1,5172

0,9607

e

výška odpadu nad 20 m

0,10

1,6748

0,7021

f

zrekultivovaná plocha

0,00

2,0325

4,0325

III.

6,5985

VNO1 = (1,2*S*i*k*15*60/1000) c-f =

520,3

318,7

0,0

VNO2 = (S*hD,0,01*k*10) c-f =

844,2

517,2

0,0

3

Užitný objem stávající jímky 1 588 m .
Objem jímky využitelný pro rozšíření skládky – těleso II je 1 588 – 845 = 743 m3
Tabulka č. 6: Průsaková voda – těleso II (navrhované rozšíření) - nová jímka J2

zatěžovací stav

označení
plochy

popis stavu plochy

koef.
odtoku

I.

a

plocha bez odpadu

0,00

0,5253

b

min. množství odpadu

0,85

1,0741

c

výška odpadu do 10 m

d

II.

III.

0,5177

0,3782

0,40

0,6818

0,7510

výška odpadu 10 - 20 m

0,25

0,5376

0,3145

e

výška odpadu nad 20 m

0,10

0,3835

0,4877

f

zrekultivovaná plocha

0,00

1,5996

VNO1= (1,2*S*i*k*180*60/1000) a-f =

433,3

420,2

355,6

VNO2 = (S*hD,0,01*k*10)a-f =

703,0

681,8

576,9

Je navržena jímka o provozním využitelném objemu 600 m3, s možností krátkodobého využití objemu po
havarijní hladinu ve výši 980 m3; 980 m3 > 703 m3 ⇒ jímka vyhovuje.
Využitelný provozní objem akumulace průsakových vod při současném využití obou jímek (pro těleso I a II)
je 600 + 743 = 1 343 m3 > 703 m3 ⇒ jímka vyhovuje.
Srážkové vody
Intenzita 15-min deště při periodicitě 1,0

i1,0 =

144,4 l/s.ha

Intenzita 15-min deště při periodicitě 0,5

i0,5 =

188,8 l/s.ha

Jednodenní (24h) srážka s periodicitou 0,01

hD,0,01 =

77 mm

Stávající stav: v současné době se v řešené oblasti nachází zemědělsky obdělávaná půda a trvalý travní
porost. Přirozený spád lokality je k S-SV části pozemku (směrem k melioračnímu příkopu), v současnosti
nejsou srážkové vody podchycovány a akumulovány – přirozený zásak do terénu, při přívalovém dešti
částečný odtok do melioračního příkopu.
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Intenzita návrhového deště (n = 1,0)

i = 144,4 l/s.ha

Plocha [m2]
Povrch

pole, louky

ψ

0,05

m2

54 595

Qs [l/s]
39,42 l/s

Celkové množství odtékajících srážkových vod za stávajícího stav činí Qs = 51,54 l/s (pro periodicitu 0,5) a
39,42 l/s (pro periodicitu 1,5).
Nakládání s dešťovými vodami – návrhové opatření: v rámci výstavby tělesa skládky jsou navrženy
komunikace, zpevněné plochy a související objekty. Nejnepříznivější stav pro odtok srážkových vod nastane
po dokončení návozu odpadu a dokončení rekultivace tělesa skládky. Srážkové vody z povrchu tělesa skládky
budou podchyceny žlabovkami v jeho patě a převedeny přes komunikaci do zeleného pásu po odvodu
skládky k zásaku, voda z komunikací zasakuje rovněž do terénu.
Tabulka č. 7: Výpočet odtoku dešťových vod do zásaku – ukončena rekultivace skládky

Intenzita návrhového deště (n = 1,0)

i = 144,4 l/s.ha

2

Plocha [m ]
Povrch

pole, louky,
areál (zeleň)

těleso skládky
(zeleň)

panel. zpev.

komunikace a
plochy

ψ

0,05

0,12

0,6

0,5

m2

15160

35310

282

3843

Q [l/s]

102,32

Intenzivní zásak bude probíhat v zeleném pásu o ploše cca 1,12 ha.
Tabulka č. 8: Množství vody k zásaku při jednodenním srážkovém úhrnu při n=0,01

Jednodenní srážkový úhrn (n = 0,01)

hD,0,01 = 77 mm

2

Plocha [m ]
Povrch

ψ
2

m

pole, louky,
areál (zeleň)

těleso skládky
(zeleň)

panel. zpev.

komunikace a
plochy

0,12

0,12

0,6

0,5

15160

35310

282

3843

V [m3]

545,61 m3

Množství vody zasakující na ploše 1,12 ha při jednodenním srážkovém úhrnu s intenzitou 1x za 100 let bude
cca 545,6 m3, což je cca 4,9 l/m2.
Srážkové odpadní vody z plochy rekultivované skládky a zpevněných ploch budou mít charakter běžných
neznečištěných srážkových vod.
Odpadní vody splaškové
S ohledem na skutečnost, že provoz záměru bude zajišťován stávající obsluhou skládky odpadů, není
předpokládána změna ve stávající produkci odpadních vod. Záměr bude využívat stávajícího systému
nakládání se splaškovými vodami, které jsou odvedeny do bezodtoké jímky o objemu 6 m3 u provozní
budovy. Tyto vody jsou odváženy na vhodnou ČOV podle potřeby naplnění jímky.
Recipient, čistící zařízení
Přebytky vody z nádrže průsakových vod budou odváženy na smluvně zajištěnou vhodnou ČOV.
Recipientem neznečistěných srážkových vod bude místní občasná bezejmenná vodoteč severně od skládky,
která je přítokem drobného toku Kanice.
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B.III.3. Odpady
Skládka je zařízením pro odstraňování odpadů jejich ukládáním do tělesa skládky. Odpady vzniklé z vlastního
provozu povolené k ukládání na skládce budou proto ukládány přímo na vlastní skládce. Nad tento rámec
bude produkováno pouze malé množství odpadů kategorie N. Jde například o odpady charakteru odpadních
zářivek a jiného odpadu, obsahujícího rtuť, baterií a akumulátorů, odpadních tonerů, vyřazené elektroniky,
odpadů z provozní údržby mechanismů apod. Množství nepřesáhne několik desítek kg za rok. Tyto odpady
budou předávány oprávněné osobě (event. i příslušná střediska vlastní společnosti) a zneškodňovány
v souladu s platnou legislativou.
S veškerým odpadem produkovaným v rámci provozu skládky bude nakládáno ve smyslu platné legislativy
v odpadovém hospodářství (zákon č. 106/2005 Sb., v platném znění). Odpad bude tříděn, shromažďován,
využíván či odstraňován podle jednotlivých druhů a kategorií stanovených platnou legislativou.
Seznam odpadů, které je povoleno ukládat na předmětnou skládku, je stanoven v provozním řádu a
schválen příslušným správním úřadem na úseku odpadového hospodářství integrovaným povolením. Tímto
povolením je rovněž vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady produkovanými vlastním zařízením.
Jejich přehled uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 9: Přehled nebezpečných odpadů produkovaných vlastním zařízením

*Kat. číslo

Kategorie

Název odpadu

080111

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080117

N

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

080409

N

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

130113

N

Jiné hydraulické oleje

130208

N

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

150202

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

190306

N

Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

191201

O/N

Papír a lepenka

191204

O/N

Plasty a kaučuk

191206

N

191208

O/N

191211

N

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího
nebezpečné látky

200121

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Dřevo obsahující nebezpečné látky
Textil

Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů
ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Z hlediska množství budou hlavním
druhem odpadu zemina vytěžená v rámci zemních prací.
Tabulka č. 10: Předpokládané druhy odpadů z výstavby

17
17 01 07
17
17
17
17

03
04
05
09

02
05
04
04

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH
MÍST)
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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Odpady vzniklé při výstavbě budou rozčleněny na komodity recyklovatelné (využitelné) a nevyužitelné, které
budou uloženy na odpovídající skládku. Zatřídění odpadů bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001
Sb.
Přehled odpadů z období výstavby je následující:
kód, název, kategorie:

17 00 - Stavební a demoliční odpady
17 05 - Zemina, kamení a vytěžená hlušina
převážně O, výjimečně N

množství:

desítky tun odpadu kat. ostatní

nakládání:

využívání (rekultivace, terénní úpravy)
předávání oprávněným osobám.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Záměr představuje pokračování skládkové činnosti za použití stávajících technologií a při zachování
stávajících intenzit dopravy i dopravních tras. Z hlediska hlukových emisí proto oproti stávajícímu stavu
nedochází k významné změně. Obdobně tak poloha zdrojů hluku ve vztahu k venkovnímu chráněnému
prostoru se oproti stávajícímu stavu významně nemění.
Údaje o emisích hluku, vibrací, záření resp. dalších faktorů jsou následující:
Hluk:

technologické zdroje:

kompaktor:
LW < 106 dB
buldozer/traktor: LW < 106 dB
pojezdy, vykládka: LW < 106 dB
solidifikační linka: LA,10m < 70 dB
kogenerační jednotka: LA,10m < 75 dB

doprava:

19 voz/h, z toho 18 nákladních

Akustický výkon zdrojů hluku je uvažován dle nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Hlukové parametry dopravního
proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a
intenzitou dopravního proudu.

v průběhu výstavby:

do LA = 90 dB/5 m (špičkově krátkodobě)
do LA = 75 dB/5 m (průměrně)
jen v denním období mezi 7:00 až 21:00
v nočním období bez stavební činnosti

Vibrace a záření
Zdroje vibrací při výstavbě ani za provozu nejsou uvažovány.
Potenciální vibrace jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již v bezprostředním okolí místa jejich
vzniku (do vzdálenosti nejvýše v řádu jednotek metrů od zdroje) a nešíří se do širšího okolí. Totéž se týká i o
období provádění stavebních prací (stavební doprava a technologie).
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Doplňující údaje
Záměr nepředstavuje významné terénní úpravy ani zásah do krajiny. Úpravy terénu spočívají v odtěžení
zeminy a podložních hornin při tvarování dna a svahů skládky pod terénem. Navržené rozšíření navazuje
plynule na stávající těleso skládky, které nebude výškově přesahovat a vytvoří plynulý přechod do okolního
terénu.
Podrobnější informace o navrženém prostorovém a výškovém řešení navrhovaného rozšíření skládky jsou
patrné z příloh oznámení č. 2 (Situace stavby).
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr na rozšíření skládky odpadů Lodín je situovaný v návaznosti na stávající provozovanou
skládku na katastrálním území Lodín, obec Lodín, kraj Královéhradecký. Vlastní rozšíření je navrženo severně
od současné hranice areálu skládky.
Záměr je situován ve volném prostoru jižně od obce Lodín, který je využíván zejména k zemědělským
účelům, východně od lesního porostu Svidník a severně od stávajícího areálu skládky (v přímé návaznosti).
Vlastní území záměru je lokalizováno v místě mělkého erozního údolí se spádem k severu. Nadmořská výška
se na lokalitě pohybuje mezi 250 až 256 m n.m. Výrazným antropogenním tvarem v charakteru terénu
zájmového území je těleso stávající skládky (jižně od navrženého rozšíření skládky).
Situace zájmového území je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.2. oznámení).
Obrázek č. 4: Situace zájmového území (1:25 000)
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Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny
do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní,
antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých
geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Zájmové území rozšíření skládky nezasahuje do žádného vymezeného skladebného prvku ÚSES (biocentrum,
biokoridor) žádné úrovně. Lesní porost západně od lokality je součástí velkého lesního nadregionálního
biocentra NRBC 1 Lodín.
Lokální úroveň ÚSES není vázána na okolí skládky ani na prostor jejího rozšíření.
Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Národní parky (NP) - v řešeném území ani v bezprostředním nebo vzdálenějším okolí se žádný národní park
nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - v řešeném území ani v bezprostředním nebo vzdálenějším okolí se žádná
chráněná krajinná oblast nenachází.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky
Žádné zvláště chráněné území přírody uvedených kategorií nezasahuje do zájmového území navrženého
záměru.

Zájmy ochrany přírody podle Evropských společenství
Soustava Natura 2000 zahrnuje ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e
tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na
území České republiky.
Evropsky významné lokality (EVL) – lesní porost, přiléhající západně k zájmovému území záměru, je součástí
střední části velké EVL CZ 0520030 Nechanice-Lodín (EVL je řešena nespojitě v několika lesních
komplexech severně až SZ od Nechanic). Předmětem ochrany jsou v kontaktu se zájmovým územím přírodní
stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum biotopu L3.1 – hercynské dubohabřiny. Druhý
předmět ochrany EVL, prioritní stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – biotop L2.2 - údolní jasanovo-olšové luhy se v lesních
porostech okolí řešeného území záměru nenacházejí.
Do širšího okolí zasahují i porosty přírodního stanoviště 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním
(Quercus robur) na písčitých pláních biotopu L7.2 Vlhké acidofilní doubravy, které není předmětem ochrany
EVL. Předmětem ochrany EVL dále nejsou žádné rostlinné nebo živočišné druhy.
Poloha lesních porostů (a tedy i EVL) je návrhem záměru rozšíření skládky Lodín důsledně respektována.
Území přírodních parků nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně.
Významné krajinné prvky
nejsou polohou posuzovaného záměru přímo dotčeny, zájmové území pro rozšíření skládky je navrženo
mimo kontakt s VKP toku a lesa, které se nacházejí mimo vymezené hranice navrženého rozšíření skládky.
Konkrétně jde o VKP „ze zákona“ (§ 3 písm.b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) vodních toků a
údolních niv:
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→ Vodní tok bezejmenného levobřežního přítoku potoka Kanice, jde o strouhu odvodňující území severně
od stávající skládky, občasně zvodněnou (běžná meliorační strouha). Jde o napřímenou, technicky
upravenou vodoteč, bez doprovodného břehového dřevinného porostu.
→ Lesní porost západně od navrženého záměru s převahou dubu (d. letní i d. zimní, oba přes 95%), podíl
habru, příměs nepůvodního smrku a modřínu v podrostu).
V dotčeném území se nenacházejí VKP rybníků, jezer a rašelinišť, ani se zájmovým územím nejsou v žádném
kontaktu.
Zájmové území záměru nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., v platném
znění. Jiné registrované VKP v zájmovém území záměru v návaznosti na skládku nebo v jejím blízkém okolí
nejsou zpracovatelům dokumentace známy.
Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů
V dosahu zájmového území ani v okolí nejsou památné stromy nebo stromy s parametry na případné
vyhlášení.
Území historického a archeologického významu
V zájmovém území nejsou situovány žádné historické památky ani archeologické nálezy. Území nevykazuje
známky historického ani archeologického významu. Plocha výstavby záměru není exponována z hlediska
archeologických zájmů.
Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací
posuzovaného záměru. V dotčeném území nebyly zjištěny žádné extrémní poměry, které by mohly mít vliv
na proveditelnost navrhovaného záměru.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. Lokalita je jednou z nejpříhodnějších pro skládku nebezpečných odpadů na území
Královéhradeckého kraje z hlediska hydrogeologických a geomorfologických poměrů i geografické poloze v
blízkosti centra kraje.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází mimo obytné území, nejbližší obytná zástavba vůči zamýšlenému záměru rozšíření
skládky se nachází severně od areálu skládky při jižním okraji obce Lodín ve vzdálenosti cca 1000 m. Celkový
počet obyvatel obce Lodín je 348.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Z hlediska kvality ovzduší je třeba zmínit, že území obce Lodín nepatří (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve
věstníku MŽP, částka 4, 04/2010) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
V hodnoceném území se soustavně nevyhodnocuje kvalita ovzduší, proto pro orientační popis stávající
úrovně imisní zátěže využíváme údaje z nejbližších stanic imisního monitoringu v Hradci Králové (cca 16 km
vzdálené). Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ZÚ č. 396 Hradec Králové - Sukovy sady,
vzdálená od hodnoceného záměru 15,8 km a dále stanice ČHMÚ č. 1477 Hradec Králové - Brněnská,
vzdálená 18,7 km. Representativnost uvedených stanic je do 5 km. Naměřené hodnoty z těchto stanic za rok
2009 jsou uvedeny v následujících tabulkách.
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oxid dusičitý (NO2)

Citované stanice naměřily v roce 2009 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci do 78% imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima dosahovala hodnot 119
µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni do 60% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200
µg.m-3).
tuhé látky frakce PM10

Citované stanice naměřily v roce 2009 u tuhých látek roční průměrnou koncentraci do 70% imisního limitu
pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima dosahovala hodnot nad úrovni
imisního limitu limitní četnost překročení limitní koncentrace (LV=35 případů za rok) nebyla dosažena.
Hodnocení stávající imisní zátěže uvedenými znečišťujícími látkami na základě výsledků měření měřících
stanic v městském, respektive příměstském prostředí je poněkud problematické, především s ohledem na
významný vliv emisí automobilové dopravy na naměřené hodnoty. Nelze pominout také skutečnost, že
vzdálenost hodnoceného záměru od měřících stanic je vyšší než provozovatelem udávaná representativnost.
S ohledem na skutečnost, že se v okolí nevyskytují žádné významné zdroje znečišťování ovzduší očekáváme
imisní zátěž spíše na nižší úrovni než na uvedených stanicích.
Na základě uvedených naměřených údajů a informací uvedených v „Krajském programu zlepšení kvality
ovzduší Královéhradeckého kraje“ lze předpokládat, že stávající imisní zátěž u oxidu dusičitého (NO2) se na
území obce Lodín pohybuje přibližně do hodnoty 50% imisních limitů, nejvyšší koncentrace předpokládáme
v blízkosti silnice II/324. Stávající imisní zátěž u oxidu siřičitého (SO2) se na území obce pohybuje maximálně
do hodnoty 20% imisních limitů. U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 lze očekávat u denních maxim
místně i hodnoty vyšší než činí hodnota limitu, limitní četnosti překročení imisního limitu však zřejmě
dosahováno není.
Podrobnější posouzení stávající imisní situace v zájmovém území lze provést na základě krajské rozptylové
studie Královehradeckého Kraje, zpracované v rámci programu snižování emisí a imisí (Ekotoxa, CHMU
Praha). Z této rozptylové studie uvádíme následující závěry vztahující se k předmětné lokalitě.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují hodnot na úrovni do 50 µg/m3. Imisní
limit je 200 µg/m3, vypočtené hodnoty dosahují hodnot na úrovni ¼ platného imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace NO2 se dle výsledků této studie pohybují na úrovni do 5 µg/m3. Imisní limit je
40 µg/m3, stávající imisní zatížení je pro škodlivinu NO2 pod úrovní platných imisních limitů.
Pro škodlivinu CO imisní rozptylová studie nebyla zpracována. Imisní pozadí lze pouze odhadnout jako
regionální pozaďovou úroveň na obdobných lokalitách významně nezatížených stacionárními zdroji emisí a
ani automobilovou dopravou. Na těchto územích se pohybují koncentrace na úrovni do 1000 µg/m3, což je
cca 1/10 platného imisního limitu.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska patří zájmové území do mírně teplé a mírně vlhké klimatické oblasti T2, kterou je
možno stručně charakterizovat následně:
T2 - dlouhé, teplé a suché léto s velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky. Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 11: Klimatické charakteristiky oblasti MT7 (Quitt, 1971)

Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci v °C

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu v °C

8-9

Průměrná teplota v říjnu v °C

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Počet dnů se sněhovou přikrývkou

40 - 50

Počet dnů zamračených

120 - 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Průměrné roční srážky

607 mm

Průměrná roční teplota

8,3 °C

Obrázek č. 5: Výřez z mapy klimatických oblastí ČR

Větrná růžice pro zájmové území byla sestavena v ČHMÚ Praha.
Převažující směry větrů:

západní
severozápadní
jihovýchodní
severovýchodní

19,77 %
16,75 %
12,6 %
11,11 %

Podíl tříd stability v průběhu roku:

I.
II.
III.
IV.
V.

5,96 %
13,17 %
36,39 %
35,45 %
9,03 %
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Upřesňující informace o charakteru podnebí zájmové lokality uvádí následující tabulka, ve které jsou uvedeny
vybrané klimatické údaje naměřené v roce 2009 v nejbližší klimatologické stanici v Hradci Králové.
Tabulka č. 12: Klimatické hodnoty v roce 2009 ve stanici Hradec Králové

Hradec Králové

Měsíc

Rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Průměrná teplota (°C)

-3,9

0,1

4,6

13,5

14,7

16

19,5

20,4

16,6

8

6,7

0

úhrn srážek (mm)

27,3

49,4

57

8,9

69,4

63,9

73

33,2

6,4

52

24,9

55,1 520,5

42

33,6

68,5 295,6 225,2

182

226

281,2 194,6 43,7

80,1

36,5

trvání slunečního svitu (h)

9,7
1709

Pro zpřesnění klimatického specifika zájmového území lze doplnit, že dlouhodobý průměrný roční úhrn
atmosférických srážek za období 1961 - 1990 ve stanici Hradec Králové byl 616,8 mm, s maximem v srpnu 83,1 mm a s minimem v únoru - 31,8 mm (viz následující tabulka). Z ročních období je srážkově nejbohatší
konec jara a léto (květen – srpen), kdy spadne v průměru 301,3 mm srážek, což odpovídá 48,8 % ročního
normálu. Nejméně srážek spadne v zimních měsících (leden – březen), a to 101,9 mm, což představuje
pouze 16,5 % ročního normálu. Průměrná teplota vzduchu byla v období let 1961 – 1990 naměřena 8,5 oC,
nejteplejším měsícem s průměrnou teplotou 20,4 oC byl srpen, nejchladnějším leden (-2,1 oC).
Tabulka č. 13: Dlouhodobé klimatické hodnoty za období 1961 – 1990 ve stanici Hradec Králové

Hradec Králové

Měsíc

Rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

průměrná teplota (°C)

-2,1

-0,2

3,5

8,4

13,5

16,7

18,1

17,6

13,9

9,1

3,6

-0,3

úhrn srážek (mm)

36,3

31,8

33,8

38,8

72,1

75

71,1

83,1

50

39,2

43

42,6 616,8

trvání slunečního svitu (h)

48,6

71

118,1 164,9 210,9

214

216,9 209,5 153,9 123,3 48,4

42,5

8,5
1622

C.II.3. Voda
Povrchové vody
Zájmové území, na kterém se nachází navržený záměr, je odvodňováno nejdříve meliorační strouhou v délce
cca 100 m, která je zaústěna do pravoúhlého ohybu vodního toku „Levostranný přítok Kanice 9“. Tento tok
převádí srážkové vody do toku Kanice s hydrologickým pořadím 1-04-02-051/0 (viz obrázek č. 6). Potok
Kanice je součástí dílčího povodí řeky Cidliny s hydrologickým pořadím 1-04-02 a názvem Cidlina po Bystřici.
Připojovací meliorační strouha je situována podél východního okraje uvažovaného rozšíření skládky.
Navazující „Levostranný přítok Kanice 9“, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště
Jičín, se vlévá do toku Kanice 2,5 km SZ od zájmové lokality, nad obcí Janatov. Potok Kanice je potom
levobřežním přítokem Kralického potoka, který se vlévá u Nového Bydžova do řeky Cidliny.
Navrhovanou plochou pro rozšíření skládky odpadu neprotéká žádný přirozený vodní tok a nenachází se na
ní vodní plocha. Jižně od obce Lodín byl vybudován na přítoku vodního toku „Levostranný přítok Kanice 10“
rybník Močidlo. Pro posouzení záměru jsou relevantními vodními toky Levostranný přítok Kanice 9, dále
potok Kanice, Kralický potok a řeka Cidlina.
Řeka Cidlina pramení v podhůří Krkonoš na západních svazích vrchu Tábor (678 m n. m.), poblíž Lomnice
nad Popelkou na okraji místní části Košov v nadmořské výšce 550 m. V nadmořské výšce 187 m, u Libice
nad Cidlinou se vlévá zprava do Labe. Její celková délka po ústí je 89,7 km, výškový rozdíl pramene a ústí je
363 m, plocha povodí 1167 km2. K jejím větším přítokům patří:
levé – Dílecký potok, Valdický potok, Popovický potok, Úlibický potok, Stříbrnice, Javorka, Kralický potok,
Bystřice;
pravé – Doubravský potok, Ploužnice, Holínský potok, Porák, Černý potok, Nemyčevský potok, Žeretický
potok, Volanka, Zábědovský potok, Lužecký potok, Olešnický potok, Milešovický potok.
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Cidlina je vodohospodářsky významným tokem s vodárenským odběrem (dle vyhlášky č. 470/2001 Sb.),
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou
vodních toků. Správcem toku je Povodí Labe, s.p.
Řeka protéká významnou rybníkářskou oblastí - četné náhony (např. Sánský kanál spojující Cidlinu s Labem
a Mrlinou). Na toku a přítocích se nachází velké množství rybníků - např. Valcha (u Železnice), Kníže (v
Jičíně), Ostruženské rybníky, Dvorecký rybník, Vysokoveselský rybník, Chlumecký rybník a nejvýznamnější
Žehuňský rybník, vybudovaný roku 1492 Štěpánkem Netolickým.
Průměrný dlouhodobý roční průtok v profilu Nový Bydžov (ř. km 41,90 – blízko ústí Kralického potoka do
Cidliny), je 2,16 m3/s, v ústí 4,66 m3/s. Pro stoletou vodu (Q100) je uváděn průtok 141,0 m3/s.
Tabulka č. 14: M-denní a N-leté průtoky Qm (m3/s) (data z povodňového plánu pro Královehradecký kraj)

Profil

Tok

M - denní průtoky (QM) [m3.s-1]

Dlouhod.

N - leté průtoky (QN) [m3.s-1]
Nový
Cidlina
Bydžov

QM
2,16
QN

30

90

150

210

270

330

364

5,63

2,41

1,37

0,826

0,471

0,205

0,042

1

2

5

10

20

50

100

26,6

38,9

58

74,5

92,7

119

141

Kvalitu povrchové vody v řece Cidlině v profilu Sloupno (ř. km 44,47 km), který se nachází nejblíže k
zájmové lokalitě uvádí tabulka č. 15 [www.pla.cz]
Tabulka č. 15: Jakost povrchové vody v odběrném profilu Sloupno – Cidlina za období 2007-2008
Ukazatel
teplota vody
elektrolytická konduktivita
biochemická spotřeba kyslíku BSK-5
chemická
dichromanem

spotřeba

C95

imisní
limity

Třída
jakosti

17,9

20,8

25,0

-

8,3

8,3

6-8

-

65,9

66,1

-

II

5,8

6,0

III

min.

Max.

°C

1,8

23,8

8,0

8,3

8,2

8,2

mS/m

58,3

66,3

62,5

62,8

mg/l

2,6

6,2

3,8

3,9

5,3

reakce vody

průměr medián

C90

jedn.

9,7

8,7

kyslíku
mg/l

13,0

29,0

20,8

20,5

25,4

27,2

35,0

III

amoniakální dusík

mg/l

0,03

0,63

0,22

0,12

0,60

0,62

0.5

II

dusičnanový dusík

mg/l

2,7

6,0

4,0

4,0

4,9

5,5

7,0

II

celkový fosfor

mg/l

0,05

0,32

0,17

0,17

0,27

0,29

0.2

III

imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)

Kralický potok pramení v Sukoradech ve výšce 259 m n.m. a ústí zleva do Cidliny u Nového Bydžova ve
výšce 223 m n.m. Celková plocha povodí Kralického potoka činí 65,1 km2. Délka toku je 20 km, průměrný
průtok u ústí 0,2 m3.s-1. Jakost vody v Kralickém potoce je sledována v profilu silnice Bydžov - Nechanice
(profil 103-012) každý měsíc v rozsahu požadavků vyhlášky č. 61/2003 Sb., a to správcem toku –
Zemědělskou vodohospodářskou správou, pracoviště kvality vod Hradec Králové. Podle výsledků za rok 2009
shrnutých v tabulce č. 16, str. 36 a37) jakost vody v Kralickém potoce poměrně výrazně kolísá - jednotlivé
hodnoty včetně jejich zhodnocení jsou převzaty z databáze ZVYŠ (oblast povodí Labe, pracoviště Hradec
Králové).
Potok Kanice pramení severně od Kanic a vlévá se zleva do Kralického potoka u Podlib po zhruba 7 km
toku. Jakost vody v Kanici ani v jejích přítocích není správcem toku monitorována.
„Levostranný přítok Kanice 9“ - Tento vodní tok pramení jižně od Lodína na úpatí zalesněného vrchu
Kvasovec ve vzdálenosti asi 300 m východně od plochy uvažované k rozšíření skládky.
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6,3
9,9
10,7
12,6
6,6
5,9
4
3,5
5,3
6,6
7,2
6,5

III
I
I
I
II
III
IV
IV
III
II
II
II

10
4,5
5,1
4,9
14
21
5,4
16
6
12
3,7
14

IV
III
III
III
IV
V
III
V
III
IV
II
IV

32
40
54
30
44
45
37
40
38
64
37
52

III
III
IV
III
III
IV
III
III
III
V
III
IV

7
10,1
22,9
8,7
12,5
14,1
15,1
13,2
16,7
36,2
16,9
21,3

II
III
V
II
III
III
III
III
IV
V
IV
V

7,62
7,6
7,6
8,1
7,7
7,6
7,8
7,7
7,7
8,1
7,8
7,8

0,2
1,6
4,6
13,7
15,5
16,5
18,3
18,4
13,2
9,4
7,1
5,8

1334
574
448
1026
812
798
730
738
852
668
618
730

V
III
II
IV
IV
III
III
III
IV
III
III
III

173,09
81,55
29,16
124,72
124,49
115,32
108,83
120,26
124,32
100,42
101,2
107,22

V
III
I
IV
IV
IV
III
IV
IV
III
III
III

56
40
112
18
24
30
10
14
41
26
14
24

III
III
V
I
II
II
I
I
III
II
I
II

7,5
0,49
0,39
0,69
3,7
0,9
4,1
4,9
1,5
0,91
0,51
5,4

V
II
II
II
IV
III
V
V
III
III
II
V

0,03
0,11
0,079
0,26
0,17
0,58
0,24
0,21
0,11
0,098
0,15
0,12

12
3,5
12,6
7,0917
6,55
4
3,5

IV
I
II
II
IV
IV

12
3,7
21
9,7167
8
16
21

II
V
IV
IV
V
V

12
30
64
42,75
40
54
64

III
V
III
III
IV
V

12
7
36,2
16,225
14,6
22,9
36,2

II
V
IV
III
V
V

12
7,6
8,1
7,76
7,7
8,1
8,1

12
0,2
18,4
10,3583
11,3
18,3
18,4

12
448
1334
777,333
734
1026
1334

II
V
III
III
IV
V

12
29,16
173,09
109,215
112,075
124,72
173,09

I
V
III
IV
IV
V

12
10
112
34,0833
25
56
112

I
V
II
II
III
V

12
0,39
7,5
2,5825
1,205
5,4
7,5

II
V
IV
III
V
V

12
0,03
0,58
0,1797
0,135
0,26
0,58

0

0

0

0

0

0

0
1
7
3
1

1
0
5
5
1

4
4
3
0
1

0
4
3
1
4

Pod mezí detekce

0

0

0

0

I
II
III
IV
V

3
4
3
2
0

0
1
5
4
2

0
0
8
3
1

0
2
5
2
3

Norma

B9 N-NO2- [mg/l]

Norma

B8 N-NH4+ [mg/l]

Norma

B5 NL 105 [mg/l]

Norma

B4 k [mS/m]

Norma

B3 RL 105 [mg/l]

Norma

B2 t vody [st. C]

Norma

B1 pH [číslo]

Norma

A5 TOC [mg/l]

Norma

A4 ChSK-Cr [mg/l]

Norma

A2 BSK-5 [mg/l]

Norma

datum odběru
13/1/2009
11/2/2009
11/3/2009
14/4/2009
19/5/2009
10/6/2009
14/7/2009
12/8/2009
9/9/2009
13/10/2009
10/11/2009
8/12/2009
n
minimum
maximum
průměr
medián
90% percentil
95% percentil

A1 O2 [mg/l]

Tabulka č. 16: Biotické parametry vody v Kralickém potoce v profilu 103-012 u Nového Bydžova
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4,2
12,5
6,7
6,7
1,2
5,6
1,7
0,6
0,55
0,7
4,6
1,5

II
IV
III
III
I
II
I
I
I
I
II
I

0,95
0,36
0,9
0,55
1,4
1,2
1,8
1,1
0,8
0,55
0,35
1,2

IV
III
IV
IV
V
V
V
V
IV
IV
III
V

-4,3
0,2
5,5
16,6
14,4
17,9
19,5
19,4
16,4
6,1
7,4
5,8

0,9
0,26
0,21
0,39
0,85
0,76
1,4
0,87
0,26
0,39
0,28
1,1

IV
III
III
III
IV
IV
V
IV
III
III
III
V

102
45
28,7
51,5
48,3
55
42,6
63
75
52,4
65,8
64,1

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

514
146
112
348
178
202
147
176
183
154
210
189

V
II
II
IV
III
III
II
III
III
III
III
III

88
200
2250
10
30
290
10
20
26
85
17
120

25
11
32
1
22
270
4
17
19
20
3
56

I
I
I
I
I
III
I
I
I
I
I
II

12
0,55
12,5
3,8792
2,95
6,7
12,5

I
IV
II
I
III
IV

12
0,35
1,8
0,93
0,925
1,4
1,8

III
V
IV
IV
V
V

12
-4,3
19,5
10,4083
10,9
19,4
19,5

12
0,21
1,4
0,6392
0,575
1,1
1,4

III
V
IV
IV
V
V

12
28,7
102
57,7833
53,7
75
102

I
II
I
I
I
II

12
112
514
213,25
180,5
348
514

II
V
III
III
IV
V

12
10
2250
262,167
57,5
290
2250

12
1
270
40
19,5
56
270

I
III
II
I
II
III

0

0

0

0

0

0

0

0
0
6
4
2

11
1
0
0
0

0
3
7
1
1

10
1
1
0
0

3
1
4
2
2

Pod mezí detekce

0

0

I
II
III
IV
V

6
3
2
1
0

0
0
2
5
5

0

18
69
18
0
24
72
25
9
1
20
4
43

III
V
III
I
III
V
IV
II
I
III
I
IV

82
120
420
60
60
40
20
3
1
150
100
60

0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,2
0,1
0,1

12
0
72
25,25
19
69
72

I
V
IV
III
V
V

12
1
420
93
60
150
420

11
0
0,8
0,2
0,1
0,4
0,8

0

0

Norma

B26
ODM_BOD
[m]

Norma

G16 Průtok
[l/s]

Norma

E5 ENT
[KTJ/ml]

Norma

E8
INDBENT
[číslo]

Norma

E4 FKOLI
[KTJ/ml]

Norma

E3 KOLI
[KTJ/ml]

Norma

C2 SO4(2-)
[mg/l]

Norma

C1 Cl- [mg/l]

Norma

B24 P-(PO4)3[mg/l]

Norma

B15 t vzduchu
[st. C]

Norma

B12 Pc [mg/l]

Norma

datum odběru
13/1/2009
11/2/2009
11/3/2009
14/4/2009
19/5/2009
10/6/2009
14/7/2009
12/8/2009
9/9/2009
13/10/2009
10/11/2009
8/12/2009
n
minimum
maximum
průměr
medián
90% percentil
95% percentil

B10 N-NO3[mg/l]

Tabulka č. 16: Biotické parametry vody v Kralickém potoce v profilu 103-012 u Nového Bydžova - pokračování

0,2
0,4
0,8

Hodnocení abiotických parametrů na vybrané lokalitě
CSN 75 7221(98) - Klasifikace jakosti povrchových vod (z r.1998)
Sledovaná lokalita: 103-012 Kralický potok
Vybrané datum: 1/2009 - 12/2009
Vybrané ukazatele: A2 Biochemická spotřeba kyslíku, A4 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem, A5 Celkový organický uhlík, A1 Rozpuštěný kyslík,
B1 Reakce vody, B3 Rozpuštěné látky sušené při 105 st. C, B4 Konduktivita, B5 Nerozpuštěné látky sušené při 105 st. C, B8 Amoniakální dusík,
B9 Dusitanový dusík, B10 Dusičnanový dusík, B12 Celkový fosfor, B24 Fosforečnanový fosfor, C1 Chloridy, C2 Sírany, E3 Koliformní bakterie,
E4 Termotolerantní kolif. bakterie, E5 Enterokoky (fekální streptokoky), B2 Teplota vody, B15 Teplota vzduchu, G16 Průtok, B25 Lať, B26 Odměrný bod,
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Pro Kanici, Kralický potok ani dále uvedený „Levostranný přítok Kanice 9“ nejsou zpracovány studie
odtokových poměrů, záplavová území, hydrotechnické výpočty pro jednotlivé profily, proto tyto informace
nejsou neuvedeny. Levostranný přítok Kanice je klasickou meliorační strouhou s funkcí tzv. meliorační kostry.
V povrchových vodách v okolí zájmového území byly v rámci průzkumu pro realizaci stávající skládky v roce
1993 zjištěny zvýšené až anomální hodnoty Sr, doprovázené zvýšenými obsahy Li, které jsou však
přirozeného původu. Odpovídají horninovému prostředí - slínovcům a vápnitým jílovcům svrchního turonu až
coniaku [Burda J., a kol. 1998].
Na následujícím obrázku je patrná hydrologická situace zájmového území záměru.
Obrázek č. 6: Situace vodních toků v zájmovém území

Podzemní vody
Záměr se nachází na území hydrogeologického rajónu č. 436 Labská křída, který patří do skupiny rajónů 43
– Křída středního Labe po Jizeru. Rajón zahrnuje centrální část křídové pánve. Velikost infiltračních ploch je
zanedbatelná a významnější zvodnění se vyskytuje pouze v horizontu bazálního cenomanského kolektoru „A“
s průlinově puklinovou propustností.
V území záměru rozšíření skládky odpadu mohou být dotčeny podzemní vody mělkého oběhu (I. zvodeň).
Podzemní voda v křídovém kolektoru (II. zvodeň) je chráněna oproti antropogenním vlivům na této lokalitě
nepropustnými slínovci a jílovci mocnými mnoho desítek metrů.
Na zájmovém území bylo v rámci archivních průzkumných prací dle provozního řádu skládky zachyceno
mělké zvodnění v prostředí deluviálních sedimentů, v hloubkách okolo 1,5 m. Předkvartérní podklad je na
území budován nepropustnými pelitickými sedimenty svrchní křídy. Směr proudění podzemní vody je
předpokládán konformně se spádem terénu, podmínky pro pohyb a akumulaci podzemních vod jsou
v lokalitě nepříznivé.
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Na zájmové území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené akumulace vod. Posuzovaná lokalita se
nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody, v širším okolí se nenachází ochranné pásmo přírodního
léčivého zdroje, zdroje minerální vody, přírodních léčivých lázní a lázeňských míst. Zdroje podzemních vod –
domovní studny – jsou využívány po dobudování veřejného vodovodu pouze k zálivce zeleně, a to jen v
minimálním počtu studní. Za posledních 15 let povolil stavební úřad pouze jedinou studnu – zdroj vody pro
zálivku travnatých ploch na koupališti v Lodíně (ústní sdělení místně příslušného stavebního úřadu
Nechanice).
Převládající složení podzemních vod rajónu je typu Na-Ca-HCO3-Cl s celkovou mineralizací 300 –
550 mg.l-1,vody mělkého horizontu jsou typu Ca-Mg-HCO3 s mineralizací 300 - 500 mg.l-1.
Mělký horizont podzemní vody v oblasti záměru je charakterizovaný nízkým specifickým odtokem v rozmezí
zhruba 0,5-1,0 l.s-1km-2. Hladina podzemní vody nevytváří souvislou zvodeň a je mírně hydrostaticky napjatá.
Generelní směr proudění podzemní vody je V až SV. Dle provozního řádu stávající skládky je přímé podloží
skládky odvodněno trubními drény s filtrační vrstvou. Koeficient filtrace kvartérního souvrství se pohybuje v
řádech 10-7 až 10-9 m.s.-1.
Lokalita se nachází v oblasti místního hydrogeologického rozvodí, dotace podzemních vod mělké zvodně
závisí na atmosférických srážkách, lokalita je bez významného přítoku z vyšších poloh hydrogeologického
povodí.
Mělký horizont podzemní vody je v zájmovém území vázán na prostředí svahových sedimentů, jejichž
mocnost se zde pohybuje přibližně okolo 1,0 až 2,0 m. Hladina podzemní vody nevytváří souvislou zvodeň a
je mírně napjatá.
Hlubší horizont podzemní vody je vázán na cenomanské pískovce a slepence perucko-korycanského
křídového souvrství. Tvoří spojitý kolektor s průlino-puklinovou propustností a je tlakově napjatý
[www.vuv.cz].
Území se nachází v oblasti hydrologického a hydrogeologického rozvodí bez významných pohybů podzemních
vod, mělké zvodnění je dotováno atmosférickými srážkami. Lokalita je bez významného přítoku z vyšších
poloh hydrogeologického povodí. Mělký horizont podzemní vody v zájmové oblasti je charakterizován nízkým
specifickým odtokem v rozmezí zhruba 0,5 – 1,0 l.s-1 km -2. Generelní směr proudění podzemní vody je k
SV až k SSV.
Při vrtném průzkumu realizovaném pro založení stávající skládky, v jejímž pokračování se nachází zájmové
území, byla v prostředí deluviálních sedimentů zjištěna ustálená hladina podzemní vody v hloubkách 0,9 až
5,2 m pod terénem [Virgl, 1993], tzn. převážně v polohách zvětralých jílovců – výjimečně až v kvartérních
sedimentech, jejichž báze byla ověřena v hloubkách 1,0 až 1,5 m pod terénem. Podle těchto poznatků bylo
realizováno po obvodu stávající skládky 7 monitorovacích vrtů PV1 až PV7, které byly hluboké okolo 9 m od
terénu, byly vystrojeny zárubnicemi perforovanými v úseku 1 až 6 m pod terénem, opatřeny obsypem
výstroje a jílováním mezikruží při terénu, uzamykatelnou chráničkou a signalizační tyčí. Jedinou výjimkou byl
vrt PV2, který je hluboký 23,42 m od betonového poklopu nad studnou.
Pro doplnění archivních informací byly v rámci zpracování tohoto oznámení změřeny hloubky hladiny
podzemní vody v uvedených monitorovacích vrtech, a to ve dnech 15.5.2010 a 7.6.2010. Společně s
hloubkou hladiny a dna byla změřena konduktivita a teplota vody ve vodním sloupci vrtů. Výsledky těchto
měření jsou shrnuty v následujících tabulkách 16 až 18 společně s obdobnými hodnotami změřenými na
vybraných studnách v obci. Odměrné body na studnách i na monitorovacích vrtech byly zjištěny kontrolní
nivelací dne 7.6.2010. Z vypočtených úrovní hladin podzemní vody byly zkonstruovány hydroizohypsy a
směry proudění podzemní vody jednak v detailu území stávající skládky (viz. příloha č. 1.7 a 1.8), jednak v
území Lodína od stávající skládky přes plochu záměru až k ČOV. Podzemní voda na skládce se obdobně jako
v mnoha předchozích etapách monitoringu pohybovala v rozmezí zhruba 251,5 až 252,5 m n.m., což je
blízké hladinám ve východní polovině obce Lodín. Generelní směr proudění podzemní vody od skládky je
obdobný generelnímu směru vodního toku Levostranného přítoku Kanice 9 (tzn. k SSZ), jehož drenážní
funkce je v tomto dílčím území dominantní. Hladiny podzemní vody se při uvedených úrovních pohybují v
rozmezí zhruba 1 až 5 m pod povrchem terénu podle pozice jednotlivých vrtů nebo studní. Z přílohy č. 1.8 je
zřejmé, že drenážní funkce vodního toku Levostranný přítok Kanice 9 vylučuje možnost proudění podzemní
vody od stávající nebo rozšířené skládky odpadu směrem k severu až severovýchodu k domovním studnám v
obci Lodín, což platí i pro zdroj užitkové vody na koupališti vybudovaný v roce 2010 (v příloze č. 1.8 označen
jako ST4).
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Konduktivity podzemní vody potvrzují dříve publikovanou představu, že při velmi pomalém proudění
podzemní vody horninovým prostředím dochází k výraznějšímu obohacení vod mělkého oběhu z kolektoru.
Totéž platí i na stávají skládce, kde bylo potvrzeno hydrogeologické rozvodí.
Tabulka č. 17: Výsledky měření v monitorovaných objektech v obci Lodín ze dne 7.6.2010

parc.
označení
číslo

účel objektu

hloubka

hloubka hladiny

odměrný bod

úroveň hladiny

[m]

[m n.m.

[m n.m.]

[m]

objektu

ST1

123

zdroj pro býv. Elektropodnik

4,93

247,91

242,98

8,07

ST2

118/2

zdroj pro JZD a bytovku

4,05

252,09

248,04

13,51

ST3

608/5

obecní studna na návsi

1,84

253,99

252,15

5,00

ST4

423/20 zdroj pro koupaliště, závlahu

2,28

251,5

249,22

17,4

-

-

250,99

-

rybník
Močidlo

417

rybník

Zonální měření konduktivity [K25,・S/cm] podzemních vod
označení

hloubka od odměrného bodu
1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

ST1

-

-

-

-

534

559

562

564

-

-

-

-

-

ST2

-

-

-

-

680

799

855

860

861

862

863

864

863

ST3

-

722

1177

2860

3020

-

-

-

-

-

-

-

-

ST4
rybník
Močidlo

-

-

374

398

496

1118

1635

1784

1502

-

-

-

-

-

-

-

-

neprůchodné pro sondu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zonální měření teploty [°C] podzemních vod v monitorovaných objektech
označení
ST1

hloubka od odměrného bodu
1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

-

-

-

-

12,6

12,1

12,0

11,9

-

-

-

-

-

ST2

-

-

-

-

11,2

10,4

10,4

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,2

ST3

-

13,4

11,4

11,0

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

ST4

-

12,7

11,3

10,9

11,0

11,3

11,6

rybník
Močidlo

neprůchodné pro sondu

25,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabulka č. 18: Úrovně hladin podzemních vod v monitorovaných objektech v areálu skládky Lodín

15.5.2010
Objekt

odměrný bod
[m n.m.]

7.6.2010

hl. od OB

úroveň hladiny

hl. od OB

úroveň hladiny

[m]

[m n.m.]

[m]

[m n.m.]

PV1

254.57

1,78

252,79

1,81

252,76

PV2

253.094

1,52

251,57

1,15

251,94

PV3

254.05

2,43

251,62

2,25

251,80

PV4

256.53

4,55

251,98

4,44

252,09

PV5

257.49

5,87

251,62

5,80

251,69

PV6

256.82

4,31

252,51

4,59

252,23

PV7

258.91

-

-

7,10

251,81
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Tabulka č. 19: Výsledky měření elektrochemických vlastností podzemních vod v areálu skládky Lodín
Zonální měření konduktivity [K 25 , 6 S/cm] podzemních vod v monitorovaných objektech v areálu skládky Lodín dne 7.6.2010
označení
vrtu

1.5m

2m

3m

4m

4.5m

5m

5.5m

6m

7m

7.5m

hloubka od odměrného bodu
8m 8.5m 9m
10m 11m

PV1
633
691
816
864
871
874
874
874
PV2
1475 1556 1752 1871
1889
1894 1896
1896
1898 1900 1940
PV3
985 1879
2050
2120 2910
2920
2920
PV4
959
990 2002
PV5
481
487
490
491
PV6
660
743
748
750
751
PV7
1035 1039 1042
Zonální měření konduktivity [K 25 , 6 S/cm] podzemních vod v monitorovaných objektech v areálu skládky Lodín dne 15.5.2010

označení
hloubka od odměrného bodu
4m 4.5m 5m 5.5m 6m
7m 7.5m 8m 8.5m 9m
10m 11m
vrtu
1.5m 2m
3m
PV1
625 668 806
825
834 843
848
848
PV2
1302 2020
PV3
1490 2740
2780
2790 3010
3020
3020
974 995 1001
PV4
382 384
385
385
PV5
651
726 734
735
735
PV6
PV7
Zonální měření teploty [°C] podzemních vod v monitorovaných objektech v obci Lodín dne 7.6.2010
hloubka od odměrného bodu
označení
vrtu
1.5m 2m
3m
4m 4.5m 5m 5.5m 6m
7m 7.5m 8m 8.5m 9m
10m 11m
PV1
13,0 11,2 10,1
9,7
9,8
9,9
10,1
10,2
PV2
12,1 11,9 11,2 11,0
11,0
11,0 11,1
11,1
11,2 11,3 11,4
PV3
13,1 11,0
10,8
10,8 11,4
11,5
11,6
PV4
11,3 10,0
9,9
PV5
12,1 10,7
10,5
10,4
PV6
10,9
9,9
10,0
10,1
10,1
PV7
11,7 11,0 10,9
Zonální měření teploty [°C] podzemních vod v monitorovaných objektech v obci Lodín ze dne 15.5.2010
hloubka od odměrného bodu
označení
vrtu
1.5m 2m
3m
4m 4.5m 5m 5.5m 6m
7m 7.5m 8m 8.5m 9m
10m 11m
PV1
PV2
PV3
PV4
PV5
PV6
PV7

13,3
-

10,0
13,3
-

8,3
8,6
-

7,9
8,8
-

8,5
-

7,9
8,9
8,0
7,8
-

7,9
-

8,1
9,0
9,6
8,8
-

8,4
9,7
9,7
8,9
-

-

8,9
10,1
9,3
9,1
-

-

9,0
10,3
9,4
9,2
-

-

-

12m

13m

14m

15m

16m

17m

18m

19m

20m

2250
-

2410
-

2420
-

2420
-

2430
-

2420
-

2420
-

3400
-

5390
-

12m

13m

14m

15m

16m

17m

18m

19m

20m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12m

13m

14m

15m

16m

17m

18m

19m

20m

11,5
-

11,6
-

11,6
-

11,6
-

11,7
-

11,7
-

11,7
-

11,7
-

11,8
-

12m

13m

14m

15m

16m

17m

18m

19m

20m

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Monitoring znečištění podzemních (a povrchových) vod je prováděn od roku 1993 vždy dvakrát za
rok, jeho výsledky jsou hodnoceny v každoročně předkládaných zprávách.
Podzemní voda
Monitorovací síť podzemní vody vytváří 7 vrtů (PV1 až PV7). Vrty PV4 a PV6 mají podle hydrogeologické
situace funkci referenčních vrtů a mohou být využity pro sledování pozaďových hodnot indikátorů potenciální
infiltrace průsakové vody do podloží skládky.
Vrty PV1, PV2, PV3, PV5, PV7 mají funkci indikační, neboť jsou situovány pod skládkou v předpokládaných
směrech proudění podzemní vody a mohou indikovat potenciální vliv skládky na okolní hydrogeologický
systém.
Průsaková skládková voda
Pro účely definice chemického složení potenciálního zdroje kontaminace lokality je periodicky monitorována
průsaková voda, která je akumulována v jímce průsakové vody, recikrulována do tělesa skládky a přebytek
odvážen na čistírnu odpadních vod.
Povrchová voda
Povrchová srážková voda ze zpevněných ploch areálu skládky je svedena a akumulována v jímce
povrchových vod. Voda z jímky je podle potřeby odváděna do jímky průsakových vod nebo recirkulována do
tělesa skládky nebo použita jako technologická voda v procesu solidifikace.
Výsledky analýz podzemní vody z vrtů PV1 až PV7 a jímek povrchových a průsakových vod byly jednotlivými
řešiteli porovnávány s platnými předpisy – povrchové s Nařízením vlády č. 82/1998 Sb., od roku 2003 pak
podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., analýzy podzemní vody pomocně podle kritérií znečištění zemin a
podzemních vod podle metodického pokynu Odboru ekologických škod MŽP z roku 1996.
Již v roce 2001 byla vyslovena pochybnost o vypovídací schopnosti vrtu PV2 [Jezerský Z., 2001], na němž
však monitoring probíhá doposud. Vrty byly vyčištěny v roce 2005. Podle výsledků monitoringu [Jurnečková
R., 2009] koncentrace sledovaných parametrů nenarůstají, stav je setrvalý a mírně se zlepšující. Monitoring
nevyžaduje rozšíření okruhu sledovaných škodlivin nebo zvýšení jeho četnosti.
Podle výsledků monitoringu hladin podzemní vody je rozsah kolísání hladin podzemní vody v bezprostředním
okolí stávající skládky menší než 1 m, což lze předpokládat i na bezprostředně sousedícím pozemku určeném
pro rozšíření skládky.
Charakteristika monitorovaných vod z hlediska jejich jakosti
K posouzení vlivu skládky na okolí slouží výchozí hodnoty rozborů podzemních a povrchových vod, které jsou
archivovány u provozovatele skládky.
Na lokalitě jsou sledovány v podzemní vodě ukazatele zkráceného fyzikálně chemického rozboru, stopové
kovy (As, Cr celk., Ni, Pb, Cd, B, Fe, Al, Co, Cu, Be, Hg, Zn), CHSKCr, fenoly, tenzidy, PAU, monocyklické
aromatické uhlovodíky (BTEX), u průsakové vody navíc NEL a kyanidy. Při posledním stanovení jednotlivých
kontaminantů v podzemí vodě monitorovaných vrtů 20.10.2009 (viz tabulka č. 20) bylo prokázáno ve vrtu
PV2 překročení kritéria C MP MŽP v koncentraci chloridů, ve vrtech PV3 a PV4 zvýšení obsahu bóru (B) nad
kritérium B metodického pokynu MŽP. Podzemní voda ostatních monitorovaných vrtů vyhověla ve všech
ukazatelích metodického pokynu MŽP. V první etapě monitoringu v roce 2009 byla vyšší než kritérium C MP
MŽP rovněž koncentrace dusitanů v podzemní vodě vrtu PV1 [Jurnečková R., 2009].
Zvýšené obsahy chloridů nad kritérium C MP MŽP ve vrtu PV2 jsou v rámci pravidelného monitoringu
zjišťovány opakovaně, rovněž jako obsahy bóru ve vrtech PV3 a PV4 nad kritérium B a C MP MŽP. V průběhu
monitorovacích prací byly rovněž stanoveny nadlimitní koncentrace dle MP MŽP u NH4+ (PV2, PV4),
dusitanů (PV1, PV2, PV4) a tenzidů (PV2, PV4). Koncentrace uvedených kontaminantů v delších řadách
monitoringu kolísají nebo klesají, nebyl zaznamenán nárůst žádného ze sledovaných ukazatelů, který by
vyvolal potřebu sanace úniku vod ze skládky do okolního prostředí v důsledku porušení těsnění skládky nebo
z jiného důvodu.
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Tabulka č. 20: Výsledky chemických analýz podzemní vody monitorovaných vrtů z 20.10.2009
[Jurnečková R., 2009].
Ukazatel

Jednotka

pH

monitorovaný objekt

MP MŽP

PV1

PV2

PV3

PV4

PV5

PV6

PV7

krit. B

krit. C

7,50

7,47

6,81

6,84

7,25

6,70

6,83

-

-

konduktivita

mS/m

85,8

228,9

300,7

135,5

91,1

158,7

107,6

-

sodík

Mg/l

23,7

254,0

219,0

70,3

42,80

41,40

14,10

-

-

draslík

Mg/l

7,26

9,11

8,46

10,60

2,82

2,52

4,21

-

-

hořčík

Mg/l

18,7

44,5

100,0

31,9

29,20

38,60

30,40

-

-

NH4+

Mg/l

<0,1

<0,10

<0,1

<0,1

<0,10

<0,10

<0,10

1,20

2,40

dusičnany

Mg/l

36,80

4,50

<3,0

3,40

<3,00

<3,00

10,50

-

-

dusitany

Mg/l

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,20

0,40

chloridy

Mg/l

21,0

295,0

26,0

59,0

22,0

33,0

35,0

100,0

150,0

sírany

Mg/l

119,0

565,0

1476,0

384,0

160,0

382,0

154,0

-

-

As

Mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,05

0,10

Cd

Mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,005

0,020

Pb

Mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,10

0,20

Hg

Mg/l

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0,002

0,005

Al

Mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,236

-

-

Cu

Mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,20

0,50

Zn

Mg/l

<0,02

<0,02

0,0215

0,0293

<0,02

0,0231

<0,02

1,50

5,00

Fe

Mg/l

<0,10

0,962

<0,10

0,535

1,21

0,44

0,964

-

-

Be

Mg/l

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,001

0,025

Crcelk

Mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,15

0,30

Ni

Mg/l

0,0102

0,0661

<0,01

0,0178

<0,01

<0,01

0,024

0,10

0,20

Co

Mg/l

<0,01

0,0114

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,0145

0,10

0,20

B

Mg/l

0,1210

0,4890

0,8670

1,26

0,1600

<0,05

0,0745

0,50

5,00

CHSKCr

Mg/l

<10,0

67,00

<10,0

38,00

10,00

13,00

41,00

-

-

Σ fenoly

Mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,75

1,00

tenzidy

Mg/l

0,08

0,17

<0,04

0,13

<0,04

<0,04

<0,04

0,25

0,50

benzen

μg/l

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

15,00

30,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

350,00

700,00

toluen

μg/l

<2,00

ethylbenzen

μg/l

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

150,00

300,00

Σ xyleny

μg/l

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

<2,00

250,00

500,00

fluoranthen

μg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,506

<0,002

<0,002

25,00

50,00

benzo(a)fluoranthen

μg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,011

<0,002

<0,002

-

-

benzo(k)fluoranthen

μg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,005

<0,002

<0,002

-

-

benzo(a)pyren

μg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,005

<0,002

<0,002

-

-

benzo(k,h,i)oerylen

μg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,003

<0,002

<0,002

-

-

indenol(1,2,3cd)pyren

μg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

-

-

Na skládce Lodín je rovněž pravidelně monitorována kvalita vody z jímky JDV (jímka drenážních vod), jejíž
voda nepřichází do kontaktu s ukládaným odpadem na skládce, a z centrální jímky – JPV (jímka průsakových
vod), která reprezentuje infiltrovanou srážkovou vodu, která je obohacena při kontaktu s ukládaným
odpadem charakteristickými látkami. Kvalita vody odebraná z drenážní jímky nevyhovuje především
obsahem chloridů, bóru a dusíkatými látkami (amoniak, dusitany), jejich koncentrace přesahují kritérium C
MP MŽP (viz. tabulka č. 21). Z organických látek je nevyhovující obsah tenzidů (vyšší než kritérium B MP
MŽP). Voda v jímce obsahuje rovněž stopové kovy, a to vedle běžného železa a zinku i nikl a chróm, který se
běžně v podzemní vodě nevyskytuje. Zvýšené obsahy látek jsou pravděpodobně způsobeny stagnací
drenážní vody v jímce, proto bylo doporučeno jímku častěji vyvážet. Voda z průsakové jímky je alkalická,
extrémně mineralizovaná a obsahuje vedle anorganických látek i stopové kovy As, Cd, Pb, Hg, Al, Cu, Zn, Ni,
Co, B a organické polutanty. Z anorganických látek jsou v největší míře zastoupeny chloridy, sodík, draslík a
amoniak, z organických látek byly zjištěny zejména tenzidy, ropné látky a BTEX [Jurnečková R, 2009].
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Tabulka č. 21: Výsledky chemických analýz vody z drenážní a průsakové jímky ze 17. a 20.10.2009
[Jurnečková R., 2009]
ukazatel

jednotka

pH

podzemní voda

průsaková voda

JDrV

JPrV

7.14

8.10
3240.0

konduktivita

mS/m

401.3

sodík

mg/l

346.0

4462.0

draslík

mg/l

58.30

2074.0

hořčík

mg/l

116.0

162.0

NH4+

mg/l

31.10

2099.0
17.10

dusičnany

mg/l

14.10

dusitany

mg/l

10.70

<1.0

chloridy

mg/l

450.0

8200.0

sírany

mg/l

1246

482.0

As

mg/l

<0.01

0.25

Cd

mg/l

<0.001

0.00

Pb

mg/l

<0.01

0.04

Hg

mg/l

<0.0005

<0.0005

Al

mg/l

<0.05

0.590

Cu

mg/l

<0.01

0.21

Zn

mg/l

0.0394

0.26

Fe

mg/l

1.00

2.39

Be

mg/l

<0.0002

<0.002

Crcelk

mg/l

0.0131

1.03

Ni

mg/l

0.0454

0.40

Co

mg/l

<0.01

0.02

B

mg/l

3.14

62.00

CHSKCr

mg/l

161.00

6224.00

BSK5

mg/l

-

1120.00

rozpuštěné látky

mg/l

-

19638.00

Σ fenoly

mg/l

<0.05

1.03

tenzidy

mg/l

0.42

21.40

NEL

mg/l

-

2.60

veškeré kyanidy

mg/l

-

0.03

benzen

μg/l

<1.0

8.20

toluen

μg/l

<2.0

47.90

ethylbenzen

μg/l

<2.0

19.10

Σ xyleny

μg/l

<2.0

73.20

fluoranthen

μg/l

0.011

0.380

benzo(a)fluoranthen

μg/l

<0.002

0.050

benzo(k)fluoranthen

μg/l

<0.002

0.030

Benzo(a)pyren

μg/l

<0.002

0.050

benzo(k,h,i)oerylen

μg/l

<0.002

0.060

indenol(1,2,3-cd)pyren

μg/l

<0.002

<0.05

V rámci geologického průzkumu prostoru stávající skládky odpadu v Lodíně byly v roce 1993 odebrány z
hydrogeologického vrtu HV1 vzorky vod k chemické analýze pro dokumentaci původního chemismu
podzemní vody neovlivněné skládkováním. Voda z I. horizontu byla Na-Ca- SO4-(HCO3) typu, z II. horizontu
Na-(Ca)-SO4-HCO3-(Cl) typu [Virgl, 1993]. Vody z vrtu HV1 obsahovaly vysoké koncentrace iontů sodných,
koncentraci vápenatých a hořečnatých iontů na úrovni vod velmi tvrdých a zvýšená množství iontů
amonných. Vysoké obsahy a železa a manganu byly označeny za přírodního původu. Na straně anionů byly
neobvykle vysoké koncentrace chloridů, síranů a hydrogenuhličitanů. Obsah CO2 byl nízký, výsledné pH
neutrální. Ve vrtu byla prokázána kontaminace chlorovanými uhlovodíky.
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Na základě rozboru podzemní vody ze cca 100 m vzdálené sondy J7 byly zjištěny odlišnosti ve složení
podzemní vody. Podzemní vody na lokalitě Lodín jsou jakostně nejednotné, na čemž se podílí velmi málo
propustné křídové vápnité jílovce.
Vodní zdroje
Zájmové území se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů a chráněné oblasti přirozené akumulace
vod.
Vodní zdroje využívané i v současnosti se v Lodíně vyskytují již pouze ojediněle. Stávající studny v počtu
nejméně jedna pro každé obydlené stavení jsou ojediněle využívány k zálivce zahrádek, nikoli však jako
zdroje pitné vody. Novým zdrojem užitkové vody je vrt HV2, který byl vyhlouben v roce 2010 při jižním okraji
obce Lodín, cca 1 km od posuzovaného území [Žaba P., 2010]. Vrt HV2 slouží jako zdroj podzemní vody pro
závlahy ozeleněných ploch na koupališti o ploše cca 1 ha. Podle vypočítaného koeficientu filtrace bylo
horninové prostředí místa vyhloubení vrtu označeno za slabě propustné s nízkou transmisivitou. Teoretický
dosah deprese v okolí vrtu HV2 byl vypočítán cca 40,4 m. Zvětralé slínovce byly v tomto vrtu zjištěny až do
hloubky 17 m – v celé metráži vrtu (vrt HV2 je v příloze č 1.8 označen jako ST4).
Veřejný vodovod a kanalizace
Obec Lodín byla v roce 1984 napojena na veřejný vodovod ve správě VaK Hradec Králové. Dodávka kvalitní
pitné vody ze zdrojů u Nového Bydžova znamenala útlum nebo úplné ukončení provozu domovních studní v
obci Lodín.
Obec Lodín je odkanalizována do kanalizace, kterou včetně ČOV vlastní a provozuje obec Lodín.
Zátopová území
Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků.

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (trvalý zábor). Pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Dotčené pozemky je podle katastru nemovitostí vedeny jako zemědělská půda. Parcela č. 455/1 je v
současné době v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), bonitovaná půdně ekologická
jednotka (BPEJ) 3.53.01.
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. Na základě Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPZP) a Bonitace
zemědělského půdního fondu (BZPF) dotčené oblasti, je území tvořeno pseudoglejem pelickým, příp.
kambizemí oglejenou, jejichž stručnou geneticko agronomickou charakteristiku uvádí následující text.

Pseudoglej - vyskytují se v rovinatějších prvcích reliéfu, na mírných svazích a v depresích, avšak i
v obvodech pod svahovými prameništi. Hlavním půdotvorným procesem je oglejení (střídání oxidačních a
redukčních pochodů), které je podmíněno hydrologickými podmínkami. Vzájemně tu spolu souvisí množství
atmosférických srážek a teploty s vnitřní drenáží půdního profilu, která závisí na zrnitostním složení,
vrstevnatosti, vodopropustnosti, vododržnosti apod. Půdotvornými substráty mohou být sprašovité pokryvy,
slíny nebo svahoviny. Často u pseudoglejí se uplatňuje geologické podloží, které bývá příčinou omezené
vodopropustnosti a zadržování vody v půdním profilu. Příčinou vzniku procesu oglejení je vždy zhoršení
vodního režimu půdy, kdy v povrchových vrstvách půdy se hromadí, stagnuje srážková voda. Podmínkou
této stagnace je omezená propustnost půdních horizontů, které vznikají procesem illimerizace (ztužení a
zajílení iluviálních horizontů nebo malá propustnost půdotvorného substrátu).
Pseudogleje tvoří často komplexy s jinými hydromorfními půdami (např. kambizemě oglejené
/pseudoglejové/) nebo i nezamokřenými (kambizemě). Zrnitostně jde o převážně těžší půdy, hlavně ve
spodině. Obsah organických látek může být poměrně vysoký vzhledem k pomalému rozkladu při omezeném
provzdušnění. Půdní reakce je obvykle kyselá až silně kyselá. Sorpční vlastnosti jsou značně nepříznivé.
Přirozená zemědělská hodnota je nízká. Vyžadují především radikální úpravu vodního režimu odvodněním.
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Kambizem - jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Uplatňují se jak v pahorkatinách a vrchovinách, tak
i v horách, jen v nížinách jsou málo zastoupeny. Klima převažuje humidnější, mírně teplé, roční úhrn srážek
se obvykle pohybuje mezi 500 až 900 mm, průměrná roční teplota mezi 4 až 9 oC. Původní vegetací byly
listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny
skalního podkladu (např. opuky, slínovce). kambizemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 450 až 800 m n. m. Jsou
vázány většinou na členitý reliéf: svahy, vrcholy, hřbety apod. Poměrně časté jsou však i kambizemě na
terasových štěrcích a píscích, které se naopak nejvíce vyskytují v nízkých rovinatých polohách. Hlavním
půdotvorným pochodem při vzniku kambizemí půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé
půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem,
illimerizovanou půdu, podzol apod. Stratigrafie kambizemí vypadá následovně: pod obvykle mělkým
humusovým horizontem leží hnědě až rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní
zvětrávání. Teprve hlouběji vystupuje méně zvětralá hornina, která je ve srovnání s předešlým horizontem
odlišně zbarvená, většinou světlejší. V tomto horizontu zároveň obvykle přibývá skeletu. U některých
kambizemí je uvedené zbarvení překryto barvou matečného substrátu, ze kterého půda vznikla; tak je tomu
například u kambizemí na permokarbonských sedimentech, nápadných červenou barvou. kambizemě jsou
zpravidla mělčí, skeletovité. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny. Obsah
humusu silně kolísá. Větší obsah humusu mají hnědé půdy vyšších poloh a půdy na těžších nebo bazických
substrátech. Složení humusu je zpravidla méně kvalitní, půdní reakce obvykle slabě kyselá až kyselá. Sorpční
vlastnosti se mění v závislosti na obsahu humus a zrnitostním složení. Podobně kolísají i fyzikální vlastnosti;
u středně těžkých půd jsou však poměrně příznivé. Kambizemě jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní
nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu. Využívají se pro
pěstování brambor a méně náročných obilovin (žita, ovsa) a lnu.
Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé zájmového území zařazeni do
následujících BPEJ: 3.53.01.
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region.
3 - teplý, mírně vlhký, se sumou teplot (nad + 10o C) 2500 - 2800, průměrnou roční teplotou (7) 8 - 9o
C, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 550- 650 (700) mm, pravděpodobností suchých
vegetačních období v rozmezí 10 - 20 a vláhovou jistotou 4 - 7.
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.
53 Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně
skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice.
Číslo kódu

Sklonitost
o

Expozice

o

0
0 - 3 (rovina)
1
3o - 7o (mírný sklon)
jih
2
3o - 7o
sever
3
3o - 7o
jih
4
7o - 12o (střední sklon)
sever
5
7o - 12o
jih
6
12o - 17o (výrazný sklon)
sever
7
12o - 17o
8
17o a více (příkrý sklon, sráz) jih
9
17o a více (příkrý sklon, sráz) sever
U klimatických regionů 0 - 5 znamená kód 2, 4, 6, 8 jih, zbylé kódy všechny ostatní expozice
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Číslo kódu

Kategorie skeletovitosti

Kategorie hloubky půdy

0
1
2
3
4

bezskeletovitá
bezskeletovitá až slabě skeletovitá
slabě skeletovitá
středně skeletovitá
středně skeletovitá

hluboká (víc jak 60 cm)
hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká (více jak 30 - 60 cm)
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5
6
7
8
9

bezskeletovitá
středně skeletovitá
bezskeletovitá až slabě skeletovitá
středně skeletovitá až silně
bezskeletovitá až silně skeletovitá

mělká (méně jak 30 cm)
mělká
hluboká až středně hluboká (více jak 30 - 60 cm)
hluboká až mělká skeletovitá
hluboká až mělká

Třídy ochrany půd
Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do IV. třídy ochrany zemědělské půdy.
Zařazení půdních představitelů do BPEJ a tříd ochrany zemědělské půdy:
BPEJ

Třída ochrany

3.53.01

IV.

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Z prováděných průzkumů nevyplývá kontaminace zájmového území a okolních pozemků vlivem provozu
skládky. Z uvedeného důvodu není problematika kontaminace půd cizorodými látkami chemického
charakteru podrobněji řešena.
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina
soustava Česká tabule
podsoustava Východočeská tabule
celek Východolabská tabule
podcelek Chlumecká tabule
okrsek Ostroměřská tabule

Chlumecká tabule tvoří střední část Východolabské tabule. Jedná se o plochou pahorkatinu v povodí Labe a
Cidliny se slabě rozčleněným erozně akumulačním reliéfem. Střední výška Chlumecké tabule činí 249,2 m
n.m., střední sklon 1°30’.
Ostroměřská tabule je plochá pahorkatina v povodí Cidliny, vyznačuje se slabě rozčleněným erozně
denudačním reliéfem se strukturně denudačními plošinami a plochými hřbety. Je rozdělena silnicí Chotělice Staré Smrkovice na dvě části, z nichž každá leží na pahrbku s převýšením cca 30 m a s orientací svahů ke
všem světovým stranám. Je součástí rozsáhlého lesního komplexu v mírně zvlněné zemědělské krajině.
Nadmořská výška 240 – 286 m n.m [www.nature.cz].
Vlastní území záměru je lokalizováno v místě mělkého erozního údolí se spádem k severu. Původní terén
v sousedství lokality byl narušen skládkováním, současné těleso skládky Lodín tvoří na lokalitě místně
významný výrazný antropogenní prvek.
Nadmořské výšky se v místě zájmového území pohybují okolo 250 m n.m.
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území k východní části České křídové pánve, jejíž výplň v
této oblasti náleží k labskému vývoji. Tento geologický útvar se rozprostírá na území značné části severních,
středních a východních Čech a zasahuje až na severozápadní Moravu. Zájmové území se nachází v jeho
jihovýchodní části. Zájmové území náleží lužické oblasti České křídy.
Vývoj České křídové pánve byl umožněn regionálním poklesem Českého masívu spojeným s obdobím
odpovídajícím austrijské tektogenezi. Sedimentace začíná ve svrchní křídě v cenomanu, nejprve sladkovodní
v limnických pánvích vyvinutých v depresích předkřídového reliéfu. Ke konci cenomanu dochází k mořské
transgresi ze severovýchodu a východu. V období mořského cenomanu výrazně převažuje sedimentace
písčitá. Ve facii písčité je cenoman vyvinut i na zájmovém území.
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Nejstarší stavební jednotkou je zde epizonálně metamorfovaný vulkanicko-sedimentární komplex. Tento
komplex tvoří podloží mladšího paleozoika a svrchní křídy. Stratigrafické postavení podložních komplexů není
spolehlivě vyřešeno.
Sedimentace svrchní křídy začíná v cenomanu lokálně vyvinutými lakustrinními uloženinami. V jejich nadloží
po transgresi moře sedimentovaly pískovce a prachovce. Ve spodním turonu je písčitá sedimentace
vystřídána slínovci a vápnitými jílovci, někde se vyskytují spongilitické prachovité slínovce. Střední a svrchní
turon je charakterizován sedimenty vápnito-jílovitými a slínitými. Svrchnoturonská sedimentace přechází do
coniacké bez přerušení. Bazální část coniaku tvoří souvrství tzv. inoceramových opuk, nad nimi následuje
souvrství slínovců s četnými pelosideritovými konkrecemi. Koncem coniacu a v santonu svrchnokřídové moře
ustupuje a území se stává souší [Burda J. a kol. 1998].
Z kvartérních sedimentů převládají v širším okolí zájmového území akumulace fluviální a sedimenty sprašové.
Ostatní kvartérní sedimenty deluviofluviální a deluviální jsou zastoupeny v menším rozsahu a mocnosti.
Fluviální sedimenty jsou zastoupeny různými zrnitostními varietami, jsou nejrůznějšího stáří a v různém
stupni destrukce. Spraše a sprašové hlíny jsou zastoupeny pelitickými až peliticko-psamitickými sedimenty.
Deluviální sedimenty jsou převážně hlinitopísčité a hlinitokamenité a vyskytují se v malých mocnostech a
rozsahu. Z hlediska genetického lze tyto sedimenty zařadit do skupiny sedimentů soliflukčních. Fluviální
sedimenty inundačních území jsou většinou písčitohlinité, lokálně písčitoštěrkovité [Burda J. a kol. 1998].
V okolí zájmové lokality je předkvartérní podloží budováno horninami svrchnokřídového stáří, tzv.
březenským souvrstvím (stáří coniak a santon). Litologicky se jedná převážně o vápnité jílovce až slínovce,
hnědé až šedé, silně rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé až rozložené na vysoce plastické jíly. Směrem
do hloubky horniny přecházejí do navětralých partií, silně až středně rozpukaných s deskovitou odlučností.
Kvartérní eolické spraše a sprašové hlíny, které v širším okolí křídový útvar překrývají v zájmovém území
chybí. Pod humózní vrstvou se nachází vrstva deluviálních štěrků [Žaba P., 2010].
Vrásové struktury sv. části české křídové pánve vznikly patrně v důsledku vyklenování krkonošsko-jizerského
a orlicko-kladského krystalinika. Seskupení flexur a jednoduchých asymetrických vrás bylo později porušeno
zlomy. V okolí zájmového území se nachází Jílovické zlomové pásmo (jílovická porucha) směru ZSZ – VJV
tvoří víceméně paralelní zlomy k JZ [Burda J. a kol. 1998].
V rámci geologického průzkumu prostoru stávající skládky odpadů v Lodíně, na kterou navazuje navržené
rozšíření, byl realizován vrtný průzkum, v rámci něhož byl na lokalitě vyhlouben jeden hydrogeologický vrt
HV1 a 19 sond S1 až S19. Vrtné práce zastihly kvartérní hlíny o mocnosti 1,0 až 1,5 m, pod nimiž se
nacházejí slínovce zvětralé nejméně do 17 až 25 m, v dolních partiích jsou pukliny vyplněny zvětralinovým
jemnozrnným materiálem, který je příčinou klesající propustnosti směrem do hloubky [Virgl B., 1993].
Skládka byla situována záměrně do prostředí křídových sedimentů coniackého stáří v pelitickém vývoji, tzv.
slinité labské facie.
V jižní části obce Lodín byl vybudován 17 m hluboký vrt HV2, který je situován cca 1 km severovýchodně od
zájmového území. Vrtným profilem byly zastiženy pod vrstvou humózních hlín fluviální štěrky, v jejichž
podloží se nacházely zcela zvětralé slínovce (eluvium charakteru jílu), které v 4,3 m přešly do silně
zvětralého slínovce, od hloubky 8,0 m do navětralého slínovce, deskovitého, puklinově propustného [Žaba
P., 2010].
Geologická situace zájmového území je patrná z přílohy č. 1.6. (Geologická situace).
Hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí hydrogeologického rajónu č. 436 - Labská křída o rozloze 2845,75 km2, který
patří do slupiny rajónů Křída středního Labe po Jizeru. Rajón zahrnuje centrální část křídové tabule.
Hlubinný kolektor podzemní vody je v zájmovém území vázán na cenomanské pískovce a slepence peruckokorycanského křídového souvrství. Spojitý kolektor s průlino-puklinovou propustností je tlakově napjatý.
Hydraulická vodivost pískovců a slepenců je nízká a pohybuje se v řádu < 1.10-4 m2/s. [www.vuv.cz].
Mělký horizont podzemní vody je vázán na jílovce a slínovce (březenské souvrství) s mocností souvislého
zvodnění 15 – 50 m. Hladina podzemní vody je volná, typ propustnosti průlino-puklinová, transmisivita nízká
< 1.10-4 m2/s [www.vuv.cz].
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Česká křídová pánev je velmi významným hydrogeologickým a vodohospodářským celkem. Na základě
strukturních poměrů je česká křídová pánev rozdělena do několika víceméně samostatných
hydrogeologických celků. Zájmové území je součástí Labské křídy. Křídová souvrství mají puklinovou
propustnost, v perucko-korycanském souvrství a v přípovrchovém pásmu rozvolnění hornin je významná i
průlinová propustnost (Burda J. a kol. 1998).
V Labské křídě je velmi však obtížné doplňování zvodně bělohorského a perucko-korycanského souvrství,
jehož důvodem je pomalé procezování přes jílovickou poruchu a velké vzdálenosti od míst infiltrace. Jejich
vodohospodářský význam je nepatrný. Velmi nízké hodnoty transmisivity kolektoru v perucko-korycanském
souvrství, v řádu 10-6 m2.s-1, zapříčiněné velmi omezenými možnostmi dotace tohoto kolektoru, mají za
následek, že pro vodárenské využívání podzemní vody je kolektor jižně od jílovické poruchy zcela nevhodný.
Mocnost tohoto kolektoru se pohybuje od 9 do 28 m.
Březenské a teplické souvrství (slínovce, vápnité jílovce) mají funkci regionálního izolátoru. Prakticky
významným „kolektorem“ v labské křídě (kromě kvartéru) je tedy pouze přípovrchová zóna rozvolnění hornin
jizerského až březenského souvrství. Z těchto důvodů patří území stávající i rozšiřované skládky v Lodíně
k nejpříhodnějším v Královéhradeckém kraji.
Chemismus vody v perucko-korycanském souvrství závisí na jeho hydrogeologické pozici. Jižně od jílovické
poruchy je podzemní voda chemického typu Na-HCO3 s celkovou mineralizací kolem 2 g.l-1. Celková
mineralizace stoupá směrem do středu české křídové pánve k JZ na více než 3 g.l -1. K využívání pro pitné
účely je tato voda nevhodná.
V Březenském souvrství v jz. části území má podzemní voda celkovou mineralizaci 0,5 až 1,2 g.l-1 (nejčastěji
0,6 – 0,8 g.l-1), chemický typ je Ca(Mg)-HCO3SO4, se zvýšenými obsahy Fe2+ a NH4+. V okolí Chlumu se též
vyskytují síranové vody s celkovou mineralizací 0,4 až 1,7 g.l-1 a chemického typu CaMg-SO4HCO3 až CaHCO3.
Nerostné zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
V obci Lodín byly v minulém století těženy v několika drobných pískovnách nekvalitní stavební písky pro
potřebu výstavby v místě. Pískovny neměly charakter náležitě využívaných ložisek nevyhrazených nerostů,
byly později zrekultivovány.
Staré ekologické zátěže a extrémní poměry
Na ploše záměru – v půdorysu stávající ani rozšířené skládky - nejsou žádné staré ekologické zátěže, které
by bylo nutné sanovat před realizací posuzovaného záměru, ani v něm nebyly zjištěny extrémní poměry,
které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru. Pouze v rámci geologického průzkumu pro
realizaci stávající skládky v roce 1993 byly na území stávající skládky v Lodíně zjištěny zvýšené koncentrace
chlorovaných alifatických uhlovodíků ve vodě vrtu HV1 situovaném tehdy v blízkosti dnešních jímek v severní
části areálu skládky. Dopisem č.j. El/464/93-Ně ze dne 17.3.1993 hodnotil referát životního prostředí MÚ
Hradec Králové nález PCE jako náhodný, s hodnotou klesající pod mez nutné sanace.
V širším území se nacházely čtyři drobné skládky odpadů z provozoven Gumotex a.s. Hradec Králové
(zrekultivována v roce 1997), HACAR, a.s. Hradec Králové (p.č. 290 - zrekultivována v roce 1996), ČSAD
Hradec Králové a Tesla. Nacházely se východně od silnice Lodín – Nechanice, pouze skládka olejů ČSAD se
nacházela na druhé straně této silnice při odbočce směrem ke skládce A.S.A. Skládky po rekultivaci byly
monitorovány, tento monitoring byl již ukončen, skládky nevyžadují další sanaci.
V prostoru zájmového území a v jeho širším okolí se nenachází sesuvná území.
Stabilita území, seismicita
Plocha stavby svým reliéfem nespadá do oblastí možných sesuvů okolních svahů. Případný sesuv tělesa
skládky je vyloučen, nedojde-li k hrubému a dlouhodobému porušování projektu, provozního řádu a
technologických postupů budování skládky.
Lokalita není postižena předchozí hornickou činností, proto poškození skládky pohyby v důsledku
poddolování jsou vyloučeny.
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Podle ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb“ náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 5° M.C.S. Podle mapy makroseismických oblastí České republiky, uvedené v této normě, se
v oblasti neprojevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou nejméně 6° M.C.S. Při
projektování ani při provozu staveb proto není třeba uvažovat účinky zemětřesení.

C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Řešené území je součástí hercynské podprovincie, kontinentální biogeografické oblasti. Dle Culka (1995, ed.)
je lokalizováno do Cidlinsko-Chrudimského bioregionu (1.9), v jeho západní, cidlinské části (1.9a). Náleží do
fytogeografické oblasti termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum, fytogeografického okresu
Cidlinská pánev. Nachází se v kolinním vegetačním stupni, potenciálně přirozenou vegetací podle
Neuhäuslové et.al. (1998): černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Flóra
Zájmové území záměru je z větší části ornou půdou, intenzivně využívanou (týká se plochy navrženého
rozšíření areálu skládky), území navržených ochranných pásů zeleně zasahuje severně do intenzivní až
polointenzivní louky s tím, že k západu a severu (zejména pak severně až SV od lesního porostu) přechází do
slatinných levobřežních luk. V rámci průzkumů prováděných v letech 2009 a 2010 byly vesměs zjištěny přímo
v zájmovém území většinově běžné polní plevele a kulturní plodiny, lem toku je ruderalizován, ve strouze i
některé hodnotnější byliny.
Lesní porost západně je charakteristickou hercynskou dubohabřinou (L3.1) s mírně ochuzeným bylinným
patrem, s převahou dubu (d. letní i d. zimní, oba přes 95%), podíl habru, příměs nepůvodního smrku a
modřínu v podrostu), s ochuzeným bylinným patrem.
Botanický průzkum byl realizován v následujících lokalitách:
1 - Lodín, pole a okraj skládky J obce
2 - Lodín, kanál S skládky J obce
3 - Lodín, okraj lesa SZS skládky J obce
4 - Lodín, les blíže skládky 1km JZ obce
5 - Lodín, slatinná louka mezi kanálem a lesem 1km JZ obce
6 - Lodín, polní cesta a strouha JZ obce mezi lesem a obcí
Na základě výstupů provedeného botanického průzkumu (viz příloha č. 7 - Biologický průzkum) byly
v řešeném území zjištěny následující ochranářsky významné druhy rostlin:
Zvláště chráněné druhy rostlin

Allium angulosum L. - česnek hranatý [C2 §2] : 5
Druh v kategorii silně ohrožený. Významný druh slatinných luk, který roste na pruhu luk mezi lesem
jihozápadně od Lodína a zahloubenou vodotečí jižně obce. Nejbližší výskyt směrem k navrženému
rozšíření skládky je cca 80 m, hlavní výskyt v bohatších skupinách je v severní polovině pruhu louky
směrem k obci. Zcela mimo dosah zemních prací pro řešení plochy pro rozšíření skládky.
Druhy Červeného seznamu (Procházka F. , 2001 ed.)
Česnek hranatý patří mezi druhy silně ohrožené (C2) i podle Červeného seznamu. Charakteristika druhu
na lokalitě viz výše.

Druhy vyžadující pozornost [C4a]
Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá, Cerinthe minor L. - voskovka menší, Galium boreale L. - svízel
severní

Druhy slatinných luk, vyskytující se nejen v lučním komplexu, ale i na okraji kanálu.

Daphne mezereum L. - lýkovec jedovatý
Jednotlivě na lesním okraji severozápadně od skládky.
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Loranthus europaeus Jacq. - ochmet evropský
Poloparazit na dubech, který je hojně rozšířen ve všech dubových porostech v okolí skládky.
Na lokalitě bylo nalezeno 193 druhů rostlin včetně dřevin (seznam všech zjištěných druhů viz příloha č. 7 –
Biologický průzkum). Při průzkumu byl zjištěn 1 druh rostliny zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb., ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb., v kategorii silně ohrožený a 5 druhů obsažených v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii C4a - druh vyžadující pozornost. Všechny
druhy výše uvedené rostou mimo dosah rozšíření skládky a nejsou tudíž stavbou ohroženy (ani v kontaktu
s vodotečí).
Fauna
Fauna je rovněž ochuzená, v rámci průzkumů byly registrovány prakticky jen běžné polní druhy a druhy s
širší ekologickou valencí. Jde především o hraboše polního, dále srnce, zajíce polního (v louce i četněji i
krtka), skřivana polního, strnada obecného, špačka, bažanta, konipasa bílého, pěnici hnědokřídlou, havrana
polního, racka chechtavého, loviště káně lesní, vlaštovky obecné (ohrožený druh), poštolky obecné; dále jde
o běžné druhy hmyzu.
Fauna vlastního toku je ochuzená na ekologicky nepříliš vyhraněné druhy bezobratlých (nitěnky, beruška
vodní, šidélko páskované aj.), z obratlovců byl registrován například konipas bílý, rejsek, v červnu vyrušen 1
ex. kulíka říčního.
V lesním porostu opět spíše běžné druhy, ze savců např. prase divoké, myšice, srnec; z ptáků strakapoud
velký, brhlík lesní, žluva hajní (silně ohrožený druh), pěnkava obecná, sýkory, pěnice černohlavá, mlynařík
dlouhoocasý; z bezobratlých běžnější druhy střevílovitých, drabčíkovitých, sporadicky čmelák skalní aj.
Zoologický průzkum byl prováděn rovněž ve dvou etapách: v období duben - říjen 2009 a po zpřesnění
parametrů záměru ještě do července 2010. Na základě výstupů provedeného zoologického průzkumu (viz
příloha č. 7) byly v řešeném území zjištěny následující ochranářsky významné druhy živočichů:

Kriticky ohrožené druhy:
Na řešeném území ani v blízkém okolí nebyly žádné druhy živočichů této kategorie dokladovány.

Silně ohrožené druhy:
Na řešeném území pro rozšíření skládky nebyly žádné druhy živočichů této kategorie dokladovány.
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Dokladována v lesním porostu západně od zájmového území pro rozšíření skládky, pravděpodobné
hnízdění, zaznamenány v obou letech hlasové projevy dvou samců.

Ohrožené druhy:
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Přelety v lesním porostu západně v červnu 2009 a květnu 2010, hnízdění v blízkosti skládky i zájmového
území nezjištěno.
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Nad zájmovým územím občasné přelety, lokalita neposkytuje vhodné hnízdní prostředí.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Několikeré přelety nad řešeným územím. Záměr neruší žádný objekt s potenciálním hnízděním.
Ropucha obecná (Bufo bufo)
V červnu 2010 zjištěn pod dřevem při okraji lesa 1 ex., pravděpodobně migrační výskyt. V lesním porostu
ani v zájmovém území nejsou plochy s výskytem periodických tůní jako vhodných reprodukčních prostorů.
Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Zjištěny jen sporadické potravní výskyty na květech v lemech polí, imaga jsou vesměs velmi mobilní.
Přestože se druh vyvíjí na kořenech trav, charakter agrocenóz i ruderálních lemů nedává předpoklad
vhodného biotopu pro reprodukci.
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Čmelák zemní (Bombus terrestris), č. rolní (B. pascuorum), č. skalní (B. lapidarius)
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference
výskytu, vesměs potravní výskyty. V zájmovém území záměru chybí vhodnější lokality charakteru
přechodových ekotonů pro zakládání hnízd, pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd
v opuštěných norách hlodavců nebo hmyzožravců, č. skalní byl dokladován v lesním porostu. Přesto je
vhodné skrývky pro přípravu území časovat mimo reprodukční období.
Pro vlastní zájmové území záměru je možno dokladovat spíše ochuzené spektrum charakteristických
živočišných druhů, typických pro intenzivně využívané agrocenózy, severně je lokalizována hodnotnější louka
(již mimo přímé zájmové území). Zoologický průzkum potvrdil i pro zájmové území pro rozšíření skládky
nereprezentativní výskyty některých zvláště chráněných druhů živočichů s vazbou na ruderální lada; byly
doloženy nepříliš četné výskyty ohrožených druhů zlatohlávka Oxythyrea funesta a dvou druhů čmeláků.
Lokalita neposkytuje vhodné prostory pro reprodukci obojživelníků.
Zoologicky naopak hodnotnější je lesní porost, navazující ze západu na stávající areál skládky i na území
navrhovaného rozšíření, zejména z hlediska výskytu xylofágního hmyzu a řady druhů ptáků, včetně druhů
zvláště chráněných (žluva hajní) či druhů sledovaných programem Natura 2000 (datel černý, lejsek
bělokrký). Ve vztahu k lesnímu porostu je nutno zachovat dostatečný odstup areálu navrhovaného rozšíření
skládky.
Seznam všech zjištěných druhů živočichů (zástupců skupin živočichů) je součástí závěrečné zprávy
biologického průzkumu, která je přílohou č. 7 předkládaného oznámení.
Územní systém ekologické stability
Zájmové území záměru nezasahuje do žádného vymezeného skladebného prvku ÚSES (biocentrum,
biokoridor) žádné úrovně. Lesní porost západně od lokality je součástí velkého lesního nadregionálního
biocentra NRBC 1 Lodín.
Zvláště chráněné části přírody
Národní parky (NP) - v řešeném území ani v bezprostředním nebo vzdálenějším okolí se žádný národní park
nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - v řešeném území ani v bezprostředním nebo vzdálenějším okolí se žádná
chráněná krajinná oblast nenachází.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky
Žádné zvláště chráněné území přírody uvedených kategorií nezasahuje do zájmového území záměru.
Přírodní parky (PP) - Zájmové území není součástí žádného přírodního parku.
Památné stromy - V dosahu zájmového území ani v okolí nejsou památné stromy nebo stromy s parametry
na případné vyhlášení.
Významné krajinné prvky (VKP)
Upravený vodní tok (strouha) je VKP „ze zákona“, rovněž lesní porost západně je VKP „ze zákona“.
Do zájmového území záměru nezasahuje žádný registrovaný VKP.
Území soustavy Natura 2000
Soustava Natura 2000 zahrnuje ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Ptačí oblasti (PO) – žádná ptačí oblast, vymezená podle některého z nařízení vlády, provádějících § 45e
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, nezasahuje do řešeného území záměru, ani není lokalizována
v okolí řešeného území.
Evropsky významné lokality (EVL) – lesní porost, přiléhající západně k zájmovému území záměru, je
součástí střední části velké EVL CZ 0520030 Nechanice-Lodín (EVL je řešena nespojitě v několika lesních
komplexech severně až SZ od Nechanic). Předmětem ochrany jsou v kontaktu se zájmovým územím
přírodní stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum biotopu L3.1 – hercynské dubohabřiny.
Druhý předmět ochrany EVL, prioritní stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
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boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – biotop L2.2 - údolní jasanovo-olšové luhy
se v lesních porostech okolí řešeného území záměru nenacházejí.
Do širšího okolí zasahují i porosty přírodního stanoviště 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním
(Quercus robur) na písčitých pláních biotopu L7.2 Vlhké acidofilní doubravy, které není předmětem
ochrany EVL. Předmětem ochrany EVL dále nejsou žádné rostlinné nebo živočišné druhy.
Poloha lesních porostů (a tedy i EVL) je návrhem záměru důsledně respektována.
Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními ekologickými a
přírodními podmínkami. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do určitého souboru
typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako charakteristické,
identifikující určitý prostor.
Blízké okolí záměru je patrné z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.4. Situace záměru na
podkladu ortofotomapy).
Obrázek č. 7: Situace záměru na podkladu ortofotomapy (1:10 000)

Krajina v zájmovém území patří do nižších pahorkatin s menším výškovým rozpětím, s charakterem ploché,
mírně zvlněné pahorkatiny až terasových plošin a plochých hřbetů z ní vystupujících.
V katastrální území Lodín (771 ha) je poměr zemědělské půdy a lesní půdy téměř vyrovnaný (393 ha : 311
ha), s tím souvisí i vymezení prvků nadregionálního ÚSES v katastru a existence prvku soustavy Natura 2000
(EVL Nechanice – Lodín) v zájmovém území.
Podle míry ovlivnění lidskou činností se v území dotčeném záměrem jedná o typ krajiny B, tj. o krajinu
intermediární, s vyrovnaným poměrem relativně přírodních a člověkem zcela přeměněných vegetačních
útvarů.
Krajinný ráz se vyznačuje rovinatým reliéfem, kde se uplatňují především větší otevřené celky polí jako
určující negativní krajinná složka v kulisách plošně rozsáhlejších listnatých lesních porostů. Krajina vykazuje
velkovýrobní, scelené měřítko s tím, že drobné strukturní prvky krajiny jsou velkoplošným charakterem
krajiny prakticky setřeny, vodní toky vykazují vysokou míru technické upravenosti, přírodní a přírodě blízké
vodní plochy se v řešeném území nenacházejí; v dotčeném krajinném prostoru se jižně negativně projevuje
elevace stávajícího skládkového tělesa.

STRANA 52 z 109

SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 250 m n.m., na východním okraji lesního komplexu
Svidník, severně od stávající skládky. Prostor je viditelný pouze od severu až severovýchodu, ze zbývajících
stran je lemován lesem.
Území přírodních parků nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Osídlení (historie, využití území)
Obec Lodín se řadí mezi menší venkovská sídla. Obec se nachází 17 km od Hradce Králové ve výšce 254 m
n. m., na rozloze 771 ha.
První písemná zmínka o obci je z r. 1073. Posledními majiteli byli Harrachové. K obci náleží osada Janatov,
která leží 2 km západně od Lodína. První písemná zmínka o osadě Janatov je z r. 1720.
V posledních letech přispělo k rozkvětu obce vybudování kanalizace, vodovodu a plynofikace. Původně
zemědělská obec se postupem času měnila a v současnosti má převážně charakter příměstského bydlení
s převažující obytnou funkcí. Tato skutečnost byla a je ovlivňována blízkostí a snadnou dostupností krajského
města Hradec Králové.
Rekreační aktivity se soustřeďují v okolí dvou rybníků na katastru obce a nového moderního koupaliště,
které je otevřeno od roku 1998.
Zájmové území není vzhledem k současnému funkčnímu využití (skládka, zemědělské plochy) rekreačně
využíváno.
Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Na dotčených plochách nejsou archeologické nálezy registrovány, jejich výskyt však nelze zcela vyloučit.
Navrhovaný záměr nezasahuje do registrovaných kulturních památek ani na území evidovaných
archeologických lokalit.
Hluk
Skládka Lodín se nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu nebo jiná hlukově chráněná území.
Nejbližší chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází na přilehlém okraji
zástavby obce Lodín a dále na přilehlých okrajích obcí Kobylice a Staré Nechanice, ve vzdálenosti cca 1 km a
více od skládky. Uspořádání prostoru a vzdálenosti od záměru jsou zřejmé z následujícího obrázku č. 8.
Chráněný prostor je charakterizován následovně:
1
2
3
4

přilehlý okraj obce Lodín (rekreační zóna - kemp, koupaliště), vzdálenost od záměru cca 1000 m
hájovna při obci Kobylice, vzdálenost od záměru cca 1200 m (přes lesní porost)
přilehlý okraj obce Kobylice, vzdálenost od záměru cca 1600 m (přes lesní porost)
přilehlý okraj obce Staré Nechanice, vzdálenost od záměru cca 1700 m (přes lesní porost)

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z provozu skládkových mechanismů a
zařízení (kompaktor, solidifikační linka, kogenerační jednotka, vnitroareálová doprava) a přírodním pozadím.
Stávající (pozaďová) hluková situace v obci Lodín (resp. dalších obcích - Kobylice a Staré Nechanice) je dána
pozaďovým hlukem venkovské zástavby, ovlivněna je hlukem sezónních zemědělských činností a silniční
dopravy. Hluk z provozu stávající skládky se zde neprojevuje, vzdálenost je více než dostatečná pro utlumení
případných hlukových vlivů. Provoz skládky není zdrojem překračování hygienických limitů hluku.
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Obrázek č. 8: Umístění záměru, vztah k chráněnému prostoru

Hlukové limity jsou dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, takto:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro nejhlučnějších 8 hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro nejhlučnější 1 hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb je pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích
uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 70 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 60 dB v noční době (pro celé noční období).
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
Dopravní infrastruktura
Stávající skládka, na kterou navazuje plocha navrženého rozšíření, se nachází při obci Lodín, mimo zástavbu.
Příjezd je zajištěn účelovou asfaltobetonovou komunikací ze silnice III/32336.
Umístění a schéma dopravní infrastruktury území jsou zřejmé z následujícího obrázku č. 9.
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Obrázek č. 9: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území, umístění záměru, čísla sčítacích profilů

Intenzity dopravy na komunikační síti jsou uvedeny v následující tabulce (čísla sčítacích profilů viz obrázek).
Tabulka č. 22: Výsledky sčítání dopravy (ŘSD ČR, 2005) - roční průměr denních intenzit [vozidel/24 h]

Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

II/323

5-4508

160

481

2

643

5-4497

1059

4830

2

5891

5-4496

336

977

12

1325

5-1380

685

3580

27

4292

5-1390

687

4062

34

4783

II/324

Intenzita na silnici III/32336 není sčítána, lze odhadnout, že nepřekročí nejvýše několik stovek vozidel za
24 hodin.
V uvedených hodnotách jsou zahrnuta i vozidla obsluhující skládku. Celkově je zřejmé, že komunikační síť je
poměrně málo zatížena, intenzita dopravy v nejzatíženějším profilu v souběhu silnic II/323 a II/324 v
Nechanicích (profil 5-4497) nepřekročí cca 6 000 vozidel za 24 hodin (z toho cca 18% těžkých).
Komunikační systém je při zajištění stavební a provozní údržby vyhovující.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
Územní plánování
Pro území obce Lodín je zpracován územní plán, který byl schválen Zastupitelstvem obce dne 20.1.2003.
Dále byly schváleny změny územního plánu č. 1 dne 3.3.2006 a č. 2 18.8.2007.
Stávající skládka je situována na ploše průmyslové výroby a skladů – PS. Typické využití těchto ploch je
vymezeno takto:

Zařízení výroby a služeb, převážně těch, která nejsou přípustná v jiných územích – sklady odpadů.
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Plocha navrženého rozšíření skládky a související ochranné zeleně je předmětem změny č. 3 Územního plánu
obce Lodín. V současné době je tato změna v závěrečné fázi projednávání a schvalovacího procesu. K návrhu
změny nebyly podány ze strany dotčených správních úřadů či veřejnosti závažné připomínky. Dne 15.6.2010
se konalo veřejné projednání změny č. 3 ÚP obce Lodín. Po schválení zastupitelstvem obce Lodín a dalších
právních úkonech, se změna č. 3 ÚP stane součástí platného územního plánu obce.
Změna č. 3 ÚP obce Lodín řeší následující plochy:
Lokalita III/1 - je navržena pro rozšíření stávající skládky odpadů - výměra lokality je 6,5 ha.
funkční využití dle ÚPO: plochy zemědělsky obhospodařované půdy
současné funkční využití: orná půda, trvalý travní porost
navržené funkční využití: plochy průmyslové výroby a skladů
Lokalita III/2 - je navržena pro oddělení skládky od okolní krajiny pásem izolační zeleně (část travnatá
plocha, část výsadba dřevin) - výměra lokality je 1,8 ha.
současné funkční využití: orná půda, trvalý travní porost
navržené funkční využití: plochy izolační zeleně
Řešení navrhované ve změna č. 3 ÚP obce Lodín je následující:
A) Lokalita III/1 pro rozšíření skládky se zařazuje do zastavitelného území.
B) Pro funkční plochu „plochy průmyslové výroby a skladů“ bude provedena v regulativech následující
změna:
„skládka odpadů ASA“ bude přemístěna z oddílu „Výjimečně přípustné využití“ do oddílu „Přípustné
využití“.
C) Pro funkční plochu „izolační zeleň“ jsou stanoveny tyto regulativy:
Hlavní využití:
−

ochranná a izolační zeleň kolem ploch dopravní infrastruktury, výroby a skladování.

Přípustné využití:
−

ochranná a izolační zeleň kolem ploch dopravní infrastruktury, výroby a skladování, občanské
vybavenosti, technické infrastruktury, hřbitovů a zemědělských staveb z důvodu plynulého začlenění
těchto ploch a staveb do okolní krajiny;

−

pozemky zemědělského půdního fondu;

−

pozemky určené k plnění funkcí lesa;

−

stavby a sítě technického vybavení území (liniové stavby).

Nepřípustné využití:
−

stavby a zařízení technické infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném využití.

Podmínky prostorového uspořádání:
−

v šířce 6 m od břehové čáry trvalý travní porost, dále pak výsadba dřevin.

Situace změny č. 3 ÚP obce Lodín je patrná z následujícího obrázku č. 10.
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Obrázek č. 10: Situace změny č. 3 ÚP obce Lodín
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C.III.
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Zájmové území záměru je lokalizováno do antropogenně významně ovlivněného segmentu krajiny na
intenzivně využívaných celcích orné půdy, v kontaktu s technicky upravenou meliorační strouhou bez
dřevinného vegetačního doprovodu, kdy plochy orné půdy zasahují prakticky až k břehovým hranám. Pouze
ze západu je v kontaktu se zájmovým územím přírodě blízký lesní porost (dubohabřina).
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí a schopnosti prostředí snášet danou zátěž je třeba
konstatovat, že posuzovaný záměr představuje lokální měřítko ve významnosti a rozsahu očekávaných vlivů.
Vlivy, a tím i popis a hodnocení současného a výhledového stavu okolního prostředí, regionálního významu
není třeba uvažovat ani hodnotit u žádného z dotčených složek či faktorů.
Mezi největší problémy, které jsou v řešeném území identifikovány, patří:
−

znečišťování a kvalita ovzduší,

−

zábory zemědělské půdy,

−

znečišťování povrchových vod,

−

ochrana prvků ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu,

−

rizika plynoucí z provozu stávající skládky S-NO a SOO3 (ohrožení kvality horninového prostředí,
podzemních vod a v ovzduší v případě nestandardního stavu).

Stávající zajištění skládky S-NO se sektorem S-OO3 v sousedství navrženého záměru je v souladu
s legislativou ochrany životního prostředí, skládka je provozována podle podmínek platného IP. Stávající
skládka se nachází v oblasti nepříznivé pro pohyb a akumulaci podzemních vod a je zabezpečena technickou
bariérou v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky,
ČSN 83 8030 (základní podmínky pro výstavbu skládek) a ČSN 83 8032 (těsnění skládek). Průsakové vody ze
skládky i neznečištěné vody z areálových komunikací jsou jímány v bezodtoké jímce a vyváženy na ČOV, bez
rizika pro povrchové vody na lokalitě.
Navrhovaný záměr není takového charakteru, aby významně ovlivnil současnou úroveň kvality životního
prostředí v řešeném území.
Nejvýznamnější dopady navrhovaného záměru lze očekávat v oblasti záboru zemědělské půdy a v oblasti
dopadů na krajinu. V případě záborů jde o dotčení málo kvalitní zemědělské půdy a navíc z hlediska rozsahu
navrhovaných záborů nedochází k zásadním změnám ve struktuře a rozsahu obdělávaných ploch.
Z hlediska ochrany přírody nebude mít posuzovaný záměr zásadní vliv na určující aspekty přírodního
prostředí – lokality soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti ani evropsky významné lokality) nebudou dotčeny,
stejně tak se změny nedotýkají ani zvláště chráněných území, přírodních parků a památných stromů.
Místo určené k rozšíření skládky nebezpečného odpadu v Lodíně se nachází v pramenní oblasti toku, který
není vodárenský ani vodohospodářsky významný. Jakost vody v toku odvodňujícím území se skládkou, resp.
rozšířenou skládkou, není monitorována ani správcem toku, ani provozovatelem skládky. V nejbližším
monitorovaném profilu na Kralickém potoce u Nového Bydžova nelze případný podíl kontaminantů
pocházejících jednoznačně ze skládky v Lodíně rozlišit vzhledem ke značné vzdálenosti a množství dalších
přítoků. Jakost vody v uvedeném měřeném profilu silně kolísá během roku, únosná míru zatížení
povrchových vod však není překročena.
Zdroje podzemní vody na lokalitě jsou prakticky vodohospodářsky nevýznamné, nekvalitní, jejich přirozená
obnovitelnost není současnou skládkou ani jejím rozšířením nijak omezena. Stávající skládka odpadů
provozovaná v území od roku 1993 nepůsobí podle výsledků pravidelného monitoringu znečištění
podzemních vod, koncentrace některých sledovaných ukazatelů dokonce klesají. Podzemní vody v území
proto nejsou zatíženy nad únosnou míru.
Čtyři staré ekologické zátěže zdokumentované v širším okolí skládky byly vysanovány, byl ukončen jejich
monitoring a již nepředstavují zatížení pro území. Provozovaná skládka i navrhované rozšíření jsou, resp.
budou, provedeny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu úniku kontaminovaných vod nebo jiných látek
souvisejících se skládkou do horninového prostředí a následně k překročení únosného zatížení prostředí.
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Území uvažované pro rozšíření skládky je doposud využíváno k zemědělské výrobě. V současnosti i
v budoucnu při realizaci rozšířené skládky bude prioritou trvale udržitelného rozvoje důsledné dodržování
provozního řádu skládky a dalších platných předpisů, realizace a vyhodnocování monitoringu podzemních a
povrchových vod na náležité odborné úrovni. Za těchto předpokladů je možná akceptovatelná koexistence
skládky nebezpečného odpadu s aktivitami na okolních pozemcích – zemědělskou výrobou, lesním
hospodářstvím, běžným životem v obci Lodín. Nesmí dojít k porušování těchto zásad, k tvorbě nepovolených
skládek jako v minulosti, k provozní nekázni při výstavbě a provozu skládky.
Záměr nepředstavuje žádné navýšení vstupů do životního prostředí ve srovnání se současným stavem.
V podstatě bude zachován stávající stav provozu v areálu skládky Z tohoto pohledu nedojde vlivem
posuzovaného záměru k žádné změně v zatížení jednotlivých složek a faktorů prostředí v zájmovém území.
Z hlediska únosnosti životního prostředí lze konstatovat, že vlivy v hodnocených složkách a charakteristikách
životního prostředí jsou hodnoceny jako akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími
právními normami či předpisy. Záměr nevyvolá překročení únosné zátěže území, ani významné trvalé změny
v dílčích charakteristikách dotčeného území.
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ČÁST D

(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
Cílem této části dokumentace je popis vlivů záměru na jednotlivé složky životného prostředí a jejich
klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních hledisek jsou uvedeny metodické tabulky, které
umožní jednotný přístup k hodnocení jednotlivých vlivů v dalším textu dokumentace.
Tabulka č. 23: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí

Hlavní hlediska

Poznámka

A.

1. příprava

bez významných vlivů na ŽP

FÁZE REALIZACE

2. výstavba

časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy

3. provoz

zásadní vliv při provozu skládky a ukládání odpadů

4. likvidace

vzhledem k trvalému charakteru skládky není tato část předmětem
samotného hodnocení

B. ZPŮSOB
INTERAKCE

1. vlivy přímé

faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP

2. vlivy nepřímé

faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku

C.

1. vratné

po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému

2. částečně vratné

původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně

3. nevratné

účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit do
původního stavu

1. chvilkové

časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy

2. krátkodobé

časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný

3. střednědobé

časovou jednotkou je rok

4. dlouhodobé

časovou jednotkou je 1 generace (25 let)

5. trvalé

po dobu trvání stavby

E.

1. vyloučené

děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0

PRAVDĚPODOBNOST

2. málo pravděpodob.

pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově nepředpokládá

3. středně pravd.

pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se hovoří o
možnosti 50 na 50

4. velmi pravd.

pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově předpokládá

5. jisté

děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0

F.

1. inhibiční

při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek snižuje

SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

2. indiferentní

faktory se vzájemně neovlivňují

3. kumulativní

celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus

VRATNOST DĚJE

D.
DOBA TRVÁNÍ

VÝSKYTU
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G.

1. přímá kvantifikace

VELIKOST A
VÝZNAMNOST
VLIVU

(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní
hladina hluku)

2. semikvantitativní
stupnice

5ti-členná stupnice (viz další tabulka), vychází z multikriteriálního
hodnocení staveb a činností

Tabulka č. 24 5ti-členná stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a činností

Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“
daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Hodnocení vlivů staveb a činností

1

Výskyt
škodlivin

Impakt

Přijaté

(Plošný vliv)

riziko

vysoké
překročení

likvidace
extrémní
objektu,
zásadní
ohrožení funkce

(>200%)
2

překročení
limitu
(120-200%)

silné narušení,
nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

Finanční
náklady

Důležitost

Užitečnost

Obecná
přijatelnost
řešení

nepřija-

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami

(váha
ukazatele)

telné

3

Na
hranici průměrný může průměrné
limitu
vést k ohrožení
funkce
(80-120%)

průměrné

průměrná

průměrná
střední

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)

4

pod limitem

podprůměrné

nízké

velká

velká

přijatelné
s dílčími
výhradami

nulové

žádné

rozhodující

maximální,
velmi vysoká

jednoznačně
přijatelné,
bezproblémové,
ideální

(40-80%)
5

hluboko
limitem

částečný,
neohrožuje
funkci

pod bez reálného
vlivu

<50% limitu

(nulový vliv)

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. Z hlediska vratnosti a
doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky. Z hlediska součinnosti s jinými vlivy není v současné době
žádný jiný vliv znám.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti jednotlivých
vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě (současnému stavu).

D.I.2. Vlivy na veřejné zdraví včetně sociálně ekonomických vlivů
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Vlastní provoz skládky v navrhovaném rozšíření neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by
způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé zdravotní
následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo
rizik.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze vyloučit významné a postižitelné negativní
důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
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Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno postižitelné navýšení stávající imisní zátěže v
blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem
provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány.



Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nulové. Vlivem výstavby
a provozu posuzovaného záměru na rozšíření skládky nedojde k překračování přípustných hodnot
ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je rovněž nízký a
nezpůsobí překračování hygienických limitů hluku u zástavby v okolí příjezdové komunikace.



Záměr nebude zdrojem znečišťování povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a povrchových
vod nebo půdy lze vyloučit.



Záměr nevede ke změnám dopravních intenzit (zvýšení či snížení) na okolních komunikacích,
doprava vázaná na provoz skládky zůstává na úrovni dosavadního provozu beze změny. Riziko úrazů
spojené s provozem dopravních prostředků pro areál nebude významně zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (skládka, zemědělská půda), v jehož
okolí nejsou uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob (bydlení,
rekreace apod.). Narušení psychické pohody proto není předpokládáno.

Sociálně ekonomické vlivy - relativně nejvýznamnější možné nepříznivé dopady záměru na obyvatele
zahrnuje oblast vlivů nepřímých a psychosociálních, kam je možné zařadit dopravu odpadů nákladními
automobily na skládku, obavy ze znečištění povrchových a podzemních vod, vnímání skládky jako trvalé
přeměny krajiny v těsné blízkosti obce apod.
Nepříznivě může být pociťováno i narušení estetické hodnoty krajiny, zejména v období provozu skládky
před její konečnou a komplexní rekultivací. V souvislosti s tím je nezbytné přizpůsobit provoz skládky
požadavkům na vyloučení a minimalizaci negativních dopadů, a průběžně informovat samosprávy dotčených
obcí i veřejnost o přijímaných opatřeních, včetně plánu finální rekultivace skládky.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru.
Provoz skládky má významný kladný vliv na ekonomickou situaci obce, poplatky za ukládání odpadu se
stávají součástí rozpočtu obce. Realizace záměru znamená prodloužení provozu skládky o cca 11 let. Po tuto
dobu budou odváděny poplatky za ukládání odpadů stanovené platnou legislativou, které jsou i příjmem
rozpočtu obce.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani neovlivňuje současné či výhledové turistické
využití území.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika
V rámci oznámení bylo zpracováno autorizované hodnocení zdravotních rizik – vlivů na veřejné
zdraví (Pelikánová, 2010), které je v plném znění prezentováno v příloze č. 6. Předmětem hodnocení je
záměr posuzovaný v tomto oznámení a jeho možné důsledky na veřejné zdraví.
Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., je teoreticky možné zahrnout kromě přímých
zdravotních rizik, daných ovlivněním a kontaminací jednotlivých složek prostředí, i vlivy sociálně
ekonomických a jiných faktorů ovlivňujících životní podmínky a způsob života a tím zprostředkovaně
působících na zdraví obyvatel.
V následujícím textu jsou uvedeny pouze závěry citovaného posudku. Podrobnější informace viz příloha č. 6
(Hodnocení vlivů na veřejné zdraví).

Chemické škodliviny, prach
Pro navrhovaný záměr je zhodnoceno zdravotní riziko pro obyvatele vyplývající z inhalační expozice
škodlivinám a prachu emitovaného v souvislosti s provozem záměru. Podkladem pro hodnocení
předpokládané kvality ovzduší v dané lokalitě i zdravotních rizik byly výsledky modelových výpočtů
rozptylové studie (Cetl, 2010).
Pro hodnocení příspěvku z provozu záměru k imisní zátěži lokality byly vybrány (na základě
předpokládaného emitovaného množství a účinků) následující modelové látky: prašný aerosol frakce
PM10, oxid dusičitý a oxid siřičitý.
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Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže z provozu skládky a navazující obslužné
automobilové dopravy. Do výpočtu bylo zahrnuto i spalování skládkového plynu ve stávající kogenerační
jednotce. Vzhledem ke skutečnosti, že skládka je již provozována, nejedná se v případě výpočtu imisních
vlivů jak vlastní skládky, tak i navazující dopravy a kogenerační jednotky o nárůst emisí oproti
stávajícímu stavu. Výpočet byl proveden pro vyhodnocení imisního podílu vyvolaného provozem celého
areálu skládky.
Prašný aerosol frakce PM10
Příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací prašného aerosolu jsou dle výpočtu v areálu skládky
0,2 – 0,8 µg/m3, v místě obytné zástavby méně než 0,1 µg/m3. Hodnoty příspěvků 24-hodinových
imisních koncentrací byly vypočteny u areálu skládky v rozmezí hodnot 4 – 16 µg/m3, v místě obytné
zástavby v rozsahu 0 – 2 µg/m3.
Oxid dusičitý
Příspěvek průměrných ročních koncentrací je dle výpočtu v areálu skládky v rozsahu 0,4 - 1,5 µg/m3,
v místě obytné zástavby je nižší než 0,2 µg/m3. Hodnoty příspěvků hodinových imisních koncentrací lze
předpokládat v úrovni 5 - 10 µg/m3 v areálu skládky a nižší než 4 µg/m3 u obytné zástavby.
Oxid siřičitý
Příspěvek 24 hodinových koncentrací je dle výpočtu nejvýše do 0,1 µg/m3, v místě obytné zástavby je
nižší než 0,05 µg/m3. Hodnoty příspěvků hodinových imisních koncentrací lze předpokládat od 0,04 do
0,12 µg/m3 v areálu skládky a u účelové komunikace a nižší než 0,04 µg/m3 u obytné zástavby.
Vyhodnocení
Zjištěné příspěvky k denní imisní koncentraci prašného aerosolu frakce PM10 z posuzovaného areálu
skládky v Lodíně by mohly u bytové zástavby dosahovat hodnot v rozsahu 0 – 2 μg/m3. Roční imisní
příspěvky prašného aerosolu frakce PM10 jsou nízké, dle výpočtu se pohybují nejvýše v úrovni 0,1 μg/m3.
Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky nepřekračují hodnotu doporučené 24 hodinové ani
roční koncentrace AQG dle WHO, při součtu s očekávaným imisním pozadím by došlo k překročení
směrných 24 hodinových hodnot.
Dále byl vyhodnocen výskyt vybraných zdravotních ukazatelů v závislosti na nejvyšší předpokládané
roční imisní zátěži prašným aerosolem frakce PM10 u obytné zástavby. Z provedeného výpočtu vyplývá,
že roční imisní příspěvek z provozu skládky by neměl změnit výsledné zdravotní riziko související s
celkovým imisním znečištěním ovzduší prašným aerosolem.
Příspěvky k hodinové imisní koncentraci oxidu dusičitého z posuzovaného záměru by mohly u obytné
zástavby dosahovat hodnot nižších než 4 μg/m3 u hodinových koncentrací a do 0,2 μg/m3 u průměrných
ročních koncentrací. Tyto imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro
hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3) ani pro roční koncentraci (40 µg/m3) - i při započítání
zjištěného průměrného ročního pozadí.
Vypočtené roční imisní příspěvky oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 z provozu záměru
jsou vzhledem k předpokládané celkové imisní situaci nízké a nepředstavují tak významnější zvýšení
zdravotních rizik u exponovaných osob.
Příspěvky k imisím oxidu siřičitého z posuzovaného areálu by mohly u obytné zástavby dosahovat
hodnot nižších než 0,04 μg/m3 u hodinových koncentrací a do 0,05 μg/m3 u denních koncentrací. Jedná se
o imisní příspěvky, které při srovnání s 24 hodinovou doporučenou koncentrací dle WHO (20 µg/m3) jsou
nevýznamné a nebudou zdrojem zdravotního rizika pro obyvatele v okolí (a to ani při připočtení
předpokládaného pozadí).
Hluk
Byla zhodnocena předpokládaná hluková zátěž pro obyvatele vyvolaná realizací záměru – resp.
technologiemi a mechanismy v areálu skládky a provozem vyvolané obslužné dopravy na účelové
komunikaci, používané pro příjezd k záměru. Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i imisí hluku
v dané lokalitě byly výsledky modelových výpočtů hlukové studie (Mynář, 2010).
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Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů hluku a
splnění dalších předpokladů akustické studie lze situaci charakterizovat takto:
Vypočtené hladiny hluku ze samotného provozu areálu skládky dosahují na přilehlém okraji obce Lodín
úrovně LAeq = 43,4 dB v denní době a LAeq = 36,8 dB v noční době.
U obytné zástavby v obci Staré Nechanice a Kobylice, které jsou situovány za lesním porostem, bude
hluková zátěž ze záměru činit nejvýše úrovně LAeq = 38,5 – 38,9 dB v denní době a LAeq = 32,9 - 33,1 dB
v noční době.
Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných hladin akustického tlaku
A vyplývá, že hluková zátěž z provozu záměru (tj. z technologií, mechanismů a vyvolané obslužné
dopravy v areálu skládky) nedosahuje hladin, při kterých byly pozorovány nepříznivé účinky na pohodu a
zdraví u většiny populace. Jedná se o situaci vyvolanou provozem areálu skládky odpadů, do výpočtů
nebyly zahrnuty jiné zdroje hluku v zájmovém území.
Záměr nevede ke změně intenzit vyvolané dopravy, jedná se o pokračování stávajícího provozu při
zachování stejné intenzity obslužné dopravy. Realizací rozšíření areálu skládky tedy nedojde ke změně
hlukové situace u veřejných komunikací. Jedná se o prodloužení časového působení stávajícího zdroje
hluku.
Hluk z výstavby nebyl z hlediska možných účinků na zdraví hodnocen vzhledem k tomu,
že se jedná o relativně krátkodobou expozici hluku.
Ostatní vlivy a faktory
Záměr bude organizačně zabezpečen způsobem, který bude omezovat narušení faktorů pohody - v
nočních hodinách nebude výstavba ani následný provoz skládky probíhat.
Při provozu skládky je nutné důsledně dbát na dodržování správných pracovních postupů a opatření tak,
aby nedocházelo k obtěžování obyvatelstva žijícího v okolí (prašností, úletem odpadů, zápachem).
Díky umístění zařízení mimo obytnou zástavbu a navrženému provozu technologií by z hlediska vlivu na
obyvatelstvo nemělo být významným problémem obtěžování a hygienické riziko spojené s výskytem
hmyzu, hlodavců. Hmyz (a choroboplodné zárodky) i výskyt hlodavců je však třeba průběžně sledovat a v
případě zvýšeného výskytu přijmout účinná opatření (provedení desinsekce či deratizaci oprávněnou
odbornou osobou apod.).
U hodnocení narušení faktorů pohody je nutné přihlédnout také k psychickým faktorům. Obecně lze
konstatovat, že určitým problémem při provozu takového typu zařízení může být subjektivní pocit
obtěžování či ohrožení, vyvolaný charakterem činnosti zařízení. V tomto případě by k utlumení tohoto
vlivu mohla přispět skutečnost, že odstraňování odpadů skládkováním v dané lokalitě již dlouhodobě
probíhá. Záměr je situován od nejbližší občanské zástavby minimálně ve vzdálenosti 1000 metrů.
Dokončené úseky skládky jsou a budou i při navrhovaném rozšíření průběžně rekultivovány včetně
výsadeb zeleně, a dále bude vysazena ochranný pás dřevin kolem skládky, která vytvoří od severu až
východu pohledovou clonu. Jako nástroj na kompenzaci za existenci skládky slouží dále finanční
prostředky získané z poplatků za provoz skládky, které přispívají k rozvoji a zlepšení životního prostředí
v obci Lodín.
Závěrem lze konstatovat, že nárůst zdravotních rizik v důsledku rozšíření skládky prakticky nulový, a to jak
z pohledu akutních, tak i chronických zdravotních inhalačních rizik, a to i při současném zohlednění
případných nejistot vyplývajících jak z odhadu expozice rozptylovými studiemi, tak i z výběru hodnot z
epidemiologických studií, které byly pro odhad rizika použity.
Z hodnocení pachové zátěže a psychosociální reflexe obyvatel na přítomnost skládky v blízkém okolí vyplývá,
že bude-li provozovatel přísně dodržovat technická opatření vedoucí k minimalizaci pachové zátěže a úletu
lehkých polétavých materiálů z tělesa skládky, nemusí mít provoz skládkové činnosti negativní dopad ani na
duševní a sociální pohodu obyvatel.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako nízké až velmi nízké, významem jako negativní i
pozitivní (podle typu hodnocených důsledků), rozsahem jako lokální. Významné negativní vlivy na obyvatele
a veřejné zdraví nejsou očekávány.
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D.I.3. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací.
Fáze provozu
Hodnocený záměr předpokládá rozšíření stávající skládky odpadů a pokračování v činnosti skládky a
souvisejícího areálu. Pro vyhodnocení imisních dopadů dalšího provozu byl v rámci tohoto oznámení
zpracován výpočet příspěvku imisní zátěže vyvolaného provozem navrhovaného rozšíření skládky (viz příloha
č. 4 – Rozptylová studie). V podstatě se jedná i o příspěvek stávajícího provozu na současné úrovni imisních
koncentrací, protože rozdíl mezi emisemi znečišťujících látek mezi současným provozem a provozem po
rozšíření skládky bude minimální.
Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS a vyhodnocuje podíl imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2),
oxidem siřičitým (SO2) a tuhými látkami frakce PM10 z provozu skládky na stávajícím stavu imisních
koncentrací uvedených látek.
Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 10 µg.m-3 a u
průměrných ročních koncentrací do 1,5 µg.m-3. Uvedené hodnoty imisní zátěže nedosahují imisních limitů a
dosah vlivů provozu skládky nezahrnuje objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků je
zřejmé z následujících obrázků.
Obrázek č. 11: Imisní příspěvky provozu skládky – NO2 (výhledový stav)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Z výše citovaných údajů měřících stanic vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) je v
hodnoceném území pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých koncentrací předpokládáme, že v
prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů je stávající maximální hodinová koncentrace pod cca
100 µg.m-3, tedy pod 50% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Vliv provozu skládky na této úrovni činí 10
µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu a to jak v současné situaci, tak i po navrhovaném rozšíření.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do cca
25 µg.m-3, tedy cca 63% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Příspěvek provozu skládky u ročních průměrných
koncentrací v tomto prostoru činí 1,5 µg.m-3, tedy cca 4 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem předmětné skládky
odpadů výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území za současného i
výhledového stavu bude v součtu se stávající imisní zátěží podlimitní.
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Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem siřičitým (SO2)
Z výpočtu vychází imisní příspěvek SO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,12 µg.m-3 a u
průměrných denních koncentrací do 0,1 µg.m-3. Uvedené hodnoty imisní zátěže nedosahují imisních limitů a
dosah vlivů provozu skládky nezahrnuje objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků je
zřejmé z následujících obrázků.
Z výše citovaných údajů měřících stanic vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem siřičitým (SO2) je v
hodnoceném území pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých koncentrací předpokládáme, že v
prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů je stávající maximální hodinová koncentrace pod cca 50
µg.m-3, tedy pod 15% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Vliv provozu skládky na této úrovni činí 0,12
µg.m-3, tedy 0,03 % imisního limitu.
V případě průměrných denních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do cca
35 µg.m-3, tedy cca 28% imisního limitu (LV24h=125 µg.m-3). Příspěvek provozu skládky u ročních
průměrných koncentrací v tomto prostoru činí 0,2 µg.m-3, tedy cca 0,08 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem předmětné skládky
odpadů výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území za současného i
výhledového stavu bude v součtu se stávající imisní zátěží podlimitní.
Obrázek č. 12: Imisní příspěvky provozu skládky – SO2 (výhledový stav)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné denní koncentrace [µg.m-3]

Výsledky příspěvku imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10
Nejvyšší příspěvek maximálních 24hodinových koncentrací vychází do prostoru cca 100 m západně areálu
skládky. Příspěvek provozu skládky na imisní zátěži PM10 bude, dle výpočtu, u maximálních 24hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 16 µg.m-3, u průměrné roční imisní zátěže do 0,8 µg.m-3. Rozložení
imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků.
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Obrázek č. 13: Imisní příspěvky provozu skládky – PM10 (výhledový stav)

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Z výše citovaných údajů měřících stanic vyplývá, že stávající imisní zátěž PM10 v okolí měřících stanic
dosahuje v případě maximálních denních koncentrací hodnot imisního limitu, četnost dosažení limitní
hodnoty je však poměrně nízká (jednotky případů za rok). V hodnoceném území lze odůvodněně
předpokládat příznivější stávající imisní zátěž, dosahování hodnoty imisního limitu s podlimitní četností lze
však rovněž předpokládat.
V prostoru nejvyšších příspěvků hodnocených zdrojů bude vliv provozu skládky na imisní koncentraci činit
16 µg.m-3, tedy 32 % imisního limitu, četnost dosažení této koncentrace je však velmi nízká (koncentrace
5µg.m-3, tedy 10% limitu, je v hodnoceném prostoru dosahována pouze v jednom bodě s četností více jak 1
případ za rok), k podstatnějšímu ovlivnění stávajících dob trvání limitních hodnot nedojde.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na hodnotě
28 µg.m-3, tedy cca 70% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Vliv provozu skládky na roční průměrné
koncentrace v tomto prostoru činí 0,8 µg.m-3, tedy 2,0 % imisního limitu.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu hodnocených zdrojů bude velmi nízké, prakticky
neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.
Při interpretaci výše uvedených hodnot je třeba respektovat skutečnost, že skládka již v hodnoceném území
existuje a realizací záměru nedojde k významným změnám v jejím provozu – celkové množství přijímaných
odpadů zůstává shodné se současným stavem a provoz skládky bude rovněž odpovídat stávající situaci.
Emise z provozu skládky jsou tedy již zahrnuty v celkové (pozaďové) imisní zátěži území. Proto jsou
vypočtené hodnoty nazývány příspěvkem provozu skládky, nejedná se však o nárůst vůči stávající úrovni
imisní zátěže v zájmovém území. V důsledku realizace navrženého záměru tedy nedojde k významné změně
imisní zátěže hodnoceného území.
Z uvedených výsledků je patrné, že příspěvky provozu skládky v Lodíně jsou nízké a neovlivňují významně
stávající úroveň imisních koncentrací. Provoz záměru nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí
areálu skládky.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem záměru není předpokládáno.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat velikostí za nízké až velmi nízké (prakticky bude
zachován současný stav), významem za negativní, rozsahem za lokální. Významné (relevantní) negativní
vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány.
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D.I.4. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Za účelem posouzení stávající i výhledové hlukové situace po realizaci záměru byla vypracována
hluková studie, která je uvedena v příloze č. 5 oznámení.
Záměr "Skládka odpadů Lodín - rozšíření skládky" dodržuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo
nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou prokazatelně
dosažitelné.
Hluk z provozovny je shrnut v následující tabulce.
Tabulka č. 25 Hluk z provozovny

Limit
(den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

3

50/40

43,4

36,8

2

3

50/40

41,2

35,0

3

3

50/40

38,9

32,9

4

3

50/40

38,5

33,1

Bod

Výška
[m]

1

Z výsledků je zřejmé, že hluk z provozovny je hluboko pod úrovní limitu pro denní i noční dobu. Otázka
protihlukové ochrany je tedy spolehlivě řešitelná v rámci běžného projektového a provozního řešení včetně
umístění záměru v dostatečné vzdálenosti od chráněného prostoru. Pro provoz záměru proto nejsou
specifikována žádná dodatečná opatření.
Záměr rozšíření skládky nevede ke změně intenzit dopravy, jde o pokračování stávajícího provozu při
zachování kapacity a intenzity obslužné dopravy (návoz odpadu bude i po rozšíření skládky probíhat ve
stávající intenzitě). Nedojde tedy ani ke změně historicky vzniklé dopravně-hlukové situace na veřejné
komunikační síti.
Akustická problematika je tedy v daném případě spolehlivě řešitelná, možnost vzniku technicky neřešitelných
přeslimitních hlukových vlivů lze prakticky vyloučit.
Hluk v průběhu výstavby je obdobně tak řešitelný a nepředstavuje významný akustický problém. Okolí
skládky bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních strojů
a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů obdobné jako u mechanismů
provozovaných na skládce (pro jednotlivé mechanismy do LAW = 106 dB, limitováno NV č. 9/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č.
342/2003 Sb. a 198/2006 Sb.).
Při velmi konzervativním předpokladu současného nasazení tří mechanismů (buldozer, nakladač, nákladní
automobil) po celý den to znamená, že limitní hladina hluku LAeq,T = 65 dB, platná pro období provádění
stavebních prací, bude dodržena již ve vzdálenosti do cca 100 až 120 metrů.
Protože nejbližší chráněné prostory (obytná zástavba) se nachází ve vzdálenosti cca 1000 metrů a více, k
přeslimitním hlukovým vlivům nebude docházet.
Vliv vibrací z provozu skládky je vyloučen. Potenciální vibrace jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné
hodnoty již v bezprostředním okolí jejich vzniku (do vzdálenosti nejvýše několika metrů). Negativní vliv na
stavby resp. na obyvatelstvo je proto vyloučen.
Vlivy neionizujícího nebo ionizujícího záření resp. dalších faktorů jsou vyloučeny.
Vlivy na hlukovou situaci i další fyzikální faktory lze hodnotit velikostí jako nízké až velmi nízké, z hlediska
významu jako negativní, rozsahem lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou
očekávány.
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D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody


vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik

K místně významným vlivům na charakter odvodnění území došlo výstavbou stávajícího tělesa skládky.
Srážkové vody zachycené na tělese skládky jsou odvedeny po průniku k bázi tělesa do bezodtoké jímky
průsakových vod a jsou recirkulovány v tělese skládky, přebytek je odvážen k vyčištění mimo lokalitu. Tímto
způsobem dochází k vyřazení části srážek z povrchového nebo podzemního odtoku. Po uzavření a rekultivaci
skládky (I. etapy) dojde k mírnému navýšení odtoku povrchových vod z území.
Realizací a provozem záměru bude dočasně vyčleněna plocha navrhovaného rozšíření úložiště z odtoku
povrchových vod, srážkové vody spadlé na území aktivní skládky budou svedeny do bezodtoké jímky
průsakových vod a likvidovány odparem nebo odvozem na ČOV. Z hlediska celkové bilance povodí se však
jedná o nevýznamné množství, které nijak neovlivní hydrologické parametry povrchových vod.
Po uzavření a rekultivaci tělesa skládky (II. etapy) dojde ke zvýšení odtokového koeficientu odpovídajícího
nynějším zatravněným povrchům se sklonem do 1° v důsledku zvýšeného sklonu svahů skládky, komunikací
a dalších stavebních konstrukcí. Po ukončení návozu odpadu a dokončení rekultivace tělesa skládky budou
srážkové vody z tělesa skládky budou podchyceny žlabovkami v jeho patě a převedeny přes komunikaci do
zeleného pásu po obvodu skládky k zásaku. Voda z komunikace bude zasakovat rovněž do terénu. Je nutno
zachovat současný odtok vod ze skládky, aby nedošlo k navýšení kulminačních průtoků v Levostranném
přítoku Kanice 9, resp. ve vodním toku Kanice, Kralickém potoce a Cidlině příspěvkem srážkových vod
z rozšířené skládky. Toto bude řešeno novou akumulační jímkou a využitím rezervy kapacity stávajících
jímek.
Na ploše výstavby navrhovaného rozšíření se nenachází žádný povrchový tok, který by bylo nutno přeložit,
zatrubnit apod.
Výše uvedené změny lze hodnotit jako změny lokálního charakteru, bez významu pro okolí stavby.


průběh hladin velkých vod

Nad skládkou současnou ani rozšířenou neprotéká vodní tok, v němž by mohlo dojít k průchodu povodňové
vlny v důsledku srážek nebo destrukce výše položeného vodního díla. Riziko průchodu extrémních povodní
územím se zaplavením skládky (stávající i rozšířené) je proto irelevantní. Vybudováním tělesa rozšířené
skládky nemůže dojít ke změně odtokových poměrů velkých vod, protože se nenachází v záplavovém území,
ale na rozvodí v pramenní oblasti.


vlivy na jakost povrchových vod

Do povrchového toku budou vypouštěny pouze vody, které vzniknou spadem srážek na travnaté plochy
skládek bez kontaktu s ukládanými odpady. Jakost této vody bude sledována, budou dodrženy dosavadní
limity množství a jakosti uvedené v platném povolení k vypouštění těchto vod do vodního toku Levostranný
přítok Kanice 9.
Rozšířená skládka bude důkladně utěsněna jak proti úniku skládkových průsakových vod do okolí, tak i proti
případnému proniknutí podzemních vod při vyšších vodních stavech do tělesa skládky. Je prakticky
vyloučeno, aby došlo k přelití akumuačních nádrží a úniku zachycených kontaminovaných vod do okolního
prostředí, a to v současnosti i po vybudování rozšířené skládky. Nedojde tak k navýšení emisí do vodních
toků v důsledku vypouštění těchto vod nebo jejich havarijnímu úniku do vod povrchových nebo podzemních.
Rozšířením skládky nedojde k navýšení množství splaškových vod ani ke změně způsobu nakládání s těmito
vodami.
V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody


vlivy na hydrogeologické charakteristiky

V území proudí podzemní voda jen velmi zvolna, a to jak díky poloze území poblíž hydrogeologické
rozvodnice, tak díky rozpukaným slínovcům, jejichž pukliny jsou často vyplněny nepropustným pelitickým
materiálem. Zasáhne-li báze tělesa skládky a spodní stavba akumulační nádrže pod hladinu podzemní vody,
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budou tyto stavby tvořit neúplnou podzemní stěnu, která bude podzemní vodou obtékána. Vzhledem k
minimálním rychlostem, propustnostem a poloze při rozvodí lze považovat tento vliv za prakticky
bezvýznamný. Bude se jednat o stav velmi obdobný proudění podzemní vody pod tělesem současné skládky
– dosavadní monitoring neprokázal, že by došlo k prakticky měřitelné změně odtokových poměrů vložením
tělesa skládky do svrchní části kolektoru vod mělkého oběhu.
Provoz záměru nebude vyžadovat odběr podzemní vody, nebude proto doprovázen vlivy spojenými
s čerpáním podzemních vod.
V případě posuzovaného záměru se tedy nepředpokládá ovlivnění hydrogeologických charakteristik (směr a
rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod.


vlivy na kvalitu podzemních vod

Báze skládky bude dokonale utěsněna a lze odůvodněně předpokládat, že ze skládky nebude unikat do
podloží žádná voda, která přišla do kontaktu s ukládaným odpadem. Jakost podzemní vody v těsném
sousedství rozšířené skládky bude monitorována 2x za rok v parametrech shodných s monitoringem
prováděným od roku 1993 na vrtech PV1 až PV7. Zvýšené koncentrace sledovaných potenciálních
kontaminantů by mohly být zaznamenány ve vrtech monitorovacích systému pouze v případě poruchy
těsnění skládky, nebo nádrží či trubních rozvodů. Tento stav by byl havarijní, nemělo by k němu dojít za
předpokladu dodržení provozního řádu skládky a projektu jejího rozšíření.
Lze konstatovat, že realizace stavby nebude mít za běžného provozu žádný vliv na kvalitu podzemní vody na
lokalitě ani v jejím širším okolí. Ovlivnění kvality podzemní vody provozem stávající skládky nebylo zjištěno
ani v rámci aktuálního monitoringu skládky.
Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobně rozebrány v příslušné části oznámení.
Vlivy na vodní zdroje – voda mělkého oběhu
Zdroje hromadného zásobování: takové zdroje podzemních vod se v území ani jeho relevantním okolí
nenacházejí, nemohou proto být záměrem dotčeny.
Zdroje individuálního zásobování: ke zdrojům individuálního zásobování lze v zájmovém území řadit pouze
nevyužívané domovní studny v obci Lodín. Podzemní voda k těmto studnám z prostoru současné a rozšířené
skládky neproudí (viz situace v příloze č. 1.8). Vodní tok Levostraný přítok Kanice 9 drénuje území skládky a
společně s Levostranným přítokem Kanice 10, který napájí rybník Močidlo, tak tvoří přirozenou okrajovou
podmínku, která vylučuje potenciální tranzit znečišťujících látek do území na pravém břehu jmenovaných
vodních toků, neboli proti směru proudění podzemní vody.
Studny nacházející se východně od silnice Lodín – Nechanice mají navíc hladiny vody výše, než je hladina
podzemní vody na skládce A.S.A v Lodíně (viz situace v příloze č. 1.8).
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky
blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i podzemních vod lze hodnotit
prakticky jako nulové. Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou
očekávány.

D.I.6. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním kvality půdy. Realizace stavby si vyžádá trvalý zábor
zemědělské půdy o rozloze 65 427 m2 s podprůměrnou agronomickou hodnotou, zařazenou do IV. třídy
ochrany ZPF, jejichž ochrana není zásadním limitujícím faktorem.
Před zahájením stavby se doporučuje provést pedologický průzkum lokality za účelem stanovení skrývky
zejména orničních horizontů. Kvalitativní vlastnosti skrývkových materiálů jsou dány rozdílným zrnitostním
složením, obsahem organických látek a heterogenitou. Zrnitostní složení může kolísat v rozpětí od písčitého
k jílovitému, obsah organických látek u skrývek humusových horizontů by neměl klesnout pod 1 % a obsah
skeletu u středně těžkých a těžších skrývkových zemin by neměl překročit 50 % hmotnostních, u lehkých

STRANA 70 z 109

SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

(hlinitopísčitých a písčitých) 25 % hmotnostních. Skrývkové zeminy s nižším obsahem organických látek (pod
1 %), popřípadě s vyšším obsahem skeletu (u lehkých půd nad 25 %, u středně těžkých a těžkých půd nad
35 - 40 %) by měly být přednostně využívány k rekultivačním účelům jak ploch vlastního staveniště po
výstavbě, tak tělesa skládky v rámci postupné rekultivace.
Nakládání se skrývkovým materiálem musí být v souladu s Vyhláškou MŽP ČR č. 13/1994 Sb. (ochrana před
znehodnocováním zaplevelením, erozí a zcizováním). Skrývkového materiálu je pak nutné využít při
konkrétních a předem vybraných rekultivačních pracích dle požadavků orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný. Z hlediska znečištění pozemků
úlety odpadů lehkých frakcí je nezbytné dodržovat opatření stanovená k vyloučení či minimalizaci negativních
dopadů provozu skládky (minimalizace aktivní plochy, průběžné zasypávání a postupná rekultivace).
Vzhledem k uvedeným informacím o současném zařazení a ochraně zemědělské půdy lze odnětí ze ZPF
považovat za akceptovatelné. Cílovým stavem po rekultivaci bude převedení plochy ZPF na přírodní plochy
s rozptýlenou zelení (s realizací po ukončení provozu a rekultivaci skládky). Konkrétní podmínky budou
stanoveny na základě požadavků příslušného úřadu.
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Výkopovými pracemi v souvislosti s vybudováním tělesa skládky, akumulační nádrže a dalších objektů dojde
k terénním úpravám s hloubkovým dosahem v prvních metrech pod úrovní terénu. Bude skryta a odtěžena
ornice a podorniční vrstvy na všech zastavěných plochách.
Těleso rozšířené skládky bude provedeno jako nepropustné s vodotěsným drenážním a akumulačním
systémem. Nedojde ke kontaminaci zemin nesaturované ani saturované zóny odpady ukládanými na skládce,
ani jejich vodnými výluhy.
Navrhované těleso rozšířené skládky změní současný plochý reliéf - pole - na zatravněnou homoli, terénní
elevaci, která svým tvarem i velikostí nepřekročí měřítko okolních krajinných prvků.
Těleso skládky bude důsledně hutněno a budováno ve stabilním sklonu svahů, nedojde k riziku sesuvů
skládkovaného materiálu během provozu skládky ani po její rekultivaci. Východiska aplikovaná při rozšíření
skládky budou vycházet z dlouhodobých zkušeností z realizace a provozu stávající skládky a její rekultivace
prakticky ve shodných podmínkách.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vlivy na nerostné zdroje
Plocha záměru není v kolizi s územím ložisek nerostných surovin registrovaných Geofondem ČR.
Výstavba záměru neklade významné nároky na spotřebu nerostných surovin.
Sesuvy
Lokalita se nenachází ve svážném území, jedná se o velmi mírně ukloněný pozemek, tvořený relativně málo
mocnou vrstvou kvartérních sedimentů, v jejichž podloží se nacházejí slínovce různém stupni zvětrání.
Povrch jílovců je rovněž pouze velmi mírně ukloněn. Riziko oživení fosilního sesuvu (nebyl zjištěn), vzniku
nového sesuvu přetížením svahu, podmočením apod. jsou proto v daných podmínkách irelevantní.
Geologické, paleontologické a archeologické nálezy
Na území rozšířené skládky bude nezbytné provést záchranný archeologický průzkum, protože podle
dostupných informací územně příslušného archeologického pracoviště (Muzeum Hradec Králové) lze
předpokládat výskyt artefaktů v primární poloze. Při realizaci výkopových prací bude proto postupováno
podle doporučení záchranného archeologického průzkumu a podle platných předpisů. Přesnou míru vlivu
nelze nyní z uvedených důvodů zcela přesně formulovat.
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než výše hodnocené, další vlivy na tuto složku životního
prostředí nejsou očekávány.
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Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné, rozsahem lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je navrhován především do prostoru intenzivně využívaných agrocenóz nebo intenzivních travních
porostů na orné půdě. Těžiště přímých vlivů lze pak pokládat především do fáze přípravy území a výstavby,
zejména ve vazbě na:
a) rozšíření stávajícího areálu skládky a vybudování nového tělesa skládky, spojené s kompletní přípravou
území v prostoru rozšíření (skrývky, kácení dřevin);
b) prevence ruderalizace území po ukončení fáze výstavby, vazba na rekultivace všech pozemků
zasažených stavebními a zemními pracemi.
Pro fázi provozu jde především o:
−

ukládání odpadů do aktivní plochy skládky, která je přístupná pro získávání potravy některých živočichů,
případně i jako stavební materiál hnízd některých druhů ptáků;

−

ruderalizaci území v okolí skládky - zdroj šíření euryvalentních rostlin do okolí na úkor některých
ekosystémů;

−

možnosti ovlivnění kvality vod nedůsledným respektováním vodohospodářských zásad provozu skládky.

Z výše uvedených předpokladů dále vychází následující prognóza vlivů na faunu, flóru (včetně porostů
dřevin) a ekosystémy.
Vlivy na porosty dřevin
Vlastní záměr vyžaduje zásah do obvodových porostů dřevin, které lemují stávající areál ze severu v místech
navázání rozšíření na současný areál skládky. Jde o dotčení vyšších jednotek sadovnicky méně hodnotných
jedinců vysázených i náletových stromů (bříza, balzámové topoly, jasan, lípa, borovice černá aj.). Jak je výše
uvedeno, jde o dendrologicky i sadovnicky málo hodnotné porosty, u kterých nebyla biologickým průzkumem
prokázána jejich nenahraditelnost nebo významnost jako refugia bioty v území. Vliv je hodnocen jako
nepříznivý ve vztahu k rozsahu zásahu, málo významný vzhledem k doložitelným funkcím dotčeného porostu
v krajině (částečné krajinotvorné odclonění svahu skládky, prostor pro omezený počet živočichů – jedna z
úkrytových možností apod., hnízdění většího počtu drobných pěvců v dotčeném porostu neprokázáno).
Vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný bylinotravní pokryv
v prostorech nového územního (směrového) vymezení rozšíření tělesa skládky bude skryt. Záměr je
realizován na plochách antropogenně ovlivněných stanovišť agrocenóz, pouze návrh severní části
ochranného dřevinného porostu zasahuje do intenzivních a mírně extenzivních luk, slatinné a hodnotnější
extenzivní louky jsou lokalizovány zcela mimo dosah záměru severněji. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které
se nenacházejí v přírodě blízkém stavu floristicky hodnotných stanovišť, poněvadž porosty na intenzivních
loukách a polích vykazují vlivem intenzivní rostlinné výroby ochuzenou druhovou skladbu.
Záměr nezasahuje do lesního porostu západně a je požadováno v plném rozsahu polohu lesa ochránit,
včetně zajištění dostatečného odstupu areálu pro rozšíření skládky minimálně 20 m od lesního okraje
z důvodu zachování prostoru pro vznik a podporu vývoje přechodového ekotonu podél lesního okraje.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že nejsou
dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory
výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí.
Lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace. Poloha populace česneku hranatého je lokalizována cca 80 m severně od
severní hranice zájmového území s tím, že těžiště populace je lokalizováno ještě více k severu. Není
očekáváno ani dotčení žádné z populací celkem 5ti druhů nejnižší kategorie červeného seznamu.
Plochy ruderálních lad na tělese skládky a v jejím severním předpolí představují nestabilní přechodné, i když
druhově bohatší sukcesní stadium, které je do jisté míry závislé na způsobech provozu skládky a stav
společenstev, zejména těch na tělese skládky, indikuje pouze nevhodný charakter provozu.
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Skládka představuje pro okolí především riziko ruderalizace ekosystémů v okolí, zejména pak ekosystémů
v dosahu aktivních ploch skládky (včetně postupného rozšiřování). V daném kontextu tak může rozšíření
skládky iniciovat posílení ruderalizace kolem stávající vodoteče, eventuelně v kontaktu s okrajem lesního
porostu podél západní hranice navrhovaného rozšíření. Přesto je vhodné doporučovat prostorovou
minimalizaci aktivních ploch skládky a důsledně řešit provozní překrývání zeminami s cílem omezit podporu a
šíření ruderálních druhů mimo těleso skládky.
Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za
málo významné. Je nutno přistoupit k postupné rekultivaci skládkového tělesa s tím, že výsledkem
rekultivace budou spíše výhřevné a vysychavé biotopy.
S výjimkou důsledné rekultivace tělesa skládky a pozemků dotčených stavebními a zemními pracemi vlivy na
flóru nevyžadují žádná další specifická opatření. Lze doporučit biomonitoring okolních ekosystémů během
provozu skládky s cílem při indikaci nežádoucí sukcese požadovat po provozovateli skládky odpovídající
zásah.
Vlivy na faunu
Z pohledu ověřených výskytů zvláště chráněných druhů živočichů lze odhadovat následující vlivy a dopady.

Kriticky ohrožené druhy
Takové druhy nebyly v řešeném území dokladovány, ani v blízkém okolí, vlivy na tuto kategorii tedy nejsou
očekávány.

Silně ohrožené druhy
• Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Skládka nezasahuje do lesního porostu, ve kterém je předpokládáno hnízdění (v okolí byly registrovány
hlasové projevy dvou samců), takže lze vztah záměru k tomuto druhu pokládat za indiferentní a nelze
tedy očekávat vliv na tento druh.

Ohrožené druhy
• Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Nejsou očekávány patrnější dopady na druh, dojde k místnímu snížení výměry loviště na polích, výskyt
v zájmovém území zatím jen náhodný, do lesního porostu záměr nezasahuje ani zprostředkovaně.
• Moták pochop (Circus aeruginosus)
Nejsou očekávány patrnější dopady na druh, dojde k místnímu snížení výměry loviště na polích a
ruderálních ladech, výskyt v zájmovém území zatím jen náhodný. Plocha pro rozšíření skládky neobsahuje
vhodné hnízdní prostředí, které je v širších vztazích lokalizováno do nivy Bystřice nebo do okolí rybníků JZ
od Lodína či SZ od Starých Nechanic.
• Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Záměr neznamená zásah do žádných budov, kde druh nachází prostory pro hnízdění, není omezením ani
při lovu aeroplanktonu nad skládkou. Vlivy na populaci druhu tak nejsou očekávány.
• Ropucha obecná (Bufo bufo)
Z hlediska potenciálních vlivů nejsou dle poznatků zpracovatelského týmu oznámení ohroženy
reprodukční prostory druhu navrhovaným rozšířením skládky nebo rekultivací stávající skládky, jedná se
spíše o náhodný nález v lesním porostu západně od skládky při migraci.
• Zlatohlávek (Oxythyrea funesta)
Není očekáváno patrnější ovlivnění hustoty populací, poněvadž nebudou zasahovány možné prostory
reprodukce na příhodných bylinotravních porostech (larvy na koříncích travin), zájmové území je výrazně
antropogenně pozměněno v neprospěch kvalitnějších přírodě bližších bylinotravních porostů. Na druhé
straně druh se může vyvíjet i na organických substrátech, jak prokazují některé práce z posledního
období, druh má vzhledem k určité adaptaci na antropogenní podmínky stoupající tendenci početnosti a
výskytu v ČR. Může během výstavby dojít k dočasnému zhoršení podmínek pro výskyt na květech
v konkrétních plochách výstavby, poněvadž nebude k dispozici vegetační kryt. S ohledem na značnou
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mobilitu imag ani tento dopad nepředstavuje významný vliv. Je vhodné v rámci výsadeb při biologické
rekultivaci řešit i kvetoucí druhy keřů z důvodu obohacení potravních příležitostí.
• Čmelák polní (Bombus. agrorum)
• Čmelák skalní (Bombus lapidarius)
• Čmelák zemní (Bombus terrestris)
S ohledem na přítomnost ruderalizovaných lad v severním předpolí skládky nelze zcela vyloučit zakládání
hnízd, záměr nezasahuje do vyloženě hodnotných xerofytních enkláv. Nelze místně vyloučit mírně
nepříznivé a méně významné ovlivnění populací čmeláků, poněvadž zakládání hnízd v řešeném území na
uvedených biotopech v okolí skládky (i na skládce samé) v různé intenzitě je pravděpodobné. Přípravu
území (zejména skrývky) je potřebné přizpůsobit požadavkům na minimalizaci rozsahu prací a řešit ji
v mimoreprodukčním období. Populace uvedených druhů tedy nemusí být stavbou významněji dotčeny,
neboť se jedná o létavé druhy s relativně velkou radiací, a je tedy předpoklad, že v případě potřeby
změní svá stanoviště, pokud příprava území bude v době zakládání hnízd již vyřešena. Po rekultivacích je
možno předpokládat i návrat populací do rekultivovaných ploch, zejména pokud budou řešeny i xerofytní
enklávy.
Na základě provedeného biologického průzkumu, kterým došlo k upřesnění znalostí o biotě dotčeného území,
lze nadále předpokládat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by
znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů
reprodukce těchto populací, nebudou dotčena. Zásahy do potravní niky některých uvedených druhů jsou
očekávány jako málo významné až nevýznamné.
Z dalších potenciálních vlivů na faunu pokládají zpracovatelé oznámení za vhodné uvést následující:
I. Nelze vyloučit dotčení hnízdních možností pro strnady, skřivany a další druhy na zemi hnízdících ptáků
prováděním skrývek, což lze pokládat za mírně nepříznivý vliv na místní populace ve vztahu k rozsahu
skrývek v dotčeném území; dále lze očekávat místní dotčení populací drobných hlodavců a epigeického
hmyzu. Tento vliv lze minimalizovat realizací zemních prací mimo hnízdní období (skrývky povrchu).
II. Analogie platí i pro minimalizované dotčení porostů dřevin v severním předpolí stávající skládky ve
vazbě na navrhované rozšíření, dotčený porost nebyl shledán jako významnější refugium drobných
pěvců nebo fytofágního hmyzu (blízkost lesa včetně rozvolněného okraje mimo dosah rozšíření
skládky). Přesto je vhodné odůvodněné zásahy do dřevin realizovat v období vegetačního klidu.
III. Vlivy na faunu se projeví i v důsledku stavebního ruchu z důvodu narušení dosavadní akustické hladiny
jak v okolí stávající skládky při rekultivacích, tak zejména v době přípravy území a terénních úprav pro
rozšíření skládky. Může dojít k nárazovému úbytku hnízdících ptáků v bezprostředním okolí výstavby
rozšířené plochy. Vlivy lze však pokládat za dočasné a s ohledem na rozsah nového území (a postupné
uvádění do klidu) za málo významné; tudíž s postupem času bude jejich nepříznivost a významnost
klesat ve vztahu k adaptaci na přítomnost tělesa skládky v novém prostoru.
IV. Provozní vlivy skládky se mohou projevit například u ptáků tím, že někteří jedinci využívají plochu
skládky ke sběru potravy a zprostředkovaně tak může při pozření cizorodých látek docházet u některých
jedinců ke zdravotním komplikacím. Toto platí jen pro omezené spektrum druhů s tím, že některé
mohou být i adaptovány na příjem živočišné potravy v určitých fázích rozkladu (např. krkavcovití ptáci).
Zatím nebyly na skládce ani v době aktivního provozu pozorovány masové výskyty přiživujících se ptáků
(obecně jde zejména o holuby, racky, straky apod.). Přesnější odhady vlivů nelze provést bez trvalého
monitoringu populací ptáků přímo na skládce a vysledování příjmu konkrétních druhů potravy. V daném
kontextu lze přesto doporučit jednak obecné snížení aktivní plochy sládky, včasné překrývání a obecně
vyloučení odpadů živočišných tkání v rámci provozního řádu na příjmu (vyloučení příjmu veterinárních
odpadů nebo odpadů ze zdravotnictví). Pokud přesto dojde k náhodným (např. návykovým) adaptacím
na sběr potravy, je vhodné iniciovat kromě uvedených doporučení i případné plašení.
Druhým, v praxi obtížně monitorovatelným vlivem je případný sběr materiálů pro stavbu hnízd (dráty,
provázky, části igelitů apod.) s možností rizika zranění pro mláďata na hnízdech. Tato okolnost může
být rovněž výrazně zmírněna vhodným provozem – minimalizací aktivních ploch a operativním
překrýváním zeminami.
Nad rámec uvedených doporučení je ve výstupech oznámení uvažováno i s podporou xerofytních enkláv
během rekultivace, výsadbou vhodných druhů dřevin, obohacujících potravní nabídku apod.
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Vlivy na ekosystémy
Poněvadž výstavbou (rozšířením) tělesa skládky dochází ke změně habitatu na rostlém terénu ve vazbě na
skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru
staveniště a jeho nejbližšího okolí. Jak bylo několikrát zmíněno v předchozím textu, jde o výstavbu na méně
hodnotných až nepůvodních plochách severně od stávajícího tělesa skládky. Podle povahy zájmů obecné
ochrany přírody lze míru velikosti a významnosti vlivů odhadovat následovně.
a) Vlivy na prvky ÚSES
Z hodnocení části předloženého oznámení týkající se územního systému ekologické stability krajiny vyplývá,
že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného skladebného prvku ÚSES. Do polohy NRBC 1 Lodín v lesním
porostu není zasahováno. V daném kontextu je nezbytné rekultivaci skládkového tělesa pojmout jako nový
prvek při hranicích biocentra, s odpovídajícím druhově rozmanitým sortimentem dřevin použitých pro
rekultivaci, s důsledným vyloučením exotických druhů a nepůvodních kultivarů. Poloha a rozsah záměru
nemohou nijak ohrozit ekologicko-stabilizační funkce biocentra ani přes polohu v kontaktu s lesním
porostem. Je přesto doporučeno zajistit dostatečný odstup od okraje lesa včetně podpory vzniku
přechodového ekotonu.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr neznamená ovlivnění významných krajinných prvků „ze zákona“, poněvadž nezasahuje do jejich
územního vymezení. Je požadováno důsledně zajistit ochranu a integritu stávajícího lesního porostu
přiléhajícího k západní hranici navrhovaného rozšíření, a to i minimalizací úletů materiálů z tělesa skládky a
omezení prašnosti skládky. Dále je doporučeno zajistit dostatečný odstup areálu od okraje lesního porostu.
Ekologicko-stabilizační funkce VKP lesa tak nebude dotčena.
Okrajově lze předpokládat dotčení VKP upravené meliorační strouhy ve vztahu k provozu skládky, poněvadž
je recipientem srážkových vod i z polohy rozšířeného tělesa. V daném kontextu je nutno uplatit všechny
prvky ochrany vod tak, aby nedocházelo k nárazovým odtokům ani k ovlivnění kvality vod. Za předpokladu
důsledného zajištění ochrany vod v rámci navrhované nové části areálu skládky nejsou očekávány negativní
dopady na ochuzený ekosystém upravené vodoteče – meliorační strouhy.
c) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na základě předběžného projednání na příslušném krajském úřadu nebylo požadováno provedení posouzení
podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (viz stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje v příloze č. 8
- Doklady). Také dle názoru zpracovatelů oznámení nemohou být nejbližší EVL ani ptačí oblasti posuzovaným
záměrem ovlivněny.
Záměr nezasahuje do lesního porostu, který je lokalizován ve střední části velké EVL CZ 0520030 NechaniceLodín (EVL je řešena nespojitě v několika lesních komplexech severně až SZ od Nechanic). Nejsou tak přímo
dotčena přírodní stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum biotopu L3.1 - hercynské
dubohabřiny. Druhý předmět ochrany EVL, prioritní stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - biotop L2.2 - údolní jasanovoolšové luhy, se v lesních porostech okolí řešeného území pro rozšíření skládky nenacházejí. Do širšího okolí
zasahují i porosty přírodního stanoviště 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na
písčitých pláních biotopu L7.2 Vlhké acidofilní doubravy, které není předmětem ochrany EVL. Přesto je
navrženo zajistit dostatečný odstup areálu rozšíření skládky od okraje lesního porostu. Záměr neovlivňuje
kvalitu přírodních stanovišť uvedené EVL ani nepřímo, poněvadž negeneruje patrnější změnu chemismu ve
smyslu zvýšení trofie lesních biotopů a neovlivňuje hydrické poměry v lesním porostu.
d) Vlivy na další ekosystémy
Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány vlivy na ochranářsky hodnotná stanoviště nebo
ekosystémy. Záměr neznamená vznik dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních
toků (zde meliorační strouhy) s výjimkou havarijní situace v rámci provozu skládky nebo havarijní situace při
výstavbě, které jsou popsány v příslušných částech oznámení (úniky látek nebezpečných vodám při
výstavbě). Nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné další vlivy, které by mohly
zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP, mimo vlivy prezentované výše.
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e) Další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními a zemními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány
nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby
okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Navíc těleso skládky představuje samo o sobě nebezpečí vzniku
diaspor ruderálních druhů. Možnosti tlumení tohoto vlivu jsou popsány v části textu vlivů na floru.
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako nevýznamné, v některých
aspektech jako mírně nepříznivé, rozsahem lokální.
Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajinný ráz místa je již velmi významně poznamenán stávajícím tělesem skládky. To se tak stává určujícím
pohledovým fenoménem krajinného rázu posuzované lokality v rámci krajinného rázu místa dotčeného
krajinného prostoru, je však nutno konstatovat, že skládka se nachází v nepříliš otevřeném krajinném
segmentu mezi vzrostlými lesními porosty. Rozšíření tělesa skládky bude znamenat prodloužení stávajícího
tělesa skládky ve stávajícím výškovém pojetí, tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je
v posuzovaném území již patrněji zastoupen. Od navrhované stavby lze předpokládat vznik patrné až
významné změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu, zejména v kontextu způsobu provozu. Obecně totiž
při nepřekrývání aktivní zóny v souvislosti s barevností odpadu a tvarové výjimečnosti antropogenního tělesa
skládky v území dochází ke zdůraznění optického působení tělesa skládky v území, přestože měřítkem není
navrhované rozšíření v rozporu s již realizovanou etapou skládky. Uvedené souvislosti jsou zmírněny, jak je
výše uvedeno, polohou stávající skládky v relativně pohledově uzavřeném prostoru.
Posuzovaný záměr je realizován v návaznosti na stávající těleso skládky v území, které je tvořeno výhradně
polootevřeným celkem polí s kulisami vzrostlých lesních listnatých porostů, toto území se pohledově k severu
otvírá. Jak je konstatováno v předchozím popisu území (část C), stávající těleso skládky s ohledem na
tvarovou odlišnost tělesa od okolní krajiny vytváří nápadný novotvar v území, který však s ohledem na
polohu mezi lesy není patrný ani v dálkových pohledech.
Pro posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit jej v kontextu
určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů.

1. Vznik nové charakteristiky území
Realizací záměru dojde k posílení tohoto vlivu rozšířením tělesa skládky o cca 6,54 ha s tím, že na cca třetině
plochy nebude řešeno vlastní skládkování (prostor mezi severní hranicí skládky a navrhovaným ochranným
porostem severně u toku). Nová charakteristika vzniká především pokračováním tělesa skládky prodloužením
stávajícího tvaru o cca 400 m severním směrem. Vliv je nutno pokládat za nepříznivý zejména v době
provozu skládky a v období těsně po jeho ukončení, než dojde k zapojení rekultivovaného tělesa skládky do
krajiny. Vznik nové charakteristiky území je nutno pokládat v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost
s postupem začlenění tělesa do krajiny bude klesat (vznik návrší s porostem dřevin a bylinotravních lad,
doplněný objekty provozního zázemí, po ukončení provozu likvidace objektů provozního zázemí a rekultivace
ozeleněním prostoru stávajícího provozního zázemí). Záměr nevyžaduje výstavbu dalších objektů či zpevnění
ploch především s výjimkou dočasné obvodové komunikace. Přesto je účelné řešit výsadbu ochranného pásu
zeleně již v předstihu v časové součinnosti s úvodní fází přípravy území.

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek
V této souvislosti se opět nejvíce projevuje stávající a nově vzniklé těleso skládky. V tomto kontextu
z hlediska změny krajinných složek jde o posílení nepříznivých složek krajiny tím, že rostlý terén orné půdy
(polní celky jsou hodnoceny rovněž jako nepříznivé krajinné složky) bude nahrazen reliéfově odlišným
charakterem území. Uvedené změny prakticky nelze krátkodobě ani dlouhodobě kompenzovat vytvořením
jiné pozitivní velikostně srovnatelné složky. Rozhodujícím aspektem z hlediska narušení poměru stávajících
krajinných složek bude konečné řešení a tvar tělesa rekultivované skládky. V tomto kontextu pokládají
zpracovatelé oznámení za nezbytné zdůraznit, že není žádoucí rozšířit těleso skládky až k okraji lesa.
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Vlastní těleso skládky je novým plošným a antropogenním prvkem, který posouvá poměr krajinných složek
k negativním, ale svahy tělesa skládky (mimo prostor s kazetami odpadů) a nejbližší okolí umožňuje realizaci
sadových úprav, takže v konečných bilancích může být poměr krajinných složek v podstatě vyrovnán, nebo
lze předpokládat v souvislosti s realizací ochranného pásu dřevinného porostu i mírný posun k pozitivním
krajinným složkám.

3. Narušení vizuálních vjemů
Právě tato složka hodnocení krajinného rázu může být patrněji ovlivněna realizací záměru. Do částečně
polootevřeného území je navrhováno pokračování tělesa skládky nad terén do výšky cca 26 m. Výstavba
rozšířené části tělesa skládky vychází z principů již povolené výstavby I. etapy výstavby skládky. Celkový tvar
tělesa skládky má z bočního pohledu tvořit pahorek, který vyčnívá svojí vrcholovou částí cca 26 m nad okolní
původní terén. Výška je úměrná rozloze tělesa skládky, z čehož vrchol skládky po dosednutí a konsolidaci
odpadu nemá překročit kótu 278,50 m n.m., což je cca 1 m pod vrcholovou částí stávajícího tělesa skládky a
ve spojení s ním tvoří vyvýšeninu se dvěmi vrcholy s malým výškovým rozdílem. Tvar tělesa skládky byl
přizpůsoben stávajícímu okolnímu terénu s mírnými vyvýšeninami a sousedícímu tělesu skládky předchozích
etap. V komplexu jde o hmotově a vizuálně krajinářsky velmi významný objekt s určující horizontální
dominancí. Určující pohledovou osou je pohled od přístupové komunikace ke skládce od východu a pohledy
od SV s tím, že z jižního okraje obce se s ohledem na vzdálenost více než 1000 m projeví mírnou změnou na
pozadí kulisy listnatého lesa. V těchto pohledech je stávající těleso i plánované rozšíření opřeno o kulisu
převážně listnatého vzrostlého lesa s tím, že další výstavba znamená částečné potlačení těchto pohledových
kulis v průmětu tělesa rozšířené skládky. Lze dokládat mírně nepříznivý až nepříznivý charakter, s patrnou
mírou významnosti.
Dále vzniká dynamizace reliéfu výrazným antropogenním tvarem v návaznosti na stávající těleso (v prostoru
poměrně pohledově skrytém mezi dvěma lesními porosty). Tato dynamizace je určena vytvořením pohledově
patrného návrší (jen při blízkých pohledech od severu až SV od ohybu přístupové komunikace), které zatím
není ozeleněno (jen rekultivace jižní části, zatím pohledově z určujících pohledových os od S až SV skryté).
Stávající aktivní část skládky je zatím do krajiny zapojena jen částečně linií porostů dřevin podél severního
okraje, takže je patrná jako antropogenní prvek s rušivým účinkem na vizuálně vnímatelné krajinné prostory,
zejména od severovýchodu až severu v blízkých pohledech. Při pohledu od východu až SV se právě
s postupem do polootevřeného krajinného segmentu, k severu se více otevírajícího rozšíření skládky projeví
výrazněji, než stávající těleso.
V těchto souvislostech lze očekávat nepříznivé a méně významné až patrné vlivy na vizuálně vnímatelné
krajinné prostory v rámci krajinného rázu místa. Zmírnění tohoto efektu je nastartováno již provedenou
rekultivací tělesa skládky od jihu. V těchto souvislostech lze očekávat nadále nepříznivé a patrné vlivy na
vizuálně vnímatelné krajinné prostory blízkého horizontu, s částečným potlačením pohledového působení
přirozené kulisy lesního porostu západně, tyto vlivy budou klesat s postupem funkčnosti porostů na
rekultivovaných plochách.
V uvedených souvislostech je zřejmé, že bude nutno klást výraznější důraz na průběžnou rekultivaci od jihu,
zejména výhledového východního úbočí skládky a bude nezbytné ochranný pás zeleně ze severu a východu
řešit v předstihu. Skladba zeleně na povrchu zrekultivovaného tělesa skládky a skladba 6 - 10 m širokého
ochranného pásu zeleně nově vysazovaného podél oplocení V a S strany rozšířené části skládky, byla již
v rámci projektové přípravy přizpůsobena tak, aby území mohlo být začleněno po ukončení skládkování
plynule do okolní krajiny.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená realizaci nového
pohledově patrného technického prvku do krajiny včetně patrné změny blízkého pohledového horizontu,
přičemž nižší významnost této změny je dána polohou v relativně uzavřeném až polootevřeném krajinném
segmentu. Přestože v relativně plochém území vzniká geomorfologicky odlišný útvar vyvýšeného návrší
místního měřítka, který až po konečné rekultivaci bude vnímán jako nový krajinný prvek (svou morfologií je
výrazně odlišný od charakteru typických geomorfologických tvarů širšího území, v krajině plošších tabulí totiž
chybí výrazná návrší při výchozech geologického podloží), tak s ohledem na polohu těsně u lesa a v méně
pohledově exponovaném krajinném prostoru se změna reliéfu promítne nepříliš významně. Lze dále
konstatovat, že stavba tělesa skládky nepotlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné historické
hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny.
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Jak je patrné z fotodokumentace a ze zpracovaných vizualizací pohledů na přibližné konečné řešení
charakteru krajiny po dokončení tělesa skládky (viz příloha č. 3 – Vizualizace stavby), záměr z celkového
krajinného řešení ve směru od obytné zástavby obce Lodín nebude znamenat významnější pohledové
negativní ovlivnění, v případě postupné a důsledné rekultivace se zmírňující se mírou významnosti. Toto
konstatování je opět podmíněno maximálním využitím možností daných projektem ozelenění, včetně výsadeb
mělce kořenících keřů i na svazích rekultivovaného tělesa (platí i pro provedenou rekultivaci na stávajícím
tělese skládky) a zejména návrhem na vnější dřevinné pásy, které je ale nutno realizovat v předstihu.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska krajinného rázu se velikostně jedná o velký vliv, z hlediska
významnosti lze tento antropogenní útvar označit za méně významný až patrný, podmíněně akceptovatelný
s tím, že bude maximálně využito:
-

možnosti snížení relativní výšky druhé etapy skládky v návaznosti na vytvoření pozvolnějšího přechodu
na terén;

-

možností ozelenění, které je dáno nároky na charakter zeleně v kontextu požadavků na technické
uzavření tělesa skládky, které eliminuje použitelnost stromů a některých druhů keřů na vlastním tělese
skládky; o to větší význam je proto krajinářsky nezbytné věnovat vnějšímu ozelenění severní a východní
hranice nově vznikajícího rozšířeného areálu v předstihu tak, aby funkce zeleně pohledově a strukturálně
částečně eliminovala samotné těleso skládky, zejména od severu a východu.

Záměr pochopitelně negativně ovlivňuje estetickou kvalitu území především v průběhu využívání skládky,
především z hlediska provozované části skládky (poměrná velikost aktivních otevřených ploch s odpady).
Poněkud jiná situace vzniká po ukončení skládkování a po provedené technické a biologické rekultivaci.
V daném kontextu je nutno zdůraznit požadavek na řešení vrchlíku skládky bez ploché roviny, ale
s vytvarováním do přirozenější podoby s využitím určitých nerovností. Po ukončení skládkování a provedené
rekultivaci pozbudou účelové komunikace skládky svůj význam a mohou být rovněž rekultivovány. V této
souvislosti by mohly být zmírněny svahy rekultivovaného skládkového tělesa tak, aby po ukončené péči
provozovatelem po dobu údržby vysázených a vysetých porostů a po dobu monitoringu a postprojektové
analýzy byly i tyto plochy běžně přístupné a lépe korespondovaly s okolním terénem.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako nepříznivé, s nižší mírou významnosti, lokálního charakteru.
Realizace záměru nepotlačuje celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani
nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny.

D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
V důsledku záměru nedojde ke zvýšení stávající úrovně návozu odpadu. Doprava, související se záměrem,
tedy bude odpovídat stávajícímu stavu. Záměr proto nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit
dopravy na komunikační síti.
Záměr nevyžaduje realizaci dalších komunikačních staveb, využívá existující silnice a účelové komunikace.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
V období výstavby lze očekávat velmi nízké dopravní zátěže v počtu max. desítek vozidel za den, které se na
pozadí stávající dopravy nijak neprojeví, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska velikosti jako nízké, z hlediska významu
jako negativní, rozsahem jako regionální. Významné (relevantní) negativní vlivy na dopravní a jinou
infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
V prostoru záměru se nenacházejí žádné objekty či nemovitý majetek.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
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Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou. Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací
nelze na nezastavěných plochách vyloučit. Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný
archeologický dozor.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové. Významné
(relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Reálným nebezpečím je ruderalizace území v důsledku provozních aspektů stávajícího areálu (přechovávání
diaspor ruderálních rostlin, rozvoz i na kolech techniky převážející odpad). Toto nebezpečí je třeba eliminovat
průběžnou rekultivací aktivní plochy skládky a průběžnou údržbou rekultivovaných ploch skládky.

D.II.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Komplexní souhrnná charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou
celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře
(tj. v míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly
samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních
vlivů nebo rizik vlastním záměrem.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké u všech hodnocených škodlivin. Možné
účinky sirovodíku (H2S) obsaženého ve skládkovém plynu jsou eliminovány odplyněním stávajícího i
rozšířeného tělesa skládky a energetickým využitím skládkového plynu. Provoz rozšíření skládky a
solidifikační linky nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové
ochrany. Rozšíření skládky severním směrem není z hlediska hluku významné, vlivy hluku lze hodnotit jako
nízké.
Místně významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány
v souvislosti s výstavbou stávající skládky (zvýšení povrchového odtoku na úkor podpovrchového a
podzemního). Rozšíření plochy úložiště je z tohoto hlediska nevýznamné.
Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nebyly
v rámci monitoringu zjištěny, nejsou předpokládány ani v souvislosti s navrženým rozšířením. Lokální a
dočasně významný dopad provozu skládky na tuto složku životního prostředí lze předpokládat pouze
v případě mimořádného stavu (průnik škodlivin mimo uzavřený systém nakládání s průsakovými vodami).
Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat ani v případě mimořádného stavu.
Vlivy na geofaktory životního prostředí spočívající v narušení stávajícího charakteru terénu a změně
skladby vrstevního sledu jsou spojeny s již existující skládkou. Záměr na její rozšíření tyto vlivy rozšíří,
celkově jsou však hodnoceny jako lokální a středně významné. Vlivy na kvalitu horninového prostředí nejsou
za běžného provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska záboru ZPF, trvalý, vzhledem ke kvalitě půdy (IV. třída
ochrany) a rozsahu dotčeného prostoru jako málo významný.
Vlivy na floru jsou hodnoceny jako mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti jako málo významné.
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Vliv na dřeviny rostoucí mimo les je hodnocen jako mírně nepříznivý ve vztahu k rozsahu zásahu, málo
významný vzhledem k doložitelným funkcím dotčeného porostu v krajině.
Vlivy na faunu lze hodnotit jako mírně až středně nepříznivé, většinově dočasné, z hlediska významnosti
jako málo významné až nevýznamné. Na základě provedeného biologického průzkumu lze předpokládat, že
místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací,
nebudou dotčena. Biotop zeleného pásu bude realizován mimo plochu a je nutno jej realizovat v předstihu.
Kromě hygienické a estetické funkce bude plnit i biologické funkce, tedy i potenciálního hnízdiště a úkrytu
živočichů. Po ukončení skládkování v areálu skládky lze očekávat snížení tlaku živočichů odstraněním zdroje
potravy.
Stávající nadregionální biocentrum vymezené v lesních porostech západně od plochy navrženého
rozšíření skládky nebude záměrem negativně dotčeno za předpokladu zajištění dostatečného odstupu od
okraje lesního porostu.
Záměr přímo nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými
územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
Z hlediska krajinného rázu vyvolává navržený záměr nepříznivý vliv velkého rozsahu, z hlediska
významnosti lze tento antropogenní útvar označit za patrný, podmíněně akceptovatelný. Je třeba zdůraznit,
že uvedený negativní dopad na estetickou kvalitu území je časově vymezen především na využívání skládky
a jeho velikost i význam jsou silně ovlivněny podmínkami provozování skládky. Po ukončení skládkování a
provedení technické a biologické rekultivace nastává jiná situace, kdy lze při dodržení daných podmínek vliv
skládky jako celku označit za nepříznivý, nicméně středního až nízkého rozsahu i významu.
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti a neovlivní dopravu na
příjezdových komunikacích. Doprava, související se záměrem, bude odpovídat stávajícímu stavu.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné stavby nebo památky,
které by mohly být záměrem negativně ovlivněny. Vliv na nemovité kulturní památky v širším okolí je
hodnocen jako prakticky nulový, záměr nevede k jejich likvidaci ani poškození.
Za podmínky respektování navržených opatření nepředstavuje záměr významný rizikový faktor vzniku havárií
nebo nestandardních stavů. Z pohledu provozu skládky je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost extrémním
klimatickým situacím (silné až extrémní proudění vzduchu, silné až extrémní srážky), které mohou vést až
k havarijním situacím. Opatření k ochraně jednotlivých složek životního prostředí musí být proto navržena
s ohledem na možné extrémní klimatické situace.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody, půda a
geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky) jsou možné vlivy výstavby a
provozu záměru „Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky“ na území obce Lodín přijatelně nízké za
podmínky respektování opatření navržených k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků
výstavby a provozu stavby. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního
území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný. Přestože jde o území narušené lidskou aktivitou, je třeba respektovat zájmy ochrany
jednotlivých složek a faktorů životního prostředí.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit od střední (dotčení krajinných aspektů), přes nízkou (flóra, fauna) až po zanedbatelnou (ovzduší,
hluk a další). Míra ovlivnění je proměnná v čase, přičemž nejvýznamnější vlivy lze sledovat v období provozu
skládky. Společně s ukončením provozu a komplexní rekultivací skládky dojde ke zmírnění nejvýznamnějších
negativních aspektů a k vyloučení negativních důsledků spojených s provozem skládky a rizikem havarijní
situace.
Rozsah očekávaných vlivů
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby. Širší rozsah vlivů se může projevit
pouze v navazujícím dopravním provozu, celkové ovlivnění širšího území je tedy zanedbatelné.
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Vně navrženého areálu dojde pouze k výsadbě dřevin v rámci ochranného vegetačního pásu ze severní a
východní strany kolem stávající strouhy, které není spojeno s žádnými negativními vlivy.
S výjimkou etapy výstavby se bude jednat prakticky pouze o prodloužení činnosti stávajícího provozu
skládky.
Ve většině sledovaných charakteristik jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako přijatelné s nízkými,
zanedbatelnými až nulovými vlivy, vynímečně jsou důsledky hodnoceny jako středně významné (krajina).
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout následujícím
způsobem:
1. Aspekty s kladným vlivem:


Kladným aspektem realizace záměru je využití technického zázemí stávajícího areálu skládky bez
nutnosti dalších záborů v případě výstavby v nové lokalitě.



Dalším kladným aspektem je velmi příznivá poloha umístění skládky z hlediska geologických a
hydrogeologických poměrů.



Možnost plynulé rekultivace stávajícího tělesa skládky je rozšířením areálu a budováním nového tělesa
skládky výrazně zjednodušena. Manipulace s materiálem v rámci výstavby posledních sektorů tělesa
stávající skládky bude rozšířením areálu zjednodušena.

2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:


vlivy na obyvatelstvo;



vlivy na ovzduší;



vlivy hluku;



vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje;



vibrace, elektromagnetické, ionizující záření;



hmotný majetek, kulturní památky;



vlivy na dopravu.

3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené
limity:


vlivy na půdu (zábor ZPF),



vlivy na povrchové a podzemní vody;



vlivy na faunu, flóru a ekosystémy;



vlivy na krajinu a krajinný ráz.

4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat
zvláštní pozornost (přestože nedosahuje platných limitů):
Aspekty tohoto druhu nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány.
5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity:
Aspekty tohoto druhu nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány.
Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, které by způsobily
narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.
Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C
dokumentace) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na
jednotlivé složky a faktory životního prostředí posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové
úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a
ovlivnění prostředí bude nízké až střední, lokálního charakteru.

STRANA 81 z 109

SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti. Hodnocení je provedeno pro standardní provozní stav při respektování opatření
vycházejících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Tabulka č. 26 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí

Vlivy

Velikost
vlivu

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo

4

podprůměrné

bez postižitelných důsledků na veřejné
zdraví

vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

není předpokládáno navýšení situací
s překračováním platných limitů, bez
objektivně zjistitelných změn

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

je zaručeno dodržování hygienických
limitů provozem skládky

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

podprůměrné

nedojde k výraznému ovlivnění
povrchových i podzemních vod

vlivy na půdu

4

podprůměrné

dojde k záboru zemědělské půdy
podprůměrné hodnoty

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

podprůměrné

dojde k zásahu do podloží bez
významného ovlivnění

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

3-4

průměrné až
podprůměrné

flora a ekosystémy (bez významného
vlivu)
fauna (bez významného ovlivnění
prokázaných zvláště chráněných druhů)

vlivy na krajinný ráz

3

průměrné

přijatelné za podmínek specifikovaných
v návrhu opatření

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

5

nulové

bez vlivu

vliv na dopravu

4

podprůměrné

neohrožuje funkci dopravy na přilehlých
komunikacích

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

navrhovaný záměr nemá vliv

vliv na rekreační kvalitu území

5

nulové

bez vlivu

Pozn.: velikost vlivu 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce; 5 – bez reálného vlivu

Vlivy přesahující státní hranice - negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i
sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Provozní řád stávající skládky řeší tyto možné havarijní situace a postupy při jejich výskytu:
a) vznik požáru,
b) únik kontaminovaných vod – poškození folie,
c) porušení stability tělesa skládky,
d) přeplnění jímky průsakových vod.
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Preventivní opatření proti vzniku havárie
ad a) Vznik požáru: V celém areálu skládky je zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Je prováděno
pravidelné zvlhčování odpadu recirkulací průsakových vod a překrývání odpadu vhodným druhem
materiálu a jeho řádným hutněním.
ad b) Únik kontaminovaných vod – poškození folie: Těleso skládky i jímka průsakových vod jsou izolovány
kombinovaným těsněním. Jímka průsakových vod je z vodostavebního betonu a opatřena těsněním z
folie PE-HD tl. 2,5 mm. Pro svod kontaminovaných vod do jímky je použito trubního materiálu PE-HD.
Je kontrolována jakost povrchových vod před jejím vypuštěním do vodoteče.
ad c) Porušení stability tělesa skládky: Zamezení ukládání nestabilního materiálu zejména na okrajích
skládky. Odpadový materiál musí být v tomto případě odpovídajícím způsobem hutněn a kondiciován.
ad d) Přeplnění jímky průsakových vod: Množství vody v jímce průsakových vod bude pravidelně
kontrolováno a trvale udržováno na minimu.
Provozovatel skládky činí různorodá opatření k omezení potencionálních negativních vlivů skládky na životní
prostředí a k minimalizování možného obtěžování obyvatel.
1) Je určena denní pracovní (aktivní plocha), kde je ukládán odpad, ostatní plochy jsou překryty souvislou
vrstvou technologického materiálu. Tímto opatřením je snížena možnost úletu lehkých frakcí odpadu
mimo těleso skládky,je minimalizováno obtěžování obyvatel zápachem ze skládky.
2) Skládka je průběžně rekultivována (v souladu s projektovou dokumentací a ve chvíli, kdy to umožňuje
proces sesedání tělesa skládky) a to snižuje možnost úletu odpadů, zápachu i zvýšené prašnosti.
3) Provozovatel důsledně monitoruje vliv skládky na okolní životní prostředí a pokud by došlo ke zjištění
abnormalit, je připraven přijmout navržená opatření k odstranění takového jevu.
4) Proti nadbytečné prašnosti je průsaková voda vracena do tělesa skládky.
5) Aby se zabránilo znečišťování komunikace před areálem skládky, je nařízena řádná očista vozidel před
výjezdem na veřejné komunikace.
Činnost v případě zjištění havárie
ad a) Vznik požáru
−

postupovat podle požární poplachové směrnice, vyrozumět Hasičský záchranný sbor, seznam
telefonních čísel je u vedoucího skládky a je vyvěšen na chodbě provozní budovy,

−

likvidace zárodku požáru vlastními pracovníky pomocí hasicích přístrojů umístěných v provozní
budově, v případě požáru skládky omezit ohnisko požáru,

−

překrytím nehořlavým materiálem a jeho postupnou likvidací,

−

do 24 hod. nahlásit na orgán ochrany ovzduší.

ad b) Únik kontaminovaných vod
V případě lokální havárie bude prostor vyčištěn a kontaminovaná zemina bude přemístěna na skládku.
V případě zjištění kontaminace vod v monitorovacích vrtech vedoucí skládky vyrozumí vedení společnosti a
příslušné orgány veřejné správy. Ihned musí být ve směru proudění podzemní vody zřízeny další vrty, aby
bylo možno sledovat průběh a rychlost šíření kontaminace. K přijetí odpovídajících opatření pro zamezení
úniku kontaminovaných vod do podloží skládky zajistí provozovatel účast odborníků ve spolupráci s orgány
veřejné správy. O způsobu sanace této skládky bude rozhodnuto v závislosti na rozsahu a druhu poruchy,
možnosti lokalizace a opravy poruchy.
Pokud je lokalizováno místo poškození folie (v počátku skládkování) :
−

odtěžit vrstvu odpadu až na krycí vrstvu štěrku v okruhu nejméně 4 m,

−

zabránit, i provizorním způsobem, průniku průsakových vod pod těsnící folii,

−

zajistit neprodleně u odborné firmy opravu těsnění folie.
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Pokud místo poškození není lokalizováno (zjištění na základě rozborů vody z monitorovacích vrtů):
−

lokalizovat místo porušení,

−

odtěžit vrstvu odpadu až na krycí vrstvu štěrku v průměru daném vrstvou odpadu a tzv. sypným úhlem
(60º)

ad c) Porušení stability tělesa skládky
V případě porušení stability skládky budou provedena příslušná stavební opatření.
V kanceláři vedoucího skládky a na chodbě provozní budovy je vyvěšen seznam telefonních čísel pro
přivolání pomoci a uvědomění příslušných orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
ad d) Přeplnění jímky průsakových vod
−

při poruše čerpadla je nutno zajistit náhradní způsob přečerpávání obsahu jímky na složiště (cisterna
apod.)

−

v případě hrozícího přeplnění jímky je nutno uzavřít šoupě před jímkou a okamžitě snížit hladinu vody
v jímce.

Analýza rizik nestandardních stavů
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy:
riziko

indikace

pravděpodobnost
výskytu

zasažená oblast

požár

okamžitá – kouř

nízká

ovzduší, příp. vegetace,
příp. vody

porušení těsnosti technické bariéry

opožděná – monitoring

velmi nízká

podzemní vody,
horninové prostředí

přeplnění jímky průsakových vod

okamžitá – obsluha

nízká

povrchové vody

dopravní nehoda spojená s únikem
odpadů či nebezpečných látek

okamžitá – obsluha

nízká

půda, příp. vody

Charakter nestandardních stavů
Požár
Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a technologické kázně nebo při průniku
nepovolané osoby do areálu skládky.
V případě požáru může dojít ke vznícení hořlavého podílu odpadů, případně k hoření skládkového plynu. S
ohledem na široký rozsah materiálů a látek uložených na úložišti není možné specifikovat všechny škodliviny
při požáru vznikající. Jednalo by se o široké spektrum oxidů a aromatických látek majících nepříznivý vliv na
životní prostředí a lidské zdraví. Nelze vyloučit rozšíření požáru do okolních porostů.
Ostatní aspekty spojené s případným požárem jsou méně závažné (únik požárních vod apod.). Poškození či
narušení podložní izolační vrstvy skládky je nepravděpodobné.

Povodeň, přívalový déšť, vniknutí povrchových vod do skládky
Průnik povrchové vody do aktivní sekce skládky je značně nepravděpodobný vzhledem k poloze skládky.
Záměr se nachází mimo záplavová území povrchových toků, nenachází se ani pod žádným velkým vodním
dílem, jehož hypotetickou destrukcí by mohla vzniknout povodňová vlna. Lokalita se nachází na
hydrogeologickém rozvodí. Zatopení skládky vzestupem hladiny podzemní vody je rovněž vyloučeno jak
z hlediska polohy na rozvodí, málo propustných zemin, tak zejména z důvodu dokonalého těsnění dna
skládky, které brání jak úniku skládkových vod do okolí, tak i průniku podzemních vod z mělké zvodně do
tělesa skládky ve srážkově bohatých obdobích.
Přívalové deště spadlé na povrch skládky stávající nebo rozšířené nemohou výrazněji ovlivnit vodní toky
v okolí vzhledem k tomu, že obvodové hrázky po obvodu skládkových těles mají výškovou úroveň nad
stávajícím terénem a všechny vody spadlé na skládku zůstávají v tělesa skládky. Akumulační objem
průsakových vod je možno v případě přívalového deště zvětšit o množství vody zachycené ve znečištěných
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sektorech dna skládky uzavřením příslušných drénů, v šachtách hlavního sběrače a využitím akumulačního
objemu v nové i stávající jímky průsakových vod až po havarijní hladinu.

Porušení těsnosti technické bariéry
Technickou bariérou je míněna veškerá izolace na trase průsakových vod:
-

kombinovaná izolace dna skládky,

-

izolace kanalizace průsakových vod,

-

izolace jímky průsakových vod.

Porušení těsnosti technické bariéry lze uvažovat jako důsledek technologické nekázně při pokládání,
spojování a kontrole nepropustnosti jednotlivých izolačních prvků. Porušení těsnosti z jiných příčin (živelná
pohroma, zlý úmysl a podobně) jsou značně nepravděpodobné.
Pro vyloučení poruchy těsnosti vlivem výše uvedených faktorů je prováděna opakovaná kontrola celistvosti
foliového těsnění a dalších těsnících prvků již v průběhu výstavby skládky. V průběhu provozu se provádí
monitorování či kontrola jednotlivých segmentů (izolace dna skládky, jímka průsakových vod) v pravidelných
intervalech stanovených podle platných norem a povolení.
Průsakové vody jsou zatíženy zejména v ukazatelích CHSK, N-NH4, N-NO2, N-NO3, nárazově mohou být
zvýšeny koncentrace NEL a jednosytných fenolů, vyloučit nelze případný obsah jiných škodlivin. V případě
jejich úniku dojde k zasažení podzemních vod mělké zvodně. Lze předpokládat šíření kontaminace ve směru
proudění podzemních vod s postupným naředěním kontaminantu s rostoucí vzdáleností od zdroje.
Projevy případné kontaminace podzemních vod budou zachyceny stávajícím monitorovacím systémem (viz
předchozí text).

Přeplnění nádrže průsakových vod
Navržená nádrž průsakových vod má dostatečnou kapacitu (600 m3, max. 980 m3) pro zachycení přítoku
z prostoru aktivní skládky po dobu přívalových dešťů. Další kapacitu představuje stávající jímka průsakových
vod. K jejich přeplnění může dojít prakticky pouze v případě technologické nekázně pokud by nebyla
v rozporu s provozním řádem řádně vyvážena. Nádrž je dimenzována tak, aby podchytila i případné extrémní
srážky.
Přeplnění jímky průsakových vod by znamenalo průnik vody z jímky do systému nakládání s neznečistěnými
vodami s následným převedením těchto vod do povrchového toku. V tomto případě by došlo k ohrožení
kvality vody v toku a k ohrožení flory a fauny vázané na tento tok.

Zjištění nadlimitní kontaminace v monitorovacích vrtech a jímkách průsakových a
povrchových vod
Takový stav nelze zcela vyloučit, proto je monitoring prováděn a vyhodnocován. Pokud by k takovému stavu
došlo, bude provedeno mimořádné vzorkování vod a jejich analýzy. Neprodleně bude provedena kontrola
celého areálu skládky stávající i rozšířené s cílem zjistit potenciální zdroj znečištění. Při havarijním stavu bude
tato okolnost ohlášena Hasičskému záchrannému sboru. V případě skutečného potvrzení nadlimitní
kontaminace bude tato skutečnost oznámena dotčeným orgánům státní správy a budou neprodleně
zpracovány podklady pro navazující rozhodnutí orgánů o nápravných opatřeních.

Únik kontaminovaných vod
V případě lokální havárie bude prostor vyčištěn a kontaminovaná zemina bude přemístěna na skládku.
V případě zjištění kontaminace vod v monitorovacích vrtech vedoucí skládky vyrozumí vedení společnosti a
příslušné orgány veřejné správy. Ihned musí být ve směru proudění podzemní vody zřízeny další vrty, aby
bylo možno sledovat průběh a rychlost šíření kontaminace. K přijetí odpovídajících opatření pro zamezení
úniku kontaminovaných vod do podloží skládky zajistí provozovatel účast odborníků ve spolupráci s orgány
veřejné správy. O způsobu sanace znečištění bude rozhodnuto v závislosti na rozsahu a druhu poruchy,
možnosti lokalizace a opravy poruchy.
Pokud je lokalizováno místo poškození folie (v počátku skládkování):
−

odtěžit vrstvu odpadu až na krycí vrstvu štěrku v okruhu nejméně 4 m,

−

zabránit, i provizorním způsobem, průniku průsakových vod pod těsnící folii,
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−

zajistit neprodleně u odborné firmy opravu těsnění folie.

Pokud místo poškození není lokalizováno (zjištění na základě rozborů vody z monitorovacích vrtů):
−

lokalizovat místo porušení,

−

odtěžit vrstvu odpadu až na krycí vrstvu štěrku v průměru daném vrstvou odpadu a tzv. sypným
úhlem (60º)

Vyhodnocení rizik nestandardních stavů
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké až středně vysoké. Vlastní stavba má povodí
malého rozsahu, lokalita skládky se nachází v oblasti hydrologického rozvodí, podmínky pro šíření
podzemních vod jsou v okolí stavby málo příznivé. Technická opatření pro prevenci nestandardního stavu a
vybavení skládky prostředky k likvidaci požáru nebo havarijního úniku škodlivin musí odpovídat rizikům
provozu a požadavkům platné legislativy.
Dopady výše uváděných nestandardních stavů v případech požáru v areálu nebo úniku průsakových vod do
vod povrchových lze hodnotit jako nárazové a krátkodobé. Následky těchto stavů jsou výrazně utlumeny
s rostoucí vzdáleností od skládky.
V případě průniku škodlivin na hladinu podzemní vody lze dopady hodnotit jako střednědobé až dlouhodobé.
Dopady tohoto stavu jsou rovněž vázány na lokalitu provozu, významné projevy ve vzdálenějším okolí nejsou
očekávány.
Riziko úniku nebezpečných látek v rámci přepravy je nízké s ohledem na charakter a skladbu
přepravovaného odpadu. Vyšší míru rizika představuje únik ropných látek z provozních dutin vozidla. Toto
riziko je však obecně spojeno se silničním provozem, resp. nutností přepravy odpadu a není vyvoláno
provozem stavby ani záměrem jejího rozšíření.
Riziko výše uvedených nestandardních stavů je obecně spojeno s provozem obdobných zařízení k odstranění
odpadů. Pro danou lokalitu je míra rizika zpracovateli oznámení považována za akceptovatelnou.
Postup obsluhy skládky při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných stavů kontrolním
orgánům státní správy bude součástí provozního řádu skládky, který bude v případě realizace záměru
aktualizován a předložen orgánům státní správy k posouzení.
Platné integrované povolení stanovuje opatření pro předcházení haváriím dle ustanovení § 13 odst.
4 písm. g) zákona o integrované prevenci:

a) Při rozšiřování skládky o další etapy je nutné zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých
etap. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat.

b) Hladinu vody v jímkách průsakových vod udržovat na takové úrovni, aby nedošlo k přetečení jímek
a znečištění geologického prostředí, případně podzemních a povrchových vod.

c) Místa ohrožená výbuchem z důvodu nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu musí být
vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno
manipulovat s otevřeným ohněm.

d) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně

zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních, povrchových vod
nebo geologického prostředí.

e) V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační
materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení
povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí.

f) Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona schvaluje plán
opatření pro případ havárie „Skládka S-NO se sektorem S-OO3 Lodín“, vypracovaný Ing. Danou
Novákovou (dále jen „havarijní plán“).

g) Havarijní plán bude průběžně dle potřeby aktualizován po schválení aktualizace krajským úřadem. O
provedených aktualizacích bude informován rovněž podnik Povodí Labe, státní podnik a Zemědělská
vodohospodářská správa. Havarijní plán spolu s platným integrovaným povolením bude přiložen
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k místním provozním předpisům tak, aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány. Všechny
vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku s uvedením:
-

místa havárie,

-

časových údajů o vzniku a době trvání havárie,

-

informované instituce a osoby,

-

data a způsobu provedeného řešení dané havárie,

-

přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií,

-

každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena vodoprávnímu úřadu, krajskému úřadu
a České inspekci životního prostředí.

Dále platné integrované povolení stanovuje opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek
běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka dle
ustanovení § 13 odst. 4 písm. h) zákona o integrované prevenci (podrobně viz příloha č. 8).

D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.
Opatření pro fázi přípravy
f V rámci přípravy, realizace, provozu i ukončení provozu navrženého záměru je nezbytné respektovat
závazné podmínky platného integrovaného povolení vydaného Krajský úřadem
Královéhradeckého kraje k zařízení „Skládka Lodín a solidifikační linka“.
f Systém odplynění bude u tělesa rozšířené skládky realizován společně s výstavbou jednotlivých sekcí
skládkového tělesa. Odplynění tělesa skládky bude uváděno do provozu postupně s vývinem
skládkového plynu v těchto sekcích. Jímací studny budou založeny na povrchu štěrkového drénu ve dně
skládky a umožní svojí konstrukcí jímat bioplyn v celé výšce tělesa skládky.
f Skládkový plyn bude v maximální míře využíván v provozu stávajícího technologického zařízení na
úpravu a využití bioplynu.
f Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění úletu lehkých frakcí
odpadů ze skládky do okolí (minimalizace aktivní plochy pro ukládání odpadů, vhodný postup ukládání
odpadu, překrývání odpadů zeminami či jiným vhodným materiálem bezprostředně po uložení v závislosti
na klimatických podmínkách).
f Bude provedeno odnětí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu.
f Na základě pedologického průzkumu bude stanoven rozsah skrývek ornice a podorničí.
f Skrývka ornice a podorničí bude maximálně využita v rámci rekultivace skládky a při finálních terénních
úpravách v areálu. Přebytek bude využit pro zlepšení půdních poměrů nebo rekultivační práce podle
dohody s orgánem ochrany ZPF.
f V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno množství zeminy potřebné pro průběžnou a
celkovou rekultivaci skládky a budou specifikovány zdroje materiálu.
f Na základě laboratorních rozborů bude vyhodnocena smrštitelnost krycích jílovitých zemin a riziko
nebezpečí vytvoření kluzných ploch v bocích skládky na styku s těsnicí fólií.
f V další etapě přípravy záměru bude realizován podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický
průzkum na ploše určené k rozšíření skládky. Výsledky geologického průzkumu bude využity v rámci
podrobné projektové dokumentace výstavby skládky, jejího těsnění, monitoringu, rekultivace atd.
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f Vodohospodářské řešení stavby bude odpovídat platným předpisům a normám a bude realizováno podle
schválené projektové dokumentace. Zejména budou dodržena následující opatření:
a) Při výstavbě nových sekcí zajistit dokonalou izolaci dna (kombinovaným těsněním z minerálního
materiálu tl. 500 mm s koeficientem filtrace kf ≤ 5,3*10-10 m.s-1 a PE-HD fólie tloušťky 2,5 mm) a
provést kontrolu těsnosti a neporušenosti.
b) Těsnění bude chráněno ochrannou geotextilií a vrstvou drenážního štěrku kulatého zrna frakce 16-32
mm.
c) Pod těsnící fólií bude osazen monitorovací systém k trvalému sledování celistvosti izolačních vrstev.
d) Těsnění nádrže průsakových vod bude provedeno vyložením vnitřního prostoru a dna nádrže
vysokohustotní folií PE-HD o tloušťce 2 mm.
e) Systém nakládání s průsakovými vodami bude řešen jako uzavřený. Všechny ostatní prvky v tomto
systému (drenážní potrubí, výtlačné potrubí, čerpací šachta) budou provedeny jako těsné, aby
nemohlo docházet k úniku průsakových vod mimo tento uzavřený systém.
f Povrchová neznečištěná voda bude akumulována v jímce povrchových vod a zpětně využívána k údržbě
areálu a k zálivce zeleně, případně v technologii solidifikace. Pokud bude v této vodě indikováno
nadlimitní znečištění v kterémkoli ze sledovaných parametrů dle provozního řádu, budou tyto vody
přečerpány do jímky průsakových vod, případně vyvezeny na smluvně zajištěnou ČOV.
f Průsakové vody, které budou vznikat v důsledku dopadu srážkových vod na povrch otevřeného tělesa
skládky, budou jímacím systémem v tělese skládky a svodnými drény průsakových vod dopravovány do
nové nebo stávající akumulační jímky průsakových vod. Průsakové vody mohou být recirkulovány na
neuzavřený povrch skládky, event. do zrekultivované části skládky za použití potrubí a drenážních
štěrkových vrstev na vrchlíku tělesa skládky. Bude věnována důsledná a trvalá pozornost vodnímu
hospodářství skládky vzhledem k celkové vodní bilanci a přebytku průsakových vod zejména s ohledem
na možné havarijní stavy. Přebytek průsakových vod bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění na
vhodnou ČOV.
f Před uvedením záměru do provozu bude provedena aktualizace provozního řádu skládky v příslušných
kapitolách, které budou zohledňovat nový stav po vybudování rozšířené skládky (monitorovací vrty,
systém nakládání s povrchovými vodami po dobudování akumulační nádrže povrchových vod, zpřesnit
postup řešení situací při zjištění nárůstu koncentrací sledovaných kontaminantů v rozšířeném
monitorovacím systému na základě výsledků geologického průzkumu).
f Projekt na rozšíření skládky bude respektovat požadavky na:
−

zachování dostatečného odstupu západní hranice areálu rozšíření skládky od lesa, minimálně 20 m
od lesního okraje z důvodu zachování prostoru pro vznik a podporu vývoje přechodového ekotonu
podél lesního okraje;

−

snížení relativní výšky navrhovaného tělesa skládky a návrh na pozvolnější sklony svahů z důvodu
vhodnějšího začlenění tělesa skládky do krajiny.

f Projekt technické rekultivace bude obsahovat i řešení určité morfologické rozmanitosti v rámci řešení
horního plata skládky a zajistí zmírnění stávajících sklonů tělesa skládky, zejména k východu a severu.
f Součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude komplexní projekt sadových úprav; tento projekt
bude kromě dalšího obsahovat:
−

realizaci ochranných pásů dřevin podle výhledové severní a východní hranice rozšířeného areálu
v předstihu, co nejdříve po vydání stavebního povolení v celém navrhovaném rozsahu, uplatněna
bude kombinovaná výsadba domácích druhů stromů a keřů, včetně druhů kvetoucích;

−

řešení konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné
preferovat především stanovištně odpovídající druhy keřů a mělce kořenících stromů vysychavých
stanovišť a xerofytních lad; s ohledem na platné normy rekultivace skládek nebudou hlouběji
kořenící dřeviny umisťovány do prostorů nad kazety s odpady;

−

do projektu sadových úprav areálu zahrnout v rámci výběru druhů keřů pro rekultivaci i výsadbu
trnky, hlohu, růže šípkové;
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−

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

−

pro výsadby využít v maximální možné míře zapěstovaných výpěstků ve stáří minimálně 8 - 10 let;
tento požadavek zapracovat již do projektu sadových úprav a rekultivace skládky;

−

do projektu zahrnout i dosadby mladších ovocných dřevin;

−

návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně po výsadbě i v následujících letech.

f V rámci rekultivace skládky zajistit i tvorbu xerofytních enkláv (včetně hromad kamení) a xerofytních
stanovišť z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy živočichů za účelem zvýšení
biodiverzity lokality.
f Všechny stacionární zdroje hluku budou zvoleny a technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily předpokládané (uvažované) hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší v souladu
s principy nejlepší dostupné techniky.
f V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit druhy a množství odpadů pro fázi výstavby a
předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
f Stavba bude dle § 22 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., oznámena Archeologickému ústavu AV ČR v Brně.
Před realizací stavby bude na plochách vymezených k rozšíření skládky proveden záchranný
archeologický výzkum.
f Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV). Do POV je nutné zahrnout
následujících podmínky:
a) Do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke konci
vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů.
b) Veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu provádět zásadně
v období vegetačního klidu.
c) Minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků zajištěním
jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany pod motory,
převodovky, nástavby a konce hydraulických hadic.
d) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zajistit
respektování příslušných předpisů a norem.
e) Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných látek, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
f)

Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat výhradně v
denní době. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost
s významnějšími zdroji hluku a stavební doprava.

g) V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.
h) Navrhnout a realizovat opatření k omezení prašných emisí (omezení stavebních prací při nepříznivých
klimatických podmínkách, čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště, čištění příjezdové cesty, zakrytí
sypkých materiálů při dopravě, minimalizace „aktivních ploch“).
i)

Trasa staveništní přepravy bude vedena po komunikacích od Nechanic, je třeba vyloučit průjezdy
vozidel centrem obce Lodín.

j)

Při nakládání s odpady zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování a
následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

k) Zpracovat havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod s opatřeními
k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie.
f V dalším stupni projektové dokumentace bude s ohledem na výsledky prováděných monitorovacích prací
a souvisejících průzkumů lokality upřesněn rozsah monitorování pro navrhované rozšíření skládky.
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Opatření pro fázi výstavby
f Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu
plnění příslušných opatření.
f Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
f V průběhu stavby je nutné dbát preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti vody
i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí.
f Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
f Bude prováděna důsledná rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence
šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.
f Během výstavby a provozu budou prováděny stanovené kontroly všech vodohospodářských zařízení
(izolace skládky, drenáže a kanalizace, nádrže průsakových vod) podle platných předpisů a norem.
Opatření pro fázi provozu
f Po uvedení do provozu bude věnována zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního
řádu skládky, zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:
a) Důsledně dodržovat vymezenou plochu denního, aktivní plochu před ukončením provozní doby
překrývat inertním materiálem popřípadě vybranými druhy vhodných odpadů a rozsah aktivní plochy
přizpůsobovat i aktuální místní klimatické situaci.
b) Případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat postřikem vodou a
překrýváním inertním materiálem.
c) Potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem
zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při
nepříznivých klimatických podmínkách.
d) Provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace.
e) Zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů.
f Po uvedení záměru od provozu bude prováděno monitorování vlivů skládky v rozsahu schváleném
rozhodnutím příslušného správního úřadu.
f Budou prováděny pravidelné kontroly a revize nádrží a jímek ke shromažďování odpadních vod.
f Při navážení prvních vrstev odpadů bude věnována zvýšená pozornost opatřením k zamezení poškození
drenážních a těsnících vrstev skládky.
f V závislosti na provozních podmínkách bude zajištěn včasný postup rekultivace skládky.
f V rámci provozu jednotlivých etap skládky bude realizována opatření podle komplexního projektu
vegetačních úprav.
f Bude zajištěna odborná péče o zeleň a popřípadě její průběžná obnova.
f Bude zajištěna trvalá pozornost minimalizaci mimořádných a nestandardních provozních stavů, zejména
pak prevenci zahoření odpadů.
f Prostory mimo vlastní úložiště v areálu skládky (komunikace, odvodňovací příkopy a ostatní volné
plochy) budou udržovány tak, aby nemohlo docházet ke znečištění srážkových vod zasakovaných do
podloží nebo odváděných do vod povrchových.
f Vozidla dopravující odpad na skládku budou vybavena tak, aby nemohlo docházet k úniku odpadu
během dopravy a znečišťování okolí veřejných komunikací.
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f V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz související dopravy (navážení odpadů na
skládku).
f Vozidla vyjíždějící ze skládky budou v případě potřeby očištěna tak, aby bylo vyloučeno znečišťování
veřejných komunikací. Příjezdová komunikace ke skládce (od silnice III/32336) bude udržována v čistotě
tak, aby bylo omezeno znečišťování veřejných komunikací vozidly odjíždějícími ze skládky.
Opatření pro fázi ukončení provozu
f Po ukončení provozu bude dokončena rekultivace skládky v souladu se schváleným plánem rekultivace.
f Povrch zrekultivované skládky musí být zabezpečen nepropustným překrytím proti vnikání povrchových a
srážkových vod. Nepropustné překrytí povrchu skládky musí umožňovat odvedení skládkových plynů
z prostoru skládky.
f Rekultivaci provádět dle schválené projektové dokumentace a v souladu s platnými technickými
normami. Odpady využívané pro tvorbu rekultivačních vrstev musí splňovat podmínky vyhlášky. Pro
provozování uzavřené skládky musí být vypracován nový provozní řád, který bude předložen krajskému
úřadu ke schválení.
f Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, monitorovací vrty, zařízení
k jímání skládkových plynů, apod.) udržovat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu určenou
ve schváleném provozním řádu uzavřené skládky, minimálně však 30 let.
f Po ukončení provozu skládky zabezpečit její uzavření, rekultivaci, následnou péči a zamezit negativnímu
vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti zajistit z vlastních prostředků a prostředků finanční
rezervy nejméně po dobu 30 let.
f Podle poznatků získaných při monitoringu budování a provozu rozšířené skládky bude optimalizován
rozsah a četnost monitoringu znečištění podzemních vod v okolí skládky po ukončení jejího provozu.

D.V.

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VYCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno terénní šetření a analýza
dostupných podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele) a výsledků projednávání změny č. 3
Územního plánu obce Lodín, včetně vyjádření jednotlivých správních úřadů, územních samosprávných celků
a veřejnosti.
Po zhodnocení těchto podkladů bylo zadáno zpracování odborných posudků, jejichž cílem bylo doplnit
informace získané z dostupných podkladů. Práce jednotlivých specialistů byly koordinovány tak, aby byla
zajištěna jejich logická návaznost a dílčí výsledky byly vzájemně konzultovány.
Základní technické podklady jsou uvedeny v přehledu použité literatury a podkladů. Doplňující informace o
území byly čerpány z tématicky zaměřených mapových podkladů a odborné literatury. Oznámení záměru se
opírá o platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
Získané informace byly využity pro popis environmentální charakteristiky území a vytvoření prognózy
možných vlivů, jejich velikosti a významnosti při realizaci posuzovaného záměru.

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika
Pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno autorizované hodnocení, které je součástí
oznámení. Podrobnější informace k použité metodice a postupům jsou uvedeny v příloze 6 - Hodnocení
zdravotních rizik.

Ovzduší - modelování vlivu emisí z provozu skládky
Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací získaných od oznamovatele záměru, z údajů ČHMÚ,
platné legislativy a z archivu zpracovatele. Pro výpočet rozptylové studie byla použita metodika SYMOS 97,
verze 2003. Podrobnější informace k použité metodice jsou součástí přílohy 4 - Rozptylová studie.
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Výpočtově zjištěné hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého, tuhých látek frakce PM10 a oxidu siřičitého
jsou porovnány s platnými limity pro dané látky ve volném ovzduší podle příslušné právní normy.

Hluk –výpočty hluku
Pro posouzení stacionárních zdrojů hluku a dopravního hluku bylo využito výpočtového programu Hluk+,
Verze 7.11. Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí byly provedeny dle běžných
postupů technické a akustické praxe.
Metodika výpočtu hluku je popsána podrobněji v příloze 5 - Hluková studie.
Výpočtově zjištěné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku z působení uvedených zdrojů jsou
porovnány s nejvyššími přípustnými hodnotami hluku, doporučenými zpracovatelem hlukové studie podle
příslušné právní normy.

Povrchové a podzemní vody
Pro prognózu předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí byla provedena analýza dostupných
podkladů (archivních materiálů, podkladů oznamovatele), vlastní hydrogeologická měření na povrchových
vodách, domovních studnách a monitorovacích vrtech skládky.
Základní technické podklady jsou uvedeny v přehledu použité literatury a podkladů. Doplňující informace o
území byly čerpány z tématicky zaměřených mapových podkladů a odborné literatury. Oznámení se opírá o
platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody vycházelo z podkladů poskytnutých správci toků – Povodí
Labe (Cidlina) a drobných vodotečí (ZVHS Jičín a Hradec Králové), ze zpráv o monitoringu od roku 2001,
hydrologických řad, z databází OŽP Magistrátu města Hradec Králové.

Flóra, fauna, územní ochrana přírody, krajina
Součástí oznámení v příloze 7 je závěrečná zpráva k provedenému biologickému průzkumu. Na základě
zjištěných informací bylo provedeno posouzení očekávaných vlivů záměru na přírodu a krajinu. Byly použity
běžné nedestruktivní metody kvalitativního biologického průzkumu. Na základě zjištěných informací bylo
provedeno posouzení očekávaných vlivů záměru na přírodu a krajinu.

Doprava
Při zpracování dopravní části dokumentace bylo využito údajů oznamovatele záměru, sčítání dopravy,
provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (rok 2005) a terénního průzkumu.

Provozní podmínky a rizika havarijních situací
Pro posouzení otázek souvisejících s provozními podmínkami bylo využito kromě podkladů uvedených
v předchozím textu provozní dokumentace skládky (provozní řád, výpis z provozního deníku, integrované
povolení apod.).

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na standardních výpočtech a metodických
postupech, vycházejících z předpokladů uvedených v oznámení, z charakteru zájmového území a dostupných
odborných informací.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.

STRANA 92 z 109

SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné
zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (zemědělská půda) není mimořádně citlivé na
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
Nejistoty, případně nedostatky ve znalostech, které se při hodnocení vlivů na veřejné zdraví a životní
prostředí vyskytly, lze shrnout do následujících oblastí:
1. Spolehlivost výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou vstupních dat, tak i
vlastním matematickým modelem. Modelový výpočet hlukové expozice je dle zpracovatele zatížen
nejistotou ± 3 dB (resp. ± 2 dB). Významnou nejistotou je obecně zatíženo modelování imisních
maximálních krátkodobých koncentrací. Jde však o běžnou charakteristiku používaných matematických
modelů a uvedené nejistoty jsou zahrnuty do závěrečného hodnocení.
2. Nejistoty ve znalosti hlukového a imisního pozadí v dané lokalitě. Obě studie hodnotí pouze příspěvek ze
zdrojů souvisejících s provozem skládky. V obou případech (ovzduší i hluk) není vzhledem k nízkým
hodnotám příspěvků tato nejistota podstatná. Navíc je příspěvek provozu skládky za současné i
výhledové situace součástí stávajícího pozadí kvality obou uvedených složek prostředí.
3. Hodnocení expozice obyvatel bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář,
předpokládající trvalou expozici vypočteným imisním hodnotám škodlivin u nejvíce exponované obytné
zástavby na přilehlých okrajích dotčených obcí. Ve vztahu k průměrné úrovni expozice obyvatel tedy jde
o odhad expozice vědomě nadnesený.
Uvedené nedostatky ve znalostech a neurčitosti nejsou z pohledu hodnocení vlivů na zdraví a životní
prostředí zásadní a limitní, a nemají podstatný vliv na závěry formulované v oznámení. Ve většině oblastí byl
v této souvislosti zvolen konzervativní přístup, který v důsledku vede k nadhodnocení očekávaných vlivů a
tím vzniká prostor pro absorpci určitých nedostatků a neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochy pozemků
vymezené v projektové dokumentaci stavby a v tomto oznámení.
S ohledem k návaznosti na stávající skládku odpadů nebyl záměr řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních
variantách.
Umístění záměru nevyvolává významné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné lokalizační a technické variantě.
Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě
představuje naplnění tělesa stávající skládky a jeho rekultivaci, přičemž ostatní činnosti v areálu skládky
v oblasti nakládání s odpady by pokračovaly i po uzavření skládky.
Prosazování nulové varianty je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad únosnou mez
(překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných ekosystémů,
produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný z uvedených
negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
V případě aktivní varianty se jako stěžejní faktor jeví dopady stavby na krajinu a krajinný ráz. Za podmínky
respektování stanovených opatření a důsledného dodržování provozního řádu lze posuzovanou aktivní
variantu záměru označit jako akceptovatelnou.

STRANA 94 z 109

SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F

(ZÁVĚR)
Předložené oznámení se zabývá hodnocením vlivů záměru „SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN – ROZŠÍŘENÍ
SKLÁDKY" na životní prostředí.
Jedná se záměr na rozšíření stávajícího areálu skládky za účelem možnosti zajištění provozu skládky po
naplnění stávající kapacity pro ukládání odpadů.
Záměr je umisťován do prostoru severně od stávajícího areálu skládky, na který bezprostředně navazuje tak,
aby bylo možno využívat současné technické zázemí areálu skládky Lodín. Ve své podstatě záměr
představuje pokračování skládkové činnosti v rozšířeném areálu, bez navýšení celkové kapacity návozu
odpadu a beze změny jeho struktury či složení. Rozšířené těleso skládky je určeno pro ukládání odpadů
shodných jako ve stávající provozované části skládky.
Záměr na rozšíření skládky mimo stávající areál skládky Lodín představuje ve smyslu §4 odst. 1 písm. b)
významnou změnou k bodu 10.1. (Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů) i k bodu 10.2. (Zařízení k
odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30.000 tun/rok) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Navržený záměr koresponduje s projednávanou změnou č. 3 Územního plánu obce Lodín.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru, která vyplývá
z prostorových možností areálu skládky a požadavků investora na vlastní řešení navrhovaného záměru.
Realizace záměru nevyvolá v žádné z posuzovaných oblastí a faktorů významné negativní důsledky na životní
prostředí. Vlivy výstavby a provozu navrhovaného rozšíření skládky Lodín na jednotlivé složky a faktory
životního prostředí lze hodnotit souhrnně jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, v řadě
charakteristik pak jako zanedbatelné až nulové.
Nejvýznamnější vlivy realizace záměru jsou hodnoceny v oblasti ochrany flóry, fauny a ekosystémů (vlivy
středně významné až nízké, lokální) a v oblasti ochrany krajiny a krajinného rázu (vlivy středně významné,
lokální). Tyto vlivy jsou však časově vymezeny především na využívání skládky a jejich velikost i význam jsou
silně ovlivněny podmínkami provozování skládky. Po ukončení skládkování a provedení technické a biologické
rekultivace nastává nová situace, kdy lze při dodržení daných podmínek vliv skládky jako celku označit za
nepříznivý, nicméně nízkého rozsahu i významu.
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí z realizace
záměru jsou hodnocena jako velmi nízká a akceptovatelná, bez navýšení současné zátěže životního
prostředí. V ostatních oblastech (voda, půda, geofaktory, hluk, doprava a další) jsou důsledky realizace
záměru v mezích platných norem a předpisů a není očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených
faktorů životního prostředí.
Za podmínky respektování doporučených opatření není žádný ze specifikovaných vlivů kritický a natolik
významný, že by vylučoval realizaci záměru.
Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního prostředí v
zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže území.
Charakter záměru vyžaduje řadu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí, ve většině
plynoucích z platných předpisů a norem, a současně z předchozího provozování skládky a platných povolení
vztahujících se k jejímu provozu. Mezi nejvýznamnější patří požadavky na prevenci havarijních stavů,
vodohospodářské zabezpečení skládky a respektování požadavků k ochraně přírody a krajiny.
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké až středně vysoké. Vlastní stavba má povodí
malého rozsahu, lokalita skládky se nachází v oblasti hydrologického rozvodí, podmínky pro šíření
podzemních vod jsou v okolí stavby málo příznivé. Technická opatření pro prevenci nestandardního stavu a
vybavení skládky prostředky k likvidaci požáru nebo havarijního úniku škodlivin musí odpovídat rizikům
provozu a požadavkům platné legislativy.
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Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz představuje v některých oblastech zátěž, která je však časově omezena na období provozování
skládky a po ukončení provozu a komplexní rekultivaci skládky bude význam nepříznivých důsledků
klesat.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN
– ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY " v předložené a hodnocené variantě souhlasit za podmínky respektování opatření
navržených k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů a při důsledném dodržování provozního řádu
zařízení.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v oznámení. Pokud by
v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se
objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na
nové poznatky a informace.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 4 zákona. Účelem oznámení je poskytnout informace o charakteru
záměru, o stavu dotčeného území a vyhodnotit vlivy záměru na veřejné zdraví a životní prostředí pro potřeby
procesu posuzování vlivů. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného úřadu
do 30-ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Název záměru: SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN – ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
Oznamovatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
Záměr je ve smyslu zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění)
zařazen do následujících bodů přílohy č. 1 k zákonu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

I
10.1
Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.
A

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

I
10.2
Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30.000 tun/rok.
A

Dle §4 odst. 1 písm. a) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,
Záměr rozšíření skládky odpadů Lodín představuje novou stavbu v lokalitě, provozně se jedná o pokračování
stávající činnosti na sousední ploše navazující na stávající areál skládky. Jedná se tedy o změnu záměru
„Skládka odpadů Lodín“ dle §4 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Záměr je umístěn na katastru obce Lodín v návaznosti na stávající skládku odpadů.
kraj:

Královéhradecký

okres:

Hradec Králové

obec:

Lodín

katastrální území: Lodín (686387)
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Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Základní kapacitní údaje jsou následující:
Plocha stávající skládky
z toho plocha tělesa skládky

90 000 m2
65 900 m2

Plocha rozšíření skládky
celková plocha dotčená záměrem

65 427 m2

z toho plocha uvnitř oplocení areálu

54 595 m2

z toho plocha tělesa skládky

37 078 m2

z toho plocha mimo oplocení areálu

10 832 m2

Kapacita zařízení stávající
celková projektovaná kapacita

900 000 m3

roční návoz

max. 55 000 t odpadů celkem – kategorie O i N

kapacita solidifikační linky

12 000 t/rok

předpokládaná životnost

do roku 2018

Kapacita zařízení – navrhované rozšíření
projektovaná kapacita

443 100 m3

roční návoz

max. 55 000 t odpadů celkem – kategorie O i N

kapacita solidifikační linky

16 000 t/rok

předpokládaná životnost

cca 11,5 let; tj. do roku 2030

Investor navrhuje rozšíření skládky vybudováním nových skládkových sekcí v návaznosti na stávající
areál skládky Lodín. Jedná se o skládku S-NO s odděleným sektorem S-OO3. Zařízení umožňuje ukládání
ostatních i nebezpečných odpadů, které splňují definované vlastnosti pro daný typ skládky.
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Záměr je situován do prostoru severně od stávajícího areálu skládky, na který bezprostředně navazuje
tak, aby bylo možno využívat současné technické zázemí areálu skládky Lodín. Představuje pokračování
skládkové činnosti v rozšířeném areálu, bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu a beze změny jeho
struktury či složení. Rozšířené těleso skládky je určeno pro ukládání odpadů shodných jako ve stávající
provozované části skládky.
Navrženým záměrem nedochází k významné změně ve využití zájmového území v širším měřítku. Plocha pro
rozšíření skládky se nachází na zemědělské půdě, která musí být odňata ze ZPF. Vlastní aktivita nakládání
s odpady v lokalitě již dlouhodobě probíhá. Na volných stranách nového tělesa skládky (ze severu a
východu) jsou navrženy ochranné pásy zeleně, které budou sloužit jako optická a hygienická ochrana
vnějšího okolí.
Skládka se nachází na okraji katastru obce Lodín mimo zastavěnou část obce. Areál je situován v osamocené
poloze. V okolí se nenacházejí ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci
případných negativních vlivů.
Pozemky pro rozšíření skládky byly vybrány tak, aby navazovaly na stávající areál skládky a umožňovaly
využití stávajících souvisejících objektů k jejímu provozování. Celkový zábor pozemků pro rozšíření skládky je
tak minimalizován na plochy nezbytné vlastní ukládání odpadů. V současné době jde o pozemky zemědělské
půdy. Využití pozemků je projednáváno v rámci Změny č. 3 Územního plánu obce Lodín a v současné době
je již v závěrečné fázi procesu projednávání změny ÚP.
Rozšíření skládky bezprostředně navazuje na stávající areál skládky podél jeho severní strany. Rozšíření
tělesa skládky je navrženo v minimální vzdálenosti od tělesa stávajícího. Navržené řešení umožňuje
optimálně využít stávající objekty zázemí skládky k dalšímu provozu. Současný areál skládky i jeho
navrhované rozšíření se nachází cca 1 km jižně od nejbližší zástavby obce Lodín, cca 1,6 km severovýchodně
od nejbližší obytné zástavby obce Kobylnice a cca 1,7 km severozápadně od nejbližší obytné zástavby obce
Staré Nechanice.
Rozšíření skládky v návaznosti na stávající areál, který je dlouhodobě definován jako zařízení pro nakládání
s odpady, se jeví jako optimální řešení. Vybudování areálu v jiné lokalitě vč. nového vyřešení veškerých
dopravních a logistických návazností je z obecného principu méně vhodné. Navržený stavební pozemek je
pro daný účel využití vhodným řešením.
Navržené řešení bylo zvoleno z důvodu:
-

dostupnosti pozemků v návaznosti na stávající areál skládky;

-

dobré dopravní dostupnosti v nezastavěném území a v dostupné vzdálenosti od regionálních center
(Hradec Králové, Pardubice a další);

-

možnosti napojení zařízení na vybudovanou technickou infrastrukturu ve stávajícím areálu.

Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Popis a účel stavby
Pozemky pro rozšíření skládky S-NO s odděleným sektorem S-OO3 Lodín byly vybrány tak, aby navazovaly
na stávající areál skládky a umožňovaly využití stávajících objektů k dalšímu provozování. Tím jsou
minimalizovány požadavky na další zábor pozemků. Rozšíření skládky bezprostředně navazuje na stávající
areál podél jeho severní strany. Je navrženo v minimální vzdálenosti od tělesa stávajícího a umožňuje
optimálně využít stávající objekty zázemí skládky k jejímu dalšímu provozu při minimalizaci záboru prostoru.
Navržený objem rozšířené části tělesa skládky pro ukládku odpadů po sednutí a konsolidaci je 403 100 m3.
Těleso skládky bude ve dně členěno příčným spádováním na 7 sekcí, které budou odvodňovány podélným
spádováním s trubními sběrnými drény do příslušných svodných drénů vedených podél západní strany
rozšířeného tělesa skládky vedoucích do objektů vodního hospodářství. Návrh tělesa skládky bude
respektovat ustanovení vyhlášky č. 294/ 2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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Tvar rozšířeného tělesa skládky po naplnění jeho kapacity je navržen s vrcholovou částí na kótě 278,50 m
n.m., což je cca 26 m nad úrovní původního terénu a 1 m pod vrcholovou částí stávajícího tělesa skládky.
Tvarově má rozšířená část tvar cca komolého jehlanu se zaoblenými hranami o obdélníkovém půdorysu cca
210 x 178 m. Tvarové řešení má umožnit co nejpřirozenější začlenění tělesa skládky do okolní mírně zvlněné
krajiny.
Přístup k tělesu skládky a objektům vodního hospodářství bude umožněn po obvodové komunikaci
se zpevněnými plochami se štěrkovým nebo asfaltobetonovým povrchem. Tato komunikace bude napojena
na stávající vnitroareálové komunikace.
Areál rozšířené části skládky bude oplocen v návaznosti na stávající oplocení skládky.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Výstavba rozšířeného tělesa skládky vychází z principů již povolené výstavby I. etapy skládky. Celkový tvar
tělesa skládky má z bočního pohledu tvořit pahorek, který vyčnívá svojí vrcholovou částí cca 26 m nad okolní
původní terén. Výška je úměrná rozloze tělesa skládky, z čehož vrchol skládky po dosednutí a konsolidaci
odpadu nepřekročí kótu 278,50 m n.m., což je cca 1 m pod vrcholovou částí stávajícího tělesa skládky a ve
spojení s ním tvoří vyvýšeninu se dvěmi vrcholy s malým výškovým rozdílem. Tvar tělesa skládky byl
přizpůsoben stávajícímu okolnímu terénu s mírnými vyvýšeninami a sousedícímu tělesu skládky předchozích
etap.
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Skladba zeleně na povrchu zrekultivovaného tělesa skládky a skladba nově vysazovaného ochranného pásu
zeleně o šířce 6 až 10 m podél oplocení V a S strany rozšířené části skládky bude přizpůsobena požadavkům
na začlenění do okolní krajiny po ukončení skládkové činnosti a rekultivaci tělesa skládky.
Zhodnocení staveniště
Území je v současnosti využito k potřebám odpadového hospodářství a na lokalitě probíhá ukládání odpadu
na plochách stávajícího tělesa skládky. Při výstavbě navrhovaného rozšíření skládky je uvažováno s využitím
provozního zázemí stávajícího areálu skládky Lodín, který má vybudovanou veškerou infrastrukturu
potřebnou k nakládání s odpady. V rámci provozu rozšířené části skládky budou využity objekty ve stávajícím
areálu skládky – zejména se jedná o provozní budovy, autováhy i jímky na skládkové (průsakové) vody.
Zásady technického řešení stavby
Stavebně technické řešení je navrženo s ohledem na stávající legislativní požadavky a je v souladu
s platnými technickými normami.
Návrh stavebního řešení záměru je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace skládky včetně
navrženého rozšíření jsou patrné z přílohy č. 2 oznámení.
Obrázek č. 3: Celková situace stavby

Přehled objektů stavby je následující:
SO 401 TERÉNNÍ ÚPRAVY – zahrnují přípravné práce na zájmové ploše před započetím vlastní výstavby
stavebních objektů.
SO 402 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE – pro příjezd k rozšiřované části skládky bude prodloužena stávající
obslužná komunikace v délce 530 m. Hlavní vjezd do rozšířené části se navrhuje v SZ rohu stávajícího
areálu. Umístění vjezdových bran nebo naopak odstranění oplocení mezi rozšiřovanou a stávající částí areálu
skládky bude závislé od provozních potřeb provozovatele a postupu výstavby skládky.
SO 403 TĚLESO SKLÁDKY – těleso rozšířené části skládky je nejrozsáhlejším stavebním objektem o
půdorysné ploše 37 078 m2 a užitečné kubatuře pro ukládku odpadu 443 100 m3.
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Těleso skládky je tvořeno 7 sektory šířky cca 29 – 35 m a délky cca 170,5 – 175 m. Dna sektorů budou
příčně ukloněna k trubnímu drénu ve sklonu 3 – 3,15% a podélně k západu k východu k svodnému drénu
průsakových vod ve sklonu 1%, sklon svahů 1:2,5. Dno skládky bude těsněno geologickou a technickou
bariérou.
Geologickou bariéru bude tvořit kombinace nepropustnosti podkladních zemin a použití umělé těsnící bariéry
z minerálního materiálu (minerálního zeminového těsnění tl. 0,5 m s kf ≤ 5,3*10-10 ms-1, alternativně
bentonitové rohože). V případě umělé minerální těsnící bariéry bude pod těsnící vrstvu instalován stabilní
monitorovací systém např. SENSOR DDS. Technickou bariéru bude tvořit vysokohustotní fólie PE-HD tl. 2,5
mm. Výstavba jednotlivých sektorů skládky bude probíhat postupně po etapách podle potřeby provozu, aby
se omezila aktivní plocha skládky a snížilo množství průsakových vod.
Ochranná vrstva těsnění dna skládky je navržena ochrannou geotextilií vyhovující min. hodnotě testu CBR ≥
800 N a štěrkovou drenážní vrstvou tl. 300 mm na svazích doplněnou o stabilizační kostru tvořenou z
opotřebovaných automobilových pneumatik z osobních a užitkových automobilů.
SO 404 ODVODNĚNÍ TĚLESA SKLÁDKY – odvod průsakových vod z tělesa skládky budou zajišťovat
sběrné trubní drény v součinnosti se štěrkovou drenážní vrstvou.
SO 405 JÍMKA PRŮSAKOVÝCH VOD – akumulační jímka průsakových vod bude sloužit k akumulaci
průsakových vod ze sektorů (č. 12 - 18) rozšířené části skládky. Jímka bude vybudována současně
s výstavbou prvního ze sektorů rozšířené části skládky. Jímka je navržena pro max. provozní akumulační
objem cca 600 m3, objem při dosažení havarijní hladiny bude 980 m3.
SO 406 ODPLYNĚNÍ SKLÁDKY – skládka bude odplyňována podle jejího zatřídění dle ČSN 83 8034 a
bude stavebně připravena pro aktivní systém odplynění. Odplyňovací systém bude tvořený jímacími studnami
bioplynu a jímacím potrubím z materiálu PE-HD. Plyn bude likvidován ve vysokoteplotní pochodni nebo
energeticky využíván v kogenerační jednotce (provozované již v rámci současného provozu skládky).
SO 407 REKULTIVACE SKLÁDKY – bude spočívat v úpravě tvaru tělesa skládky, vytvoření těsnících
bariér, drenážních vrstev a pokládky rekultivační vrstvy zemin. Rekultivační souvrství bude tvořeno z
následujících vrstev:
−

vyrovnávací vrstva bude vytvořená z vhodného odpadu nebo zeminy tak, aby byl vytvořen pevný a
stabilní podklad pro další konstrukce;

−

plynová drenáž bude uložena v pruzích (ve vrchlíku nad sektory S-OO3 celoplošně) se zaústěním
pruhů do plynových jímacích studní;

−

těleso skládky bude těsněno dvouvrstvým těsněním, tvořeným minerálními zeminami tl. 0,5 m s kf ≤
1*10-8 ms-1 nebo bentonitovou rohoží a drenážním geokompozitem (fólie PEHD + drenážní vrstva);

−

odvod srážkových vod z rekultivované části skládky bude probíhat jejich povrchovým odtokem a
odtokem zemní vrstvou. Pro odvod vod zemní vrstvou bude na těsnění skládky uložen drenážní
geokompozit a trubní drény;

−

na odvodňovací vrstvu bude proveden násyp rekultivačních vrstev. Bude to vrstva zeminy a humózní
vrstva pro založení vegetačního krytu rekultivace. Vrstva zeminy bude provedena v mocnosti 0,7 m,
humózní vrstva zeminy bude mít tloušťku 0,3 m. Povrch rekultivace bude oset travním semenem luční
směsi vhodné pro dané stanoviště. Ozelenění rekultivace bude doplněno dále výsadbou skupin mělce
kořenících dřevin.

SO 408 OSVĚTLENÍ AREÁLU – venkovní osvětlení stávajícího areálu skládky bude zavedeno i na plochu
navrženého rozšíření. Bude zajišťovat osvětlení vjezdů a výjezdů z tělesa skládky a prostor u akumulační
jímky.
SO 409 ROZVODY NN – budou zajišťovat přívod el. energie k čerpacím šachtám a nové akumulační jímce,
ve které budou osazena čerpadla.
SO 410 OPLOCENÍ – rozšířený areál skládky bude oplocen plotem z drátěného pletiva výšky 2 m, který
bude navazovat na oplocení stávajícího areálu skládky.
SO 411 SADOVÉ ÚPRAVY TĚLESA SKLÁDKY – slouží ke konečné úpravě povrchu tělesa skládky, která
zabraňuje erozi povrchu a opticky začlení těleso skládky do okolní krajiny. K výsadbám na těleso skládky jsou
navrhovány pouze dřeviny keřového vzrůstu.
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SO 412 OCHRANNÝ PÁS ZELENĚ – je navržen podél severní a západní strany areálu skládky a bude
sloužit k vytvoření pohledové clony směrem k tělesu skládky. Mezi levobřežní břehovou hranou toku a pásem
výsadby zeleně bude min. 6 m pás udržovaného travního porostu. Do izolačních výsadeb jsou navrženy
hlavně stromy, pouze místy přerušené pro přirozenější vizuální působení menšími skupinami vzrůstných keřů.
SO 413 MONITORING – monitorování skládky je soubor činností, kterými se sleduje vliv skládky na okolní
prostředí a chování jednotlivých částí skládky. Skládka je monitorována po celou dobu provozování a dále ve
fázi stádiu následné péče po jejím uzavření. Stávající monitorovací systém bude v rámci rozšíření doplněn o
cca čtyři nové indikační monitorovací vrty. Jeden vrt bude umístěn nad skládku a tři pod tělesem skládky ve
směru proudění podzemních vod. Umístění indikačních vrtů bude navrženo na základě podrobného HG
průzkumu.
V rámci navrženého rozšíření bude dále využíváno zařízení pro nakládání s odpady – solidifikační linka.
Solidifikační linka je doprovodným zařízením umístěným v areálu skládky Lodín provozované na úrovni
nejlepší dostupné techniky. Výsledný produkt z provozu linky je využíván jako technologický překryvný
materiál pro stavbu tělesa skládky a jejího technologického zabezpečení.
Provoz solidifikační linky je řešen společným integrovaným povolením pro celý areál skládky.
Solidifikace je jednou z možností přepracování odpadu do použitelné formy. Silicifikací se zpevňuje kapalný
nebo pevný odpad matricí vytvořenou anorganickou nebo organickou inertní látkou do formy bloků nebo zrn.
Principem rekonstruované solidifikace je chemicko-fyzikální navázání kontaminantu na látku, která zamezí
další jeho mobilitě vyplavováním dešťovou vodou do okolí.
Solidifikační linka se skládá z těchto částí :
01
02
03
04
05
06
07
08

Příjmová jímka odpadu pro solidifikaci
Plocha pro umístění solidifikační linky
Plocha pro mezideponii solidifikátu
Obslužná komunikace
Solidifikační linka s plnícím zařízením – technologie
Portálový jeřáb
Přípojka kanalizace
Přípojka elektro

Kapacita solidifikační linky bude podle navrhovaného záměru zvýšena ze stávajících 12 000 tun výstupního
solidifikátu ročně na 16 000 tun ročně.
Solidifikační linka je umístěna v prostoru mezi stávající příjmovou jímkou a hrazením skládky vyrobeného
solidifikátu. Centrem linky je mísící stanice solidifikátu, kolem které jsou usazeny zásobníky silicifikačních
činidel (popílek, cement a vápno). Míchačka je umístěna na nosné konstrukci v prostoru před zásobníky
činidel.
Údaje o provozu
Provoz v rámci rozšíření skládky se bude řídit schváleným provozním řádem a platným integrovaným
povolením stanovujícím povinnosti a odpovědnost provozovatele a uživatelů skládky, a příslušnými platnými
předpisy, normami a platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady a provozování skládek.
Přehled odpadů povolených k přijetí do zařízení skládky i do solidifikační linky je uveden k platném
integrovaném povolení, které je v plném znění uvedeno v přílohách oznámení (viz příloha č. 8) Pro provoz
navrhovaného rozšíření skládky i kapacity solidifikační linky se předpokládá shodný rozsah povolených druhů
odpadů jak pro skládkování tak pro solidifikaci. V citovaném integrovaném povolení jsou rovněž uvedeny
podmínky povolení pro ukládání odpadů na skládku i podmínky povolení provozování solidifikační linky.
Provoz na skládce je stanoven jako dvousměnný, s provozní dobou v pracovních dnech od 6,00 do 22,00 hod.
Příjem odpadů je vymezen pracovní dobou od 7,00 do 15,30 hod.
Mimo pracovní dny je skládka uzavřena. Změna pracovní doby je možná jen v případě mimořádných ukládek
nebo prací souvisejících s technologií skládky. Příjem odpadů mimo vymezenou provozní dobu je možný
pouze po dohodě s odpovědným zástupcem provozovatele zařízení.
Realizace záměru rozšíření skládky a navýšení kapacity solidifikační linky nemá vliv na provozní režim ani na
zaměstnanost v provozu skládky. Provoz skládky zajišťují 4 pracovníci a odpadový hospodář.
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Podrobnější situace skládky jsou patrné z přílohy 2 oznámení:
2.1. Přehledná situace
2.2. Situace tělesa skládky
2.3. Situace skládky po uzavření rekultivaci
2.4. Řez tělesem skládky
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 8 (Doklady):
Městský úřad Nechanice – odbor výstavby a životního prostředí, č.j.: 483/2010 ze dne 12.7.2010:
„Obec Lodín má schválený územní plán ze dne 20.1.2003 a jeho dvou změn, schválených dne 3.3.2006 a
18.8.2007. Dle této územně plánovací dokumentace (ÚPD) je pozemek dotčený záměrem p.č. 455/1 veden
v nezastavitelném území s funkčním vymezením jako „zóna zpf – pole“. V současné době je pořizována
změna územního plánu č. 3, která řeší změnu tohoto území pro rozšíření skládky. Další podrobnosti týkající
se této změny ÚPD nejsou zdejšímu stavebnímu úřadu známy.
Záměr realizace rozšíření skládky na p.p.č. 455/1 v k.ú. Lodín je v rozporu s ÚPD obce Lodín. Bližší
informace možno získat na Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, který je
dotčeným orgánem podle §5 a §6 stavebního zákona a zároveň pořizovatelem změny ÚPD pro obec Lodín.“
Dále jsou doloženy vyjádření dotčeného orgánu územního plánování a obce Lodín v příloze č. 8 (Doklady):
Magistrát města Hradec Králové, Odbor hlavního architekta, č.j.: 124382/2010/03/HA/Ja ze dne
28.7.2010:
„Dne 15.6.2010 se konalo veřejné projednání Změny č. 3 UPO Lodín, která řeší rozšíření skládky odpadů. Po
dopracování odůvodnění, tuto Změnu č. 3 zastupitelstvo obce Lodín na svém zasedání (dle informace
zastupitelstva v září 2010) vydá a patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky Změna č. 3 nabude
účinnosti. Po nabytí účinnosti této změny bude předložený záměr v souladu s platnou UPD obce Lodín“.
Obecní úřad Lodín, bez č.j. ze dne 20.7.2010:
„K záměru „Rozšíření skládky Lodín“ schválilo zastupitelstvo obce Lodín dne 9.10.2009 návrh „Zadání
změny č. 3 Územního plánu obce Lodín“. Tento návrh změny č. 3 ÚP obce Lodín byl dne 15.6.2010 veřejně
projednán na Magistrátu města Hradec Králové za účasti dotčených orgánů. K návrhu změny ÚP č. 3 nebyly
podány z řad dotčených orgánů ani dalších osob žádné závažné připomínky. Dosud však obecní úřad Lodín
neobdržel od Magistrátu města HK písemné vyrozumění o závěrečném projednání změny ÚP č. 3, které bude
nutno ještě projednat a schválit zastupitelstvem obce na zasedání, které se bude konat dne 3.9.2010.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 8
(Doklady):
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zn.: 15919/ZP/2010 – Ns
ze dne 13.8.2010:
„Záměr „Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné
lokality nebo na vyhlášené ani ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí.“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou
celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by
mohly samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických
limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních
vlivů nebo rizik vlastním záměrem.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké u všech hodnocených škodlivin.
Možné účinky sirovodíku (H2S) obsaženého ve skládkovém plynu jsou eliminovány odplyněním stávajícího i
rozšířeného tělesa skládky a energetickým využitím skládkového plynu. Provoz rozšíření skládky a
solidifikační linky nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Navržené umístění, stavební a technologické řešení záměru odpovídá požadavkům protihlukové
ochrany. Rozšíření skládky severním směrem není z hlediska hluku významné, vlivy hluku lze hodnotit jako
nízké.
Místně významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány
v souvislosti s výstavbou stávající skládky (zvýšení povrchového odtoku na úkor podpovrchového a
podzemního). Rozšíření plochy úložiště je z tohoto hlediska nevýznamné.
Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nebyly
v rámci monitoringu zjištěny, nejsou předpokládány ani v souvislosti s navrženým rozšířením. Lokální a
dočasně významný dopad provozu skládky na tuto složku životního prostředí lze předpokládat pouze
v případě mimořádného stavu (průnik škodlivin mimo uzavřený systém nakládání s průsakovými vodami).
Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat ani v případě mimořádného stavu.
Vlivy na geofaktory životního prostředí spočívající v narušení stávajícího charakteru terénu a změně
skladby vrstevního sledu jsou spojeny s již existující skládkou. Záměr na její rozšíření tyto vlivy rozšíří,
celkově jsou však hodnoceny jako lokální a středně významné. Vlivy na kvalitu horninového prostředí nejsou
za běžného provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska záboru ZPF, trvalý, vzhledem ke kvalitě půdy (IV. třída
ochrany) a rozsahu dotčeného prostoru jako málo významný.
Vlivy na floru jsou hodnoceny jako mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti jako málo významné.
Vliv na dřeviny rostoucí mimo les je hodnocen jako mírně nepříznivý ve vztahu k rozsahu zásahu, málo
významný vzhledem k doložitelným funkcím dotčeného porostu v krajině.
Vlivy na faunu lze hodnotit jako mírně až středně nepříznivé, většinově dočasné, z hlediska významnosti
jako málo významné až nevýznamné. Na základě provedeného biologického průzkumu lze předpokládat, že
místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací,
nebudou dotčena. Biotop zeleného pásu bude realizován mimo plochu a je nutno jej realizovat v předstihu.
Kromě hygienické a estetické funkce bude plnit i biologické funkce, tedy i potenciálního hnízdiště a úkrytu
živočichů. Po ukončení skládkování v areálu skládky lze očekávat snížení tlaku živočichů odstraněním zdroje
potravy.
Stávající nadregionální biocentrum vymezené v lesních porostech západně od plochy navrženého
rozšíření skládky nebude záměrem negativně dotčeno za předpokladu zajištění dostatečného odstupu od
okraje lesního porostu.
Záměr přímo nekoliduje s významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými
územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
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Z hlediska krajinného rázu vyvolává navržený záměr nepříznivý vliv velkého rozsahu, z hlediska
významnosti lze tento antropogenní útvar označit za patrný, podmíněně akceptovatelný. Je třeba zdůraznit,
že uvedený negativní dopad na estetickou kvalitu území je časově vymezen především na využívání skládky
a jeho velikost i význam jsou silně ovlivněny podmínkami provozování skládky. Po ukončení skládkování a
provedení technické a biologické rekultivace nastává jiná situace, kdy lze při dodržení daných podmínek vliv
skládky jako celku označit za nepříznivý, nicméně středního až nízkého rozsahu i významu.
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti a neovlivní dopravu na
příjezdových komunikacích. Doprava, související se záměrem, bude odpovídat stávajícímu stavu.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné stavby nebo památky,
které by mohly být záměrem negativně ovlivněny. Vliv na nemovité kulturní památky v širším okolí je
hodnocen jako prakticky nulový, záměr nevede k jejich likvidaci ani poškození.
Za podmínky respektování navržených opatření nepředstavuje záměr významný rizikový faktor vzniku havárií
nebo nestandardních stavů. Z pohledu provozu skládky je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost extrémním
klimatickým situacím (silné až extrémní proudění vzduchu, silné až extrémní srážky), které mohou vést až
k havarijním situacím. Opatření k ochraně jednotlivých složek životního prostředí musí být proto navržena
s ohledem na možné extrémní klimatické situace.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní vody, půda a
geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky) jsou možné vlivy výstavby a
provozu záměru „Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky“ na území obce Lodín přijatelně nízké za
podmínky respektování opatření navržených k vyloučení, eliminaci či minimalizaci negativních důsledků
výstavby a provozu stavby. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního
území.
Ve srovnání se stávajícím stavem lze konstatovat, že výhledové zatížení hlavních složek životního prostředí
(ovzduší, hluk) bude naopak vlivem očekávaného ukončení ukládání odpadů v areálu skládky Ďáblice nižší
než za stávajícího stavu.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz představuje v některých oblastech zátěž, která je však časově omezena na období provozování
skládky a po ukončení provozu a komplexní rekultivaci skládky bude význam nepříznivých důsledků
klesat.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN
– ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY " v předložené a hodnocené variantě souhlasit za podmínky respektování opatření
navržených k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů a při důsledném dodržování provozního řádu
zařízení.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný. Přestože jde o území narušené lidskou aktivitou, je třeba respektovat zájmy ochrany
jednotlivých složek a faktorů životního prostředí.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit od střední (dotčení krajinných aspektů), přes nízkou (flóra, fauna) až po zanedbatelnou (ovzduší,
hluk a další). Míra ovlivnění je proměnná v čase, přičemž nejvýznamnější vlivy lze sledovat v období provozu
skládky. Společně s ukončením provozu a komplexní rekultivací skládky dojde ke zmírnění nejvýznamnějších
negativních aspektů a k vyloučení negativních důsledků spojených s provozem skládky a rizikem havarijní
situace.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Zákres záměru na podkladu ortofotomapy
1.5. Fotodokumentace
1.6. Geologická situace
1.7. Hydroizohypsy a směry proudění podzemních vod na území stávající skládky
1.8. Směry proudění podzemních vod v zájmovém území
2. Situace stavby
2.1. Přehledná situace 1:50 000
2.2. Situace tělesa skládky 1:2 000
2.3. Situace skládky po uzavření a rekultivaci
2.4. Řezy tělesem skládky 1:1 000
3. Vizualizace stavby
3.1. Situace pohledů 1:10 000
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. na
realizaci stavby „Skládka odpadů Lodín - rozšíření skládky“. Cílem záměru je rozšíření stávající
skládky odpadů za účelem prodloužení provozu a optimalizace kapacity využívaných technologií a
areálu skládky.
Poloha nových objektů je znázorněna na následujícím obrázku (růžová plocha):

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem navrhovaného rozšíření
skládky a vliv automobilové dopravy obsluhující skládku. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající
imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2),
tuhými látkami (PM10) a oxidem siřičitým (SO2).
Do výpočtu byly zahrnuty i technologie provozované v areálu skládky, které budou využívány i v rámci
navrhovaného rozšíření: spalování skládkového plynu ve stávající kogenerační jednotce a provoz
solidifikační linky.
Vzhledem ke skutečnosti, že skládka je v současné již provozována, nejedná se v případě výpočtu
imisních vlivů provozu skládky a dopravy o nárůst emisí oproti stávajícímu stavu. Výpočet byl
proveden pro vyhodnocení imisního podílu (vyvolaného provozem) za účelem posouzení vlivů na
kvalitu ovzduší v důsledku prodloužení provozu (životnosti) skládky.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEAENVI s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona
č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
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Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce
10 m nad zemí.
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Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
3.1.1. Bodové zdroje
Jako bodový zdroj byl uvažován komín kogenerační jednotky pro spalování skládkového plynu. Pro
účely výpočtu byla uvažován maximální vývin 806 300 m3 skládkového plynu ze skládky za rok
s maximálním obsahem metanu 60%.
Dále byly jako bodové zdroje uvažovány výstupy z odvětrání sil pro skladování surovin v rámci
solidifikační linky s kapacitou 16 000 tun stabilizátu za rok umístěné v areálu skládky.
Ve výpočtu byly uvažovány následující emisní toky (g.s-1):
kogenerační jednotka

NOx

SO2

PM10

0,1363

0,0002

0,0005

0

0

0,03

skladovací sila

Použité emisní faktory
Údaje o emisích kogenerační jednotky (KGJ) byly převzaty z oznámení záměru "Skládka Lodín,
využití skládkového plynu s vyvedením el. výkonu" (Mertl, 08/2007).
Emise z plnění a provzdušňování skladovacích sil jsou uvažovány ve výši 36 g/h z jednoho sila,
celkem jsou v zařízení provozována 3 sila.
3.1.2. Liniové zdroje
Jako liniový zdroj byla uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem hodnocené etapy
úložiště, tedy vozidla návozu odpadů a referentská vozidla.
Ve výpočtu uvažované intenzity jsou uvedeny v následující tabulce (vozidel/24 hodin):
celkem

OA

LNA

TNA

55

16

8

88

U všech vozidel je ve výpočtu uvažováno i s návratem vozidel po stejné trase (OA – osobní auta, LNA
- lehké nákladní automobily, TNA - těžké nákladní automobily).
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí z liniových zdrojů byly použity emisní faktory zjištěné s použitím PC programu
MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002) stanoveného pro tento účel sdělením odborem
ochrany ovzduší MŽP sdělením č. 36, uveřejněném ve věstníku MŽP č. 10/2002.
Pro vlastní výpočet byly použity následující emisní faktory (g/(km.vozidlo):
OA

LNA

TNA

NOx

0.2657

0.5032

6.5809

PM10

0.0006

0.0852

0.3379

SO2

0.0039

0.0048

0.0107

Výpočet byl proveden pro rok 2010, rychlost po veřejných komunikacích 60 km/h, na příjezdové
komunikaci a v areálu do 20 km/h.
3.1.3. Plošné zdroje
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha úložiště na níž se pohybují mechanismy (kompaktor,
případně nakladač).
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Ve výpočtu bylo uvažováno se současným provozem dvou mechanismů vybavených motorem M1.2AML637N.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emise motoru M1.2A-ML637N byla uvažována spotřeba paliva 39,5 kg na 1 hodinu
provozu. Emisní faktor vycházel z přílohy č. 4 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., a činil na 1 t
spotřebovaného paliva: NOx = 50 kg; PM10 = 1 kg; SO2 = 0,02 kg.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice zpracovanou Českým
hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

4,4

12,8

1 5,3

15,4

4,5

11

14,9

13,8

7

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 2200x2000 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů
je zřejmá z grafické přílohy této studie.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
v aktuálním znění:

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní
limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

SO2

18

-3

---

24 hodin

50 µg.m

-3

35

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

---

1 kalendářní rok
PM10

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok

1 hodina
24 hodin

40 µg.m

350 µg.m

-3

24

125 µg.m

-3

3
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ZÚ č. 396 Hradec Králové - Sukovy sady, vzdálená
od hodnoceného záměru 15,8 km a dále stanice ČHMÚ č. 1477 Hradec Králové - Brněnská, vzdálená
18,7 km. Representativnost uvedených stanic je do 5 km. Naměřené hodnoty z těchto stanic za rok
2009 jsou uvedeny v následujících tabulkách.
oxid dusičitý (NO2)

Na uvedených stanicích byla v roce 2009 naměřena u oxidu dusičitého roční průměrná koncentrace
do 78% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
dosahovala hodnot 119 µg.m-3, tedy hodnot na úrovni do 60% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
oxid siřičitý (SO2)

Citované stanice naměřily v roce 2009 u oxidu dusičitého průměrnou denní koncentraci do 29%
imisního limitu pro průměrné denní koncentrace (LV24h=125 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
dosahovala hodnot 56 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni do 16% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
prach frakce PM10

Na uvedených stanicích byla v roce 2009 naměřena u tuhých látek roční průměrná koncentrace do
70% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima
dosahovala hodnot nad úrovni imisního limitu limitní četnost překročení limitní koncentrace (LV=35
případů za rok) nebyla dosažena.

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže výše uvedenými škodlivinami na základě výsledků měření měřících
stanic v městském, respektive příměstském prostředí je poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na naměřené hodnoty. Nelze pominout také
skutečnost, že vzdálenost hodnoceného záměru od měřících stanic je vyšší než provozovatelem
udávaná representativnost. S ohledem na skutečnost, že se v okolí nevyskytují žádné významné
zdroje znečišťování ovzduší očekáváme imisní zátěž spíše na nižší úrovni než na uvedených
stanicích.
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu skládky.
Příspěvek imisní zátěže v důsledku provozu mechanismů a automobilové dopravy se dle výpočtu
pohybuje u průměrných ročních koncentrací do hodnoty 1,5 µg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Nejvyšší hodnoty příspěvku provozu skládky vychází do prostoru příjezdu k areálu skládky. Příspěvek
imisní zátěže v důsledku provozu skládky se dle výpočtu pohybuje u maximálních hodinových
koncentrací do hodnoty 10 µg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na úrovni do 5% hodnoty imisního limitu
(200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.2. Výsledky výpočtu imisního příspěvku SO2
5.2.1. Hodnoty průměrných denních koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Nejvyšší hodnoty příspěvku provozu skládky k průměrným ročním koncentracím vychází do prostoru
napojení příjezdové komunikace areálu skládky. Příspěvek imisní zátěže v důsledku provozu skládky
se dle výpočtu pohybuje u průměrných denních koncentrací do hodnoty 0,1 µg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je jeho hodnota
imisního limitu pro maximální 24hodinové (125 µg.m-3) koncentrace, nepředpokládáme tedy významné
ovlivnění celkové imisní situace v lokalitě.
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5.2.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací SO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Nejvyšší hodnoty příspěvku provozu skládky vychází do prostoru příjezdové komunikace. Příspěvek
imisní zátěže v důsledku provozu se dle výpočtu pohybuje u maximálních hodinových koncentrací do
hodnoty 0,12 µg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je jeho hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové (350 µg.m-3) koncentrace, nepředpokládáme tedy významné
ovlivnění celkové imisní situace v lokalitě.
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5.3. Výsledky výpočtu imisního příspěvku PM10
5.3.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Nejvyšší příspěvek provozu skládky u průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru skládky a
podél příjezdové komunikace. Příspěvek imisní zátěže v důsledku provozu skládky se dle výpočtu u
průměrných ročních koncentrací pohybuje do hodnoty 0,8 µg.m-3, v ostatním území dosahuje hodnoty
0,2 µg.m-3 a méně.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.3.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace.
Nejvyšší příspěvek provozu skládky vychází do prostoru cca 100 m západně od vlastní skládky.
Příspěvek imisní zátěže v důsledku provozu se dle výpočtu u maximálních 24hodinových koncentrací
pohybuje do hodnoty 16 µg.m-3. Doba trvání této koncentrace je velmi nízká, koncentrace 5 µg.m-3,
tedy 10% limitu, je v hodnoceném prostoru dosahována pouze v jednom bodě s četností více jak 1
případ za rok.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek nižší než je jeho hodnota imisního limitu
pro maximální 24hodinové (50 µg.m-3) koncentrace s dopadem na velmi malé území,
nepředpokládáme tedy významné ovlivnění celkové imisní situace v lokalitě.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
6.1. Oxid dusičitý (NO2)
Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2)
v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých koncentrací je v prostoru
maximálních příspěvků hodnocených zdrojů odhadujeme úroveň stávající maximální hodinové
koncentrace do 100 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV1h = 200µg.m-3). Nejvyšší příspěvek imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 10 µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do
25 µg.m-3, tedy cca 60% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek imisní koncentrace
v tomto prostoru činí 1,5 µg.m-3, tedy 4 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem hodnocené
skládky výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území za současného
stavu, i po realizaci záměru bude v součtu se stávající imisní zátěží podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu hodnocených zdrojů je a bude i po realizaci
záměru velmi nízké, prakticky neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.

6.2. Oxid siřičitý (SO2)
Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem siřičitým (SO2)
v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě maximálních hodinových koncentrací
odhadujeme v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinovou koncentraci
do 50 µg.m-3, tedy do 15% imisního limitu (LV1h = 350µg.m-3). Nejvyšší příspěvek imisní koncentrace
v tomto prostoru činí 0,12 µg.m-3, tedy 0,03 % imisního limitu.
V případě maximálních 24hodinových koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují
na do 35 µg.m-3, tedy cca 28% imisního limitu (LV24h=125 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek imisní
koncentrace v tomto prostoru v případě spalování skládkového plynu činí 0,2 µg.m-3, tedy 0,08 %
imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem hodnocené
skládky výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území za současného
stavu, i po realizaci záměru bude v součtu se stávající imisní zátěží podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu hodnocených zdrojů je a bude i po realizaci
velmi nízké, prakticky neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.

6.3. Tuhé látky (PM10)
Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že stávající imisní zátěž PM10 v hodnoceném území
dosahuje v případě maximálních denních koncentrací hodnot imisního limitu, četnost dosažení limitní
hodnoty je však poměrně nízká (jednotky případů za rok). V prostoru maximálních příspěvků
hodnocených zdrojů je příspěvek imisní koncentrace 16 µg.m-3, tedy 32 % imisního limitu, četnost
dosažení této koncentrace je však velmi nízká (viz kapitola 5.3.2.), k podstatnějšímu ovlivnění
stávajících dob trvání limitních hodnot nedojde.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do
hodnoty 28 µg.m-3, tedy cca 70% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 0,8 µg.m-3, tedy 2 % imisního limitu.
Při interpretaci výše uvedených hodnot je třeba respektovat skutečnost, že skládka již v hodnoceném
území existuje a realizací záměru nedojde k významným změnám v jejím provozu – celkové množství
přijímaných odpadů zůstává shodné se současným stavem a provoz skládky bude rovněž odpovídat
stávající situaci. Emise z provozu skládky jsou tedy již zahrnuty v celkové (pozaďové) imisní zátěži
území. Proto jsou vypočtené hodnoty nazývány příspěvkem provozu skládky, nejedná se však o
nárůst vůči stávající úrovni imisní zátěže v zájmovém území. V důsledku realizace navrženého
záměru tedy nedojde k významné změně imisní zátěže hodnoceného území.
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7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný realizací záměru
„Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky“ včetně provozu související dopravy nezpůsobuje ani ve
výhledu nezpůsobí nadlimitní imisní zátěž výše hodnocenými plynnými škodlivinami. Celková imisní
zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, např.
bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
U tuhých znečišťujících látek pravděpodobně je a bude i ve výhledu (po realizaci záměru) v areálu
skládky a v jejím nejbližším okolí dosaženo hodnoty imisního limitu pro maximální denní koncentrace,
dosahovány však budou s podlimitní četností a oproti stávajícímu stavu nedojde k významnější
změně.
Případné obtěžování obyvatelstva pachem je s ohledem na provozní podmínky na skládce a
vzdálenost od nejbližší obytné zástavby vyloučeno.
V Brně 30.7.2010

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů pravidelné sítě
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1. Zadání a cíl studie
Výpočtová akustická studie je vypracována jako součást oznámení záměru
SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY.
Cílem studie je provést kvalifikovaný podklad pro zpracování dokumentace a vyjádření příslušného orgánu
hygienické služby. To znamená doložit způsob řešení hlukové problematiky, prokázat že provoz záměru
nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném
venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové vlivy a navrhnout příslušná technická nebo organizační
opatření pro zajištění dodržení hygienických limitů (pokud nutno).
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2. Vstupní údaje
2.1. Popis záměru a dotčeného území
Stávající provozovaná skládka Lodín se nachází v katastrálním území obce Lodín. Záměr rozšíření skládky
navazuje severně na stávající skládku. Na pozemku záměru se v současné době nenachází žádná zástavba
ani jiné hlukově chráněné prostory. Nejbližší venkovní chráněný prostor resp. venkovní chráněný prostor
staveb se nachází v těchto prostorech:
1
2
3
4

přilehlý okraj obce Lodín (rekreační zóna - kemp, koupaliště), vzdálenost od záměru cca 1000 m
hájovna při obci Kobylice, vzdálenost od záměru cca 1200 m (přes lesní porost)
přilehlý okraj obce Kobylice, vzdálenost od záměru cca 1600 m (přes lesní porost)
přilehlý okraj obce Staré Nechanice, vzdálenost od záměru cca 1700 m (přes lesní porost)

V těchto bodech jsou voleny referenční (výpočtové) body pro výpočet vlivu hluku z provozu skládky (hluku
z provozovny). Uspořádání prostoru je zřejmé z následujícího obrázku.
Obr: Umístění záměru, vztah k chráněnému prostoru

Uvažované zdroje hluku z provozovny jsou následující:
1

kompaktor
umístění na ploše skládky
akustický výkon LW = < 106 dB (akustický tlak LA,10m < 75 dB)
provoz pouze v denní době

2

traktor/buldozer
umístění na ploše skládky
akustický výkon LW = < 106 dB (akustický tlak LA,10m < 75 dB)
provoz pouze v denní době
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3

pojezdy nákladních vozidel v areálu skládky, vyprazdňování
umístění na obvodové komunikaci skládky
akustický výkon LW = < 106 dB (akustický tlak LA,10m < 75 dB)
provoz pouze v denní době

4

solidifikační jednotka
umístění v areálu, při severní hranici stávajícího areálu u provozních objektů
akustický tlak LA,10m < 70 dB
provoz pouze v denní době

5

kogenerační jednotka TBG 200 MAN (resp. vysokoteplotní pochodeň)
umístění při vjezdu do areálu
akustický tlak LA,10m < 75 dB
provoz nepřetržitý

6

pojezdy vozidel po účelové komunikaci (příjezd ze silnice III/32336)
umístění trasa příjezdové komunikace
intenzita 19 voz/h, z toho 18 nákladních
provoz pouze v denní době

Pozn. 1: Akustický výkon zdrojů hluku je uvažován dle nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a
198/2006 Sb. Tento předpoklad je konzervativní, tj. vede k bezpečnosti výpočtu.
Pozn. 2: Provoz zdrojů je uvažován nepřetržitý (pouze v denním období) a souběžný. Protože zdroje
nebudou provozovány nepřetržitě (budou prováděny pracovní a technologické přestávky) a souběžně
(mechanismy budou nasazovány postupně), je tento předpoklad velmi konzervativní, tj. vede k
bezpečnosti výpočtu.
2.2. Použité podklady
[1] Skládka odpadů Lodín, rozšíření skládky. Podklad EIA. .A.S.A. spol. s r.o., březen 2010
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
2.3. Použitá metodika
Studie je zpracována ve smyslu metodického pokynu NRL pro výpočtové akustické studie ze dne
11.9.2008, schváleného Hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008.
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
Vliv dopravního hluku je vyhodnocen ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005).
Výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 7.11.
Odhadnutá nejistota výpočtu je ±3,0 dB.
2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
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Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následující:
Korekce
dB

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozoven uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách
uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a drahách
(mimo železniční dráhu) v ochranném pásmu dráhy uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 50 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích a
železničních drahách v ochranném pásmu dráhy uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 60 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 55 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a
drahách uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 70 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 60 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).
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3. Hluk z provozovny
Hluk z provozovny zahrnuje hluk provozovaných technologií a mechanismů v areálu záměru a dále hluk z
účelové komunikace, používané pro příjezd k záměru.
Hluk z provozovny je shrnut v následující tabulce:
Tab.: Hluk z provozovny
Bod

Výška
[m]

1
2
3
4

3
3
3
3

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

50/40
50/40
50/40
50/40

43,4
41,2
38,9
38,5

36,8
35,0
32,9
33,1

Z výsledků je zřejmé, že hluk z provozovny je pod úrovní limitu pro denní i noční dobu.
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4. Hluk z dopravního provozu
Záměr rozšíření skládky nevede ke změně intenzit dopravy, jde o pokračování stávajícího provozu při
zachování kapacity a intenzity obslužné dopravy (návoz odpadu bude i po rozšíření skládky probíhat ve
stávající intenzitě). Nedojde tedy ani ke změně historicky vzniklé dopravně-hlukové situace na veřejné
komunikační síti.
Referenční hladina hluku (ve vzdálenosti 7,5 m), vyplývající z intenzity obslužné dopravy, je uvedena v
následující tabulce:
Tab.: Referenční hladina hluku z obslužné dopravy skládky, LAeq [dB]
Bod

Výška
[m]

Limit
(den/noc)

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

-/-

59,0

-

V území, kudy je vedeno 100% dopravy na skládku (příjezdová účelová komunikace i úsek silnice
III/32336), se nenachází žádný chráněný prostor. Nejsou zde tedy aplikovatelné limity dle nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ve smyslu §30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, za hluk z pozemních komunikací
odpovídá jejich vlastník resp. správce (tj. kraj resp. příslušná SÚS), nikoliv tedy jednotliví uživatelé
komunikace.
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5. Hluk ze stavební činnosti
Okolí skládky bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů obdobné jako u
mechanismů provozovaných na skládce (pro jednotlivé mechanismy do LAW = 106 dB, limitováno NV č.
9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení
vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb.).
Při velmi konzervativním předpokladu současného nasazení tří mechanismů (buldozer, nakladač, nákladní
automobil) po celý den to znamená, že limitní hladina hluku LAeq,T = 65 dB, platná pro období provádění
stavebních prací, bude dodržena již ve vzdálenosti do cca 100 až 120 metrů.
Protože nejbližší chráněné prostory (obytná zástavba) se nachází ve vzdálenosti cca 1000 metrů, k
přeslimitním hlukovým vlivům nebude docházet.
Doporučena jsou tato opatření:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost včetně stavební dopravy,
• v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné).
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6. Závěry a doporučení
Záměr "Skládka odpadů Lodín, rozšíření skládky" dodržuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší
nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb jsou
prokazatelně dosažitelné.
Otázka protihlukové ochrany je spolehlivě řešitelná v rámci běžného projektového a provozního řešení
záměru. Pro provoz záměru proto nejsou specifikována žádná dodatečná opatření. Zvláštní opatření jsou
navržena pouze pro období provádění stavebních prací a jsou následující:
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost včetně stavební dopravy,
• v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, kompresory, hydraulická
a/nebo elektrická kladiva případně jiné).
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Přílohy
Protokol z výpočtu

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\INVEK\AKTUáLNí\0148-10 SKLáDKA LODíN\PRACOVNí\L_1.ZAD
Vytištěno: 15.8.2010 15:06
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Prijezd
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
19.00, podíl nákladních aut: 95 %.
|
|/1 Krajní body: [3293.1,2016.7] [2961.3,1972.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [2961.3,1972.1] [2849.6,1882.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [2849.6,1882.7] [2693.3,1732.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [2693.3,1732.8] [2604.0,1684.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [2604.0,1684.9] [2514.6,1669.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [2514.6,1669.0] [2505.1,1557.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|/7 Krajní body: [2505.1,1557.3] [2463.6,1535.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|/8 Krajní body: [2463.6,1535.0] [2036.1,1535.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 2 |
0 | 2122.2; 1691.3 | 20.0| 1.0| 106.0| 1.000| 106.0| 0.28 |
| P 3 |
0 | 2170.1; 1684.9 | 20.0| 1.0| 106.0| 1.000| 106.0| 0.28 |
| P 4 |
0 | 2230.7; 1684.9 |
1.0| 1.0| 106.0| 1.000| 106.0| 0.28 |
| P 5 |
0 | 2329.6; 1557.3 |
5.0| 1.0| 101.0| 1.000| 101.0| 0.28 |
| P 6 |
0 | 2329.6; 1557.3 |
5.0| 1.0| 106.0| 1.000| 106.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 2457.2; 2594.2 | 22.6 | 43.4 | 43.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1327.7; 766.0 | 19.8 | 41.2 | 41.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1318.2; 277.9 | 17.1 | 38.8 | 38.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 2996.4; 115.2 | 15.1 | 38.4 | 38.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\INVEK\AKTUáLNí\0148-10 SKLáDKA LODíN\PRACOVNí\L_2.ZAD
Vytištěno: 15.8.2010 15:12
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 6 |
0 | 2329.6; 1557.3 |
5.0| 1.0| 106.0| 1.000| 106.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 2457.2; 2594.2 |
0.0 | 36.8 | 36.8 |( 43.4)|
|
| 2 |
3.0 | 1327.7; 766.0 |
0.0 | 35.0 | 35.0 |( 41.2)|
|
| 3 |
3.0 | 1318.2; 277.9 |
0.0 | 32.9 | 32.9 |( 38.9)|
|
| 4 |
3.0 | 2996.4; 115.2 |
0.0 | 33.1 | 33.1 |( 38.5)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zkratky a symboly použité v textu
AQG

Air Quality Guidelines (název směrných hodnot pro ovzduší dle WHO)

ATSDR

Agency for toxic substances and disease registry
(Společnost pro toxické látky a registr nemocí USA)

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

CZT

Centrální zásobování teplem

GV

Guidelines Values (název směrných hodnot dle WHO)

HSDB

Hazardous Substances Data Bank (Databáze rizikových látek)

IARC

International Agency for Research of Cancer
(Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)

IRIS

Integrated Risk Information System (Integrovaný informační systém rizik)

IUR

Inhalation Unit Risk – jednotka karcinogenního rizika pro inhalační expozici

LOAEL

Nejnižší dávka při expozici zkoumané látce, při které je ještě pozorována
nepříznivá odpověď organismu na statisticky významné úrovni v porovnání
s kontrolní skupinou

MRLs

Minimal Risk Levels (databáze rizikových látek uvádějící tzv. minimální hladiny
rizika) dle ATSDR

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NO2

Oxid dusičitý

NOAEL

Nejvyšší dávka, při které ještě není pozorována nepříznivá odpověď organismu
na statisticky významné úrovni v porovnání s kontrolní skupinou

OT

Odor Treshold (čichový práh – koncentrace, od které je látka čichově
postižitelná)

PM2,5

Prašný aerosol - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm

PM10

Prašný aerosol - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 10 µm

RfC

Reference Concentration (název referenční koncentrace)

RfDi

Inhalation Reference Dose (název referenční dávky pro inhalační expozici)

SO2

Oxid siřičitý

SZÚ

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze

U.S. EPA

United States Environmental Protection Agency
(Americký úřad pro ochranu životního prostředí)

WHO

World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
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HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Záměr: Skládka odpadů Lodín - rozšíření skládky
I. ÚVOD - METODIKA HODNOCENÍ
Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel z hlediska zátěže hlukem, znečišťujícími látkami
a prachem v ovzduší bylo zpracováno jako příloha k oznámení o vlivech záměru na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Objednatelem posouzení záměru a zpracovatelem oznámení je Ing. Alexandr Mertl,
M-envi s.r.o. se sídlem v Brtnici u Jihlavy.
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health Risk Assessment) je postup, který využívá všech
dostupných údajů (dle současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které mohou
za určitých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah expozice
určitému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny
dotčené populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot, které
jsou spjaty s tímto procesem.
Hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř kroků (Provazník, 2000):
1. určení (identifikace) nebezpečnosti – tj. jak a za jakých podmínek může faktor nepříznivě
ovlivnit zdraví,
2. charakterizace nebezpečnosti – popis kvantitativních vztahů mezi dávkou a rozsahem
nepříznivého účinku,
3. hodnocení expozice – cesty vstupu do organismu, popis velikosti, četnosti a doby trvání
expozice dané populace sledovanému faktoru,
4. charakterizace rizika – integrace dat získaných v předchozích krocích, tj. určení
pravděpodobnosti, s jakou by došlo k některému z hodnocených poškození zdraví
a analýza nejistot celého procesu hodnocení.
Základními podklady o předpokládané expozici pro hodnocení zdravotních rizik byly výsledky
modelových výpočtů rozptylové a hlukové studie.
Hodnocení zdravotních rizik je provedeno dle autorizačních návodů AN/14/03 Státního
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik v souladu se zákonem č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Výstupy hodnocení zdravotních rizik by měly sloužit pro řízení rizika – tj. jako podklad
pro rozhodování o případných potřebných opatřeních k minimalizaci těchto rizik.

II. STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU A ZÁJMOVÉ LOKALITY
Základní charakteristika záměru:
Záměrem investora je rozšíření skládky Lodín společnosti A.S.A. spol. s r.o. Cílem záměru je
pokračování skládkové činnosti návazně na naplnění kapacity stávající skládky.
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Navrhovaný záměr spočívá v rozšíření plochy pro ukládání nebezpečného odpadu a ve
vytvoření pohledové clony kolem skládky výsadbou izolační zeleně. Celá realizace je tak
navržena ve dvou funkčních plochách v k.ú. Lodín (dle projednávané změny č. 3 územního
plánu obce Lodín).
Plocha rozšíření skládky (ozn. III/1) - je navržena pro rozšíření stávající skládky odpadů. Nová
plocha pro ukládání odpadu bude navazovat severně na provozovaný areál skládky. Výměra
lokality je cca 6,5 ha, současné funkční využití je pro ornou půdu a trvalý travní porost.
Plocha izolační zeleně (ozn. III/2) - je navržena pro oddělení skládky od okolní krajiny pásem
izolační zeleně (část bude travnatá plocha, část výsadba dřevin). Výměra lokality je cca 1,8 ha,
současné funkční využití je také pro ornou půdu a trvalý travní porost.
Z hlediska technické infrastruktury nedochází ke změně. Technická infrastruktura bude zajištěna
prodloužením sítí, v areálu skladky je stávající požární nádrž jako zdroj požární vody pro dané
území.
Koncepce dopravy se nemění. Stávající skládka se nachází mimo zástavbu. Příjezd je a bude
zajištěn účelovou asfaltobetonovou komunikací ze silnice č. III/32336. Rozvojové plochy budou
napojeny na účelovou komunikaci. Nároky na intenzitu obslužné dopravy se oproti současnosti
nezmění.
Obrázek č. 1: Umístění záměru
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Popis zájmové lokality
Skládka Lodín se nachází v katastrálním území obce Lodín, v Královéhradeckém kraji.
Pozemky plánované pro realizaci záměru jsou v současné době využívány k zemědělským
účelům (orná půda, trvalý travní porost).
Nejbližší obytná zástavba se nachází severovýchodně od skládky v obci Lodín (vzdálenost od
záměru je cca 1000 m).
Jihozápadním směrem je umístěna vzdálenější souvislá zástavba obce Kobylice (cca 1600 m od
záměru). Další obytné objekty jsou situovány na okraji obce Staré Nechanice (od záměru ve
vzdálenosti cca 1700 m).
Nadmořská výška zájmového pozemku se pohybuje kolem 250 metrů n. m.
Dle údajů Českého statistického ústavu (stav k 1.1. 2010) je v obci Lodín (resp. v jeho dvou
částech – Lodín a Janatov) přihlášeno k trvalému pobytu celkem 348 osob - z toho 164 mužů a
184 žen. V obci Kobylice je přihlášeno 243 osob - z toho 126 mužů a 117 žen.
Staré Nechanice jsou částí obce Nechanice. Je zde evidováno celkem 136 adres. (Celkový
počet obyvatel všech osmi částí obce Nechanice je 2 312 osob - z toho 1162 mužů a 1150 žen.)

III. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY, PRACH
III. 1. Výchozí podklady, identifikace škodlivin
Pro navrhovaný záměr je zhodnoceno zdravotní riziko pro obyvatele vyplývající z inhalační
expozice škodlivinám a prachu emitovaného v souvislosti s provozem záměru. Podkladem pro
hodnocení předpokládané kvality ovzduší v dané lokalitě i zdravotních rizik byly výsledky
modelových výpočtů rozptylové studie (Cetl, 2010).
Zdrojem emisí je provoz obslužných mechanismů po plánované ploše úložiště skládky
(kompaktor, nakladač). Dále jsou emitovány znečišťující látky z vyvolané dopravy (osobní
referentská vozidla, nákladní obslužná doprava). Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu
motorových vozidel je spalování paliva. Znečišťující látky vznikající spalováním pohonných hmot
jsou především oxidy dusíku, pevné částice, uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, těkavé
organické látky aj.
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek je rovněž provoz solidifikační linky.
Do vyhodnocení bylo zahrnuto i spalování skládkového plynu ve stávající kogenerační jednotce
(tj. emise prašného aerosolu, oxidu dusičitého a oxidu siřičitého).
V rámci modelových výpočtů rozptylové studie byla za liniový zdroj emisí uvažována
automobilová doprava vyvolaná provozem skládky, tedy vozidla návozu odpadů a referentská
vozidla. Do výpočtu byla zahrnuta následující intenzita dopravy: celkem 55 vozidel, z toho 4
osobní, 1 lehké nákladní a 50 těžkých nákladních vozidel. U všech vozidel je uvažováno
s příjezdem i odjezdem vozidel.
Jako plošný zdroj bylo posuzováno úložiště odpadů, na kterém se pohybují mechanismy
(kompaktor, případně nakladač) a solidifikační centrum (s kapacitou 16 000 tun stabilizátu za
rok).
Bodovým zdrojem byl komín kogenerační jednotky pro spalování skládkového plynu.
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Pro hodnocení příspěvku z provozu záměru k imisní zátěži lokality byly vybrány (na základě
předpokládaného emitovaného množství a účinků) následující modelové látky: prašný aerosol
frakce PM10, oxid dusičitý a oxid siřičitý.
III. 2. Klimatické faktory, stávající imisní situace
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice zpracované Českým
hydrometeorologickým ústavem Praha. Větrná růžice udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m
nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním
teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihovýchodní (15,4 %) a východní
vítr (15,3 %), dále pak vítr západní (14,9 %) a severozápadní (13,8 %). Četnost výskytu bezvětří
je 7 %.
Zájmové území je z hlediska kvality ovzduší ovlivňováno především emisemi z lokálních
topenišť a emisemi z provozu automobilové dopravy v lokalitě (popř. dálkovým přenosem z
jiných zdrojů).
Imisní monitoring oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 a oxidu siřičitého se nejblíže
provádí na měřících stanicích v Hradci Králové (stanice č. 396 Hradec Králové – Sukovy sady
a stanice č. 1503 Hradec Králové – Brněnská), ve vzdálenosti cca 16 a 19 km od posuzovaného
záměru. Tyto stanice jsou situovány v městském prostředí, v blízkosti komunikací zatížených
vysokou intenzitou dopravy. Také udávaná reprezentativnost těchto stanic (tj. 0,5 až 4 km)
neodpovídá vzdálenosti od areálu skládky.
Pro odhad imisního pozadí hodnocených látek byly využity vzdálenější měřící stanice
ve Velichovkách (cca 21 km od záměru), resp. ve Vrchlabí (cca 43 km od záměru), které svým
umístěním a reprezentativností lépe odpovídají situaci v zájmové lokalitě. I přesto nemusí
měření ze stanic vystihovat přesně situaci v předmětné lokalitě. Na hodnoty imisních
koncentrací znečišťujících látek z těchto stanic je třeba proto pohlížet jako na orientační.
Charakteristika měřících stanic:
Velichovky, stanice č. 539
Stanice je umístěna na okraji sídla, u sportovního hřiště, ve vrcholové poloze, v terénu do 10%.
Okolní krajina je tvořena z části zastavěnou, z části nezastavěnou plochou. Nadmořská výška je
320 m n. m. Reprezentativnost stanice je v oblastním měřítku – desítky až stovky kilometrů.
Klasifikace: pozaďová stanice, zóna: venkovská, přírodní (předměstská). Cílem měření je
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací a určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva.
Vrchlabí, stanice č. 1496
Stanice je umístěna v sídlišti, na okraji města, ve vrcholové poloze, v terénu do 10%. Okolní
zástavba je řídká, nízkopodlažní, odpovídá vsi nebo vilové části. Nadmořská výška je 482 m n.
m. Reprezentativnost stanice je v oblastním měřítku – městské prostředí nebo venkov
(4 – 50 km). Klasifikace: pozaďová stanice, předměstský typ zóny, obytná zóna. Cílem měření je
stanovení reprezentativní koncentrace pro osídlené části území a určení vlivu na zdravotní stav
obyvatelstva.
Níže v textu jsou uvedeny údaje převzaté z ročenky ČHMÚ “Znečištění ovzduší a chemické
složení srážek na území ČR” za rok 2009.
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Oxid dusičitý
Na stanici č. 539 ve Velichovkách bylo v roce 2009 naměřeno denní maximum 69,1 μg/m3
(16.1.), 98% kvantil = 42,7 μg/m3. Čtvrtletní průměrné koncentrace byly: 25,5 μg/m3 (1. čtvrtletí),
10 μg/m3 (2. čtvrtletí), 10,6 μg/m3 (3. čtvrtletí) a 16 μg/m3 (4. čtvrtletí). Roční průměrná
koncentrace (tj. roční aritmetický průměr) byl zjištěn v úrovni 15 μg/m3. Hodinové imisní
koncentrace ze stanice č. 539 nejsou dispozici.
Na stanici č. 1496 ve Vrchlabí bylo v roce 2009 naměřeno denní maximum 42,1 μg/m3 (22.12.),
98% kvantil = 26,4 μg/m3. Čtvrtletní průměrné koncentrace byly: 12,9 μg/m3 (1. čtvrtletí),
7,8 μg/m3 (2. čtvrtletí), 9,6 μg/m3 (3. čtvrtletí) a 16,1 μg/m3 (4. čtvrtletí). Roční průměrná
koncentrace (tj. roční aritmetický průměr) byl zjištěn v úrovni 11,6 μg/m3. Hodinové imisní
koncentrace ze stanice č. 1496 nejsou dispozici.
Prašný aerosol frakce PM10
Imisní denní koncentrace a průměrná roční hodnota prašného aerosolu frakce PM10 nejsou ze
stanice č. 539 ve Velichovkách k dispozici.
Na stanici č. 1496 Vrchlabí bylo v roce 2009 naměřeno denní maximum v úrovni 126 μg/m3
(15.1.), 98% kvantil = 61 μg/m3. Čtvrtletní průměrné koncentrace činily: 25,7 μg/m3 (1. čtvrtletí),
17 μg/m3 (2. čtvrtletí), 13,6 μg/m3 (3. čtvrtletí) a 21,1 μg/m3 (4. čtvrtletí). Roční průměrná
koncentrace - tj. aritmetický průměr byl 19,4 μg/m3.
Oxid siřičitý
Hodnoty imisních hodinových a denních koncentrací a průměrná roční hodnota oxidu siřičitého
není ze stanice č. 539 ve Velichovkách k dispozici.
Na stanici č. 1496 Vrchlabí bylo v roce 2009 naměřeno denní maximum v úrovni 10,8 μg/m3
(19.12.), 98% kvantil = 7,5 μg/m3. Čtvrtletní průměrné koncentrace činily: 3 μg/m3 (1. čtvrtletí),
1,1 μg/m3 (2. čtvrtletí), 0,8 μg/m3 (3. čtvrtletí) a 1,3 μg/m3 (4. čtvrtletí). Roční průměrná
koncentrace - tj. aritmetický průměr byl 1,6 μg/m3.
Zjištěné průměrné roční koncentrace z vybraných monitorovacích stanic korespondují s
hodnocením kvality ovzduší za rok 2009 provedeným v rámci Systému monitorování zdravotního
stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí(SZÚ, 2010):
Průměrné roční koncentrace aerosolových částic frakce PM10 ve venkovním ovzduší
se pohybovaly ve venkovském pozadí okolo 18,1 μg/m3. V městském prostředí byly zjištěny
roční průměry v rozsahu hodnot 14,9 – 47,3 μg/m3 (s průměrnou hodnotou 27,4 μg/m3).
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého byly zjištěny ve venkovském pozadí v rozpětí
6,5 – 8,9 μg/m3. V městském prostředí byly stanoveny roční průměry v rozsahu hodnot
8,2 – 68,2 μg/m3 (s průměrnou hodnotou 24,3 μg/m3).
Roční aritmetické průměry oxidu siřičitého byly ve většině monitorovaných oblastí v rozpětí
3 - 5 μg/m3.
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III. 3. Charakterizace nebezpečnosti
PRAŠNÝ AEROSOL - TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY
Tuhé znečišťující látky představují směs látek. K jejich popisu se používá více pojmů (např.
suspendované částice, prašný aerosol, polétavé částice). Dle velikosti částic můžeme prašný
aerosol
rozdělit
na
frakci
PM10 (frakce
částic
s aerodynamickým
průměrem
do 10 µm) a frakci PM2,5 (frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm).
Podle WHO (2000) jsou hladiny imisních koncentrací PM10 v severní Evropě nízké, průměrné
koncentrace v zimním období v městských oblastech nepřesahují 20 – 30 µg/m3. V západní
Evropě jsou koncentrace PM10 vyšší: 40 – 50 µg/m3 s malými rozdíly mezi městskými
a ostatními oblastmi. Pro střední a východní Evropu není k dispozici dostatek dostupných dat.
Průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 jsou překračovány v mnoha evropských
oblastech (zejména během zimních inverzí).
Dle Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu
k životnímu prostředí (SZÚ, 2010) bylo v roce 2009 i přes příznivé rozptylové podmínky alespoň
jedno z kritérií překročení ročního imisního limitu pro PM10 (aritmetický roční průměr nad
40 µg/m3 a/nebo více než 35 překročení 24-hod. limitu 50 µg/m3 za kalendářní rok) naplněno na
21 z 77 měřicích stanic zahrnutých do zpracování. Zvýšení znečištění ovzduší částicemi frakce
PM10 má v České republice víceméně plošný charakter. V jednotlivých typech městských lokalit,
v závislosti na intenzitě okolní dopravy, se roční střední hodnota se pohybovala v rozsahu od
24,8 μg/m3 v dopravou nezatížených lokalitách, přes 26,3 μg/m3 u dopravně středně zatížených,
po 32,1 ročního průměru v dopravně extrémně exponovaných místech až po více než 39 μg/m3
v průmyslem silně exponovaných lokalitách.
Je zřejmá přímá závislost na intenzitě dopravy, kdy se emise z liniového zdroje/zdrojů přičítají k
městskému pozadí dále ovlivňovanému lokálními malými zdroji – topeništi. Specifickým
případem je ostravsko-karvinská aglomerace, kde je obvyklá kombinace zdrojů (doprava a
lokální zdroje) doplněna o vliv významných zdrojů průmyslových.
Hodnota 20 μg/m3/rok, doporučovaná Světovou zdravotnickou organizací, byla v roce 2009
překročena na 54 z 77 zahrnutých měřicích stanic ve srovnání s překročením na 73 z 81 stanic v
roce 2008.
Hodnota ročního aritmetického průměru na pozaďové stanici ČHMÚ Košetice byla
18,1 μg/m3, což je společně s 8 překročeními 24 hodinové koncentrace 50 μg/m3 srovnatelné s
hodnotami měřenými v dopravou nezatížených městských lokalitách.
Měření prašného aerosolu frakce PM2,5 bylo v roce 2009 (SZÚ, 2010) prováděno na 17
vybraných stanicích. Hodnota ročního imisního stropu 25 μg/m3 navrhovaná EU v nové rámcové
direktivě byla překročena pouze na dvou stanicích v Ostravě, 20 μg/m3 ročního průměru bylo
překročeno na 3 měřicích stanicích (v Liberci, Brně, na Praze 5). Podíl suspendovaných částic
frakce PM2,5 ve frakci PM10 vypočítaný z hodnot souběžně měřených na 17 stanicích se
pohyboval od 53 % na 2 stanicích v Praze do 80 % na stanici v Ostravě.
Z měření vnitřního prostředí bytů (SZÚ, 2004) z období červen 2003 až únor 2004 vyplývá,
že u prašného aerosolu PM10 se průměrné hodnoty koncentrací v obytných prostorách pohybují
na hranici 50 μg/m3, v závislosti na životním stylu a dalších okolnostech však mohou být
v bytech naměřeny i významně vyšší hodnoty (např. při kouření cigaret).
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Toxikologická charakteristika:
Prašný aerosol může mít rozmanité rizikové vlastnosti, v reálných podmínkách působí jako
součást komplexní směsi znečišťujících látek v ovzduší s různými účinky. Na tuhé částice
se mohou adsorbovat některé reaktivní komponenty (např. polycyklické aromatické uhlovodíky,
těžké kovy, aj.).
Důležitým parametrem tuhých částic je (z hlediska průniku a depozice v dýchacím systému)
jejich velikost. Tzv. PM10 je torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 μm, která
proniká do spodních dýchacích cest a PM2,5 zahrnuje jemnější respirabilní podíl
s aerodynamickým průměrem do 2,5 μm pronikající až do plicních sklípků.
Jemná frakce částic do 2,5 μm je do značné míry rozpustná, má často kyselý charakter
a obsahuje sekundárně vzniklé aerosoly (kondenzáty plynů, částice ze spalování fosilních paliv
a pohonných hmot, kondenzované organické či kovové páry). Dále mohou obsahovat těžké kovy
či uhlíkaté látky a jejich soli (především sulfáty a nitráty). Jemné částice jsou transportovány do
velkých
vzdáleností
(až
několik
stovek
kilometrů)
od
zdroje
těchto
látek
a snadno pronikají do vnitřního prostředí budov. Hrubší částice bývají zásaditého charakteru,
méně rozpustné. Vzhledem k velikosti částic poměrně rychle sedimentují a jsou transportovány
asi do vzdálenosti několika kilometrů. Vznikají např. během zemních prací při stavbách,
při demolicích objektů, těžbě zemních hmot, v důsledku sekundární prašnosti při dopravě
na nezpevněných a prašných cestách apod.
Prašný aerosol může způsobovat podráždění čichové sliznice a negativně ovlivňovat funkci
i kvalitu řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat samočistící schopnosti
a obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky pro vznik bakteriálních či
virových respiračních infekcí.
Krátkodobé zvýšení denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se podílí na
nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti (zejména na onemocnění srdce a cév). Bylo
zaznamenáno zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání, změny plicních funkcí.
Akutní zánětlivé změny mohou přejít do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy
(chronické bronchopulmonální nemoci) s následným postižením oběhového systému. Vyšší
výskyt těchto změn je možno sledovat u citlivých skupin populace (děti, staří lidé a lidé
s nemocemi dýchacího a srdečně cévního systému, kuřáci, aj.).
Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek také zkrácení délky života (zejména z
důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév u starých a nemocných osob).
U současného působení částic prašného aerosolu a SO2 se předpokládá vzájemně potencující
účinek. V mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší prašného aerosolu
a koncentrací oxidu siřičitého a snížením plicních funkcí, zvýšením výskytu respiračních
onemocnění a předčasné úmrtnosti u starých lidí a chronicky nemocných jedinců.
Prašný aerosol má účinky, které nelze přesně specifikovat a popsat, u této škodliviny nebyly
stanoveny referenční dávky a koncentrace. Dle WHO (2000) nelze na základě současných
poznatků stanovit bezpečnou prahovou koncentraci v ovzduší.
V roce 2005 WHO aktualizovala některé dříve uvedené poznatky a pro odvození vztahů využila
studie, kde byl indikátorem prašný aerosol frakce PM2,5. Byly zde stanoveny směrné hodnoty
a přechodné (prozatímní) cíle:
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SMĚRNÉ HODNOTY KVALITY OVZDUŠÍ A PŘECHODNÉ CÍLE (WHO, 2005)
Průměrné roční koncentrace prašného aerosolu
přechodné cíle,
směrné hodnoty
přechodný cíl 1
(interim target IT-1)

PM10
(μg/m3)

PM2,5
(μg/m3)

70

35

hladiny koncentrací, které jsou spojeny s 15 %
zvýšenou dlouhodobou úmrtností než při
splnění AQG

základ pro vybranou úroveň znečištění

přechodný cíl 2
(interim target IT-2)

50

25

koncentrace, které představují, s jinými
zdravotními přínosy o cca 6 % (2-11%) nižší
riziko
předčasné
úmrtnosti
ve srovnání
s WHO-IT1

přechodný cíl 3
(interim target IT-3)

30

15

hladiny představující (s dalšími zdravotními
přínosy) snížení rizika úmrtnosti o cca 6 %
v porovnání s WHO-IT2

10

tyto koncentrace představují nejnižší hladiny,
při kterých se s více než 95% spolehlivostí
zvyšuje celková, kardiopulmonární a plicní
nádorová úmrtnost vyvolaná expozicí PM2,5*;
upřednostňuje se užití AQG pro PM2,5

Směrná hodnota WHO
(AQG – air quality guidelines)

20

Průměrné 24 hodinové koncentrace prašného aerosolu
přechodné cíle,
směrné hodnoty
přechodný cíl 1
(interim target IT-1)

přechodný cíl 2
(interim target IT-2)**

PM10
(μg/m3)
150

100

PM2,5
(μg/m3)

základ pro vybranou úroveň znečištění

75

založeno
na
publikovaném
rizikovém
koeficientu
z multicentrických
studií
a
metaanalýz (cca 5% nárůst krátkodobé
úmrtnosti oproti směrným hodnotám)

50

založeno
na
publikovaném
rizikovém
koeficientu
z multicentrických
studií
a
metaanalýz (cca 2,5% nárůst krátkodobé
úmrtnosti oproti směrným hodnotám)

přechodný cíl 3
(interim target IT-3)***

75

37,5

založeno
na
publikovaném
rizikovém
koeficientu
z multicentrických
studií
a
metaanalýz (cca 1,2% nárůst krátkodobé
úmrtnosti oproti směrným hodnotám)

Směrná hodnota WHO
(AQG – air quality guidelines)

50

25

založeno na poměru mezi 24hodinovými a
ročními hladinami prašného aerosolu

Vysvětlivky:
*
dle ACS studie - American Cancer Society Study; Pope et al., 2002
** 99. percentil (3 dny/rok),
*** založený na směrných hodnotách pro roční průměrné koncentrace; konkrétní hodnota závisí na
frekvenci distribuce denních průměrů
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Dále WHO (2006) uvedla kvantitativní vztahy mezi expozicí koncentracím prašného aerosolu a a
účinkem vyjádřeným výskytem vybraných zdravotních ukazatelů vybranými ukazateli
nemocnosti. Je udáván počet nových případů, dnů nebo událostí v jednom roce na počet
obyvatel určité věkové skupiny, vztaženo na 10 μg/m3 průměrné roční koncentrace PM (PM10 či
PM2,5). Pro demonstraci možných negativních vlivů na zdraví obyvatel souvisejících s realizací
daného záměru byly využity vztahy publikované pro frakci PM10 (podrobnější popis viz kapitola č.
III.5.1).
Pro hodnocení zdravotních rizik se využívají i jiné publikované vztahy, které vychází
z meta-analýzy výsledků epidemiologických studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací
a výskytem různých zdravotních obtíží (Anuan, 1995). K tomu je třeba uvést, že se v
současnosti uvažuje o potřebě aktualizace těchto vztahů.
OXIDY DUSÍKU NOx, OXID DUSIČITÝ NO2
Jako oxidy dusíku (dříve nitrózní plyny) se označuje směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu
dusnatého a dusičitého, přičemž za normálních teplot oxid dusičitý ve volné atmosféře
převažuje. V rámci spalovacích procesů je převážně emitován oxid dusnatý (NO), který se
oxiduje na oxid dusičitý (NO2). Ten může reagovat s organickými sloučeninami za vzniku
nitroderivátů. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se mohou podílet na vzniku oxidačního smogu.
Z hlediska toxicity a účinků na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamnější oxid dusičitý
(NO2).
Oxid dusičitý NO2 (CAS 10102-44-0)
Fyzikální údaje: Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, silně oxidující, ve vodě rozpustný,
nehořlavý, při nízkých teplotách je bezbarvý plyn;
Molární hmotnost (kg/kmol): 46,01 (1 mg/l = 532 ppm; 1 ppm = 1,88 mg/m3)
Bod varu: 21,15 °C
Bod tání: -10,2 °C
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 1,4
Hustota par (vzduch = 1): 1,6
Krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší silně kolísají v závislosti na denní době,
ročním období a meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí - roční průměry koncentrací
NO2 se dle WHO (2000) pohybují v rozsahu 0,4 – 9,4 µg/m3. Venkovní ovzduší ve městech má
roční průměrné hodnoty v rozmezí 20 – 90 µg/m3 a hodinová maxima mezi 75 až 1015 µg/m3.
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu
k životnímu prostředí bylo zjištěno, že v roce 2009 (SZÚ, 2010) roční aritmetické průměry oxidu
dusičitého na pozaďových stanicích nepřekročily 10 µg/m3, střední roční hodnota v městských
lokalitách se v závislosti na dopravní zátěži měřené lokality pohybovala v rozsahu od 20 µg/m3
přes 25 µg/m3 u dopravně středně zatížených stanic až k 68,2 µg/m3 ročního průměru
v dopravně silně zatížených lokalitách – dopravních „hot spot“ v Praze. V městských celcích se
na výsledném znečištění oxidem dusičitým kromě dopravy podílí teplárny, výtopny, domácí
topeniště a průmyslové zdroje (REZZO I) – zejména v ostravskokarvinské oblasti.
Oxid dusičitý patří mezi sledované škodliviny i ve vnitřním prostředí budov, sloužících k pobytu
lidí, kde se mohou v důsledku provozu neodvětrávaných spalovacích zařízení vyskytovat
koncentrace značně vyšší než ve venkovním ovzduší. Úroveň expozice je zde dána hlavně
používáním plynu k vaření a vytápění.
Ve vnitřním ovzduší mohou být hladiny NO2 (při užívání spotřebičů spalujících plyn) vyšší než
200 µg/m3 v periodě několika dnů. Maximální hodinové hodnoty mohou dosahovat 2000 µg/m3 a
při kratších časových periodách byly změřeny koncentrace vyšší (WHO, 2000).
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Během monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (SZÚ, 2004) bylo v období červen 2003
– únor 2004 provedeno měření v cca 90 bytech a to u poloviny bytů v netopné sezóně (červen
až září) i a druhé poloviny bytů v topné sezóně (listopad – únor) v pěti různých sídlech (Plzeň,
Brno, Hradec Králové, Karvinná, Ostrava). U oxidu dusičitého byla průměrná koncentrace
zjištěná z tří hodinového měření ve sledovaných bytech nepřekračuje 20 μg/m3, 95%ní kvantil
má hodnotu 45 μg/m3.
Toxikologická charakteristika látky:
Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dýchací cesty. Při inhalaci může být absorbováno
80 – 90 % NO2, z toho významná část v nosohltanu.
Hlavní účinek oxidu dusičitého je dráždivý. Dráždí a ovlivňuje dýchací funkce a snižuje odolnost
dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko výskytu respiračních onemocnění (a jejich projevů)
a astmatických záchvatů.
Expozice oxidu dusičitému je spojena se zvýšením celkové, kardiovaskulární i respirační
úmrtnosti a nemocnosti. Působení této škodliviny je ale obtížné oddělit od účinků dalších
současně působících látek (zejména prašného aerosolu).
Chronické působení může vyvolat vznik chronického zánětu spojivek, nosohltanu a průdušek.
Střednědobé a dlouhodobé studie zvířat kromě toho ukazují významné morfologické,
biochemické a imunologické změny.
Marhold (1986) uvádí jako koncentraci znatelnou čichem 5 ppm (tj. 9,4 mg/m3). Databáze
HSDB uvádí, že oxid dusičitý zdravý jedinec může detekovat od koncentrace 0,1 ppm
– tj. 188 μg/m3, čichový práh (OT - Odor Treshold) = 2,0 mg/ m3.
Studie na zvířatech (WHO, 1999), která byla vystavena dlouhodobějšímu působení NO2 (několik
týdnů) - koncentracím menším než 1880 μg/m3 (1ppm), prezentovaly řadu efektů: primárně
ovlivnění plicních funkcí, ale také dalších orgánů (slezina, játra) a krve. Morfologické změny
plicní tkáně byly prokázány při koncentracích od 640 μg/m3 a biochemické změny
od koncentrace 380 μg/m3. Koncentrace NO2 okolo 940 μg/m3 (0,5 ppm) zvyšují u zvířat
po dlouhodobé expozici vnímavost plic vůči bakteriální a virové infekci.
Při akutní expozici působí na zdravé osoby jen velmi vysoké koncentrace (1990 μg/m3,
> 1000 ppb). U citlivějších lidí (např. astmatiků, pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic)
se může projevovat respiračními symptomy, ovlivněním plicních funkcí, reaktivity dýchacích cest
při nižších koncentracích. Za hodnotu LOAEL se považuje koncentrace 380 – 560 μg/m3 (0,2 –
0,3 ppm), která u astmatiků při krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% změnu plicních
funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest (WHO, 2000).
WHO (WHO, 2000) byla navržena míra bezpečnosti 50% (na základě statisticky signifikantního
nárůstu odezvy zúžení průdušek při koncentraci 190 μg/m3 a metaanalýzy, dle které mohou
nastat změny reaktivity dýchacích cest i při koncentraci nižší než 380 μg/m3).
Na základě klinických dat a analýz činí směrnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace
NO2 200 μg/m3. (Při koncentraci kolem 400 μg/m3 již byly malé účinky na plicní funkce u
astmatiků pozorovány. Pokud by astmatici byly současně či postupně exponováni oxidu
dusičitému a alergenům v ovzduší bude riziko přehnané odezvy alergenům vzrůstat. Při akutní
hodinové expozici poloviční koncentraci, než je navržená směrnicová hodnota (100 μg/m3, 50
ppb), nebyly nepříznivé účinky v žádné studii zjištěny.
Výsledky některých epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních
symptomů, délky jejich trvání a snížení plicních funkcí.
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Ve vnitřním ovzduší domovů s plynovými spotřebiči k vaření, byly nalezeny hladiny maximálních
koncentrací NO2 obdobné, jaké byly sledovány v klinických studiích či pokusech se zvířaty.
U dětí ve věku 5 - 12 let dochází podle těchto epidemiologických studií k 20 % nárůstu rizika
respiračních obtíží a onemocnění při každém zvýšení expozice o 28 μg/m3 (dvoutýdenní
průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 -128 μg/m3 nebo možná vyšší. Není
však jasné, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá maxima koncentrací nežli dvoutýdenní
průměr (nebo pravděpodobně obojí). (U dospělých osob a dětí mladších 2 let nebyla
pozorována žádná závislost mezi používaní plynových spotřebičů a změnami plicních funkcí.)
Žádná z epidemiologických studií doposud spolehlivě necharakterizovala dlouhodobé
(chronické) expozice a působení NO2 na lidské zdraví. Dostupné výsledky dost jasně ukazují
vznik respiračních efektů u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční
koncentrace 50 - 75 μg/m3 a vyšší. WHO převzalo jako směrnicovou hodnotu průměrnou roční
imisní koncentraci 40 μg/m3 z Environmental Health Criteria č. 188 (z r. 1997).
V aktualizovaném vydání (WHO, 2005) jsou pro oxid dusičitý publikovány stejné směrné
hodnoty (pro hodinovou maximální koncentraci 200 µg/m3, resp. pro roční koncentrace
40 µg/m3).
OXID SIŘIČITÝ SO2
CAS 7446-09-5
Fyzikální údaje: Bezbarvý, reaktivní, nehořlavý plyn charakteristického zápachu, reagující na
povrchu tuhých látek a suspendovaných částic, snadno rozpustný ve vodě, může být oxidován
uvnitř vodních kapiček rozptýlených v ovzduší
Molární hmotnost (kg/kmol): 64,06 (1 mg/l = 382 ppm; 1 ppm = 2,62 mg/m3)
Bod varu: -10 °C
Bod tání: -75,5 °C
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 1,4 (při -10°C)
Hustota par (vzduch = 1): 2,25
Zdrojem oxidu siřičitého a suspendovaných částic jsou především spalovací procesy. Oxid
siřičitý je dále v ovzduší oxidován na oxid sírový. Ve vlhkém vzduchu se tvoří kyselina sírová ve
formě aerosolu, často spolu s dalšími polutanty v kapičkách či tuhých částečkách.
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky (SZÚ, 2010) ve
vztahu k životnímu prostředí bylo zjištěno, že imisní charakteristiky oxidu siřičitého v roce 2009
potvrdily stabilizovaný stav. Roční aritmetické průměry (3 až 5 μg/m3) ve většině monitorovaných
oblastí jsou na úrovni přirozeného pozadí měřeného na pozaďových stanicích ČHMÚ. Stanice s
mírně nebo nevýznamně vyššími hodnotami ročních aritmetických průměrů (nad 10 μg/m3), kdy
na některých byla v roce 2009 překročena denní střední hodnota 125 μg/m3 jsou soustředěny
především v oblasti Severních Čech (Ústecko, Teplicko, Litoměřicko). Nejvyšší hodnoty ročního
průměru byly zjištěny na stanici č. 267 v Teplicích (23,3 μg/m3), na stanici č. 1120 v okrese
Litoměřice (20,7 μg/m3) a č. 929 v Litvínově (19,4 μg/m3).
Na rozdíl od oxidů dusíku jsou koncentrace oxidu siřičitého uvnitř budov obvykle významně
nižší, než ve venkovním ovzduší. Důvodem je rychlá reakce a absorpce SO2 na povrchu stěn,
nábytku, oděvu a ve větracích systémech.
Toxikologická charakteristika látky:
Cestou expozice z hlediska účinků oxidu siřičitého (kyselých aerosolů i suspendovaných částic)
na lidské zdraví je inhalace.
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Oxid siřičitý v důsledku vysoké reaktivity a rozpustnosti ve vodném prostředí po vdechnutí do
vlhkých dýchacích cest přijme vodní páru a deponuje se formě zředěných kapiček. Oxid siřičitý
se absorbuje se na povrchu nosní sliznice a sliznice horních cest dýchacích a jeho penetrace do
dolních partií dýchacích cest a plic je zanedbatelná. Do plicních sklípků se může dostat
absorbovaný na povrchu jemných částic. Z dýchacích cest se vstřebává do krve. Vylučování se
děje hlavně močí po biotransformaci na sírany, k níž dochází v játrech.
V reálných podmínkách působí oxid siřičitý vždy jako součást komplexní směsi znečišťujících
látek v ovzduší. Pozornost je věnována především současnému působení SO2 a částic
prašného aerosolu, v mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší
koncentrací oxidu siřičitého a prašného aerosolu a úmrtností a nemocností na akutní respirační
onemocnění. V prostředí navíc dochází k současné interakci s jinými látkami, mohou vznikat
sloučeniny s velice rozmanitými rizikovými vlastnostmi (např. přítomnost oxidů síry může
zvyšovat potenciální karcinogenní účinky PAU tvorbou přímých karcinogenů, …).
Marhold (1986) uvádí, že oxid siřičitý je cítit od koncentrace 1 ppm (tj. cca 2 620 µg/m3). Podle
databáze HSDB (Hazardous Substances Data Bank) je čichový práh (OT - Odor Treshold) =
1 175 µg/m3.
Ve studiích prováděných na zvířatech byly při expozicích SO2 pozorovány dráždivé účinky a
posléze změna rychlosti clearance, zvýšený počet sekrečních buněk, zesílení vrstvy epiteliálních
buněk dýchacích cest aj. V klinických studiích byl u osob exponovaných SO2 ověřen negativní
vliv na plicní funkce (zvýšení specifické plicní resistence, snížení vynuceného výdechového
objemu) (ATSDR, 1998).
Vysoké koncentrace oxidu siřičitého (při pracovních expozicích) mohou také vyvolat vážná
poškození, jako je bronchokonstrikce, chemická bronchitis a tracheitis.
U několika studií (WHO, 2005) týkajících se směsi emisí z průmyslových a dopravních zdrojů
byly prokázány účinky na mortalitu (celkovou, kardiovaskulární a respirační) a na naléhavý
příjem v nemocnici pro respirační důvody. (Roční průměrná koncentrace SO2 se pohybovala pod
50 μg/m3 a denní koncentrace obvykle nepřekročily hodnotu 125 μg/m3.)
Při sledování dlouhodobějších expozic SO2 (WHO, 2005) byla nalezena prevalence mezi
respiračními symptomy a frekvencí výskytu respiračních chorob a dlouhodobou expozicí
koncentracemi SO2 a pevných částic převážně v období spalování uhlí.
Kohortové studie sledující rozdíly mezi mortalitou v oblastech s rozdílnými hladinami znečištění
prokázaly blízké spojení mezi působením SO2 a pevnými částicemi.
Jednotlivci se extrémně liší svou citlivostí k oxidu siřičitému. Mezi rizikovou skupinu populace
patří osoby s onemocněním dýchacích cest. Při sledování astmatiků bylo zjištěno, že jsou
podstatně citlivější k expozicím a reagují většími změnami mechanických funkcí plic než zdraví
jedinci (WHO, 1987, 2000; ATSDR, 1998).
Udává se, že také lidé trpící astmatem nebo atopickou formou alergie, mohou být vůči oxidu
siřičitému mnohem citlivější, nežli zdravá populace. Další rizikovou skupinou jsou kuřáci.
Intenzitu účinku zesiluje i zvýšený objem dýchání vyvolaný cvičením, kdy se oxid siřičitý dostává
do hlubších partií dýchacího traktu.
Dle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny - International Agency for Research on Cancer
(IARC, 2009) je oxid siřičitý zařazen do skupiny 3 (mezi látky, které nelze klasifikovat z hlediska
jejich karcinogenity pro člověka).
Světová zdravotnická organizace v roce 2000 ve Směrnici pro kvalitu ovzduší doporučila pro
ochranu veřejného zdraví hodnotu imisní koncentrace 500 μg/m3 pro krátkodobou expozici do
10 minut, 125 μg/m3 jako 24 hodinový průměr a roční průměrnou hodnotu 50 μg/m3 (WHO,
2000).
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V roce 2005 byly publikovány tzv. přechodné cíle IT-1 (125 μg/m3), IT-2 (50 μg/m3) a směrnou
hodnotu AQG WHO pro 24 hodinové koncentrace (WHO, 2005). Na základě novějších studií
(Hedley a kol., 2002, Burnett a kol., 2004) byla snížena hodnota AQG z 125 µg/m3 na
preventivní hodnotu 20 µg/m3.
Agency for toxic substances and disease registry (ATSDR, 2009) stanovila r. 1998 referenční
koncentrace MRL (Minimal Risk Level) pro akutní inhalační expozici SO2 v hodnotě 0,01 ppm
(26 μg/m3).
III. 4. Hodnocení inhalační expozice
Hodnocení expozice vychází z rozptylové studie (Cetl, 2010), resp. výstupů imisního disperzního
modelu SYMOS. Pro hodnocení inhalační expozice byly využity zjištěné příspěvky
k imisním koncentracím oxidu dusičitého (NO2), prašného aerosolu frakce PM10 a oxidu
siřičitého.
Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže z provozu skládky a navazující obslužné
automobilové dopravy. Do výpočtu bylo zahrnuto i spalování skládkového plynu ve stávající
kogenerační jednotce. Vzhledem ke skutečnosti, že skládka je již provozována, nejedná se v
případě výpočtu imisních vlivů jak vlastní skládky, tak i navazující dopravy a kogenerační
jednotky o nárůst emisí oproti stávajícímu stavu. Výpočet byl proveden pro vyhodnocení
imisního podílu vyvolaného provozem celého areálu skládky.
Příspěvky k imisním koncentracím pro jednotlivé hodnocené látky byly prezentovány grafickou
formou - pomocí izolinií, v pravidelné síti referenčních bodů. Bylo vyhodnoceno okolí záměru o
rozloze 2200 x 2000 m. Výpočet byl proveden pro výšku 1 metr nad terénem. Níže v textu jsou
stručně shrnuty výstupy výpočtů z těchto sítí pro jednotlivé hodnocené látky:
Prašný aerosol frakce PM10
Příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací prašného aerosolu jsou dle výpočtu v areálu
skládky 0,2 – 0,8 µg/m3, v místě obytné zástavby méně než 0,1 µg/m3. Hodnoty příspěvků 24hodinových imisních koncentrací byly vypočteny u areálu skládky v rozmezí hodnot 4 – 16
µg/m3, v místě obytné zástavby v rozsahu 0 – 2 µg/m3.
Oxid dusičitý
Příspěvek průměrných ročních koncentrací je dle výpočtu v areálu skládky v rozsahu 0,4 - 1,5
µg/m3, v místě obytné zástavby je nižší než 0,2 µg/m3. Hodnoty příspěvků hodinových imisních
koncentrací lze předpokládat v úrovni 5 - 10 µg/m3 v areálu skládky a nižší než 4 µg/m3 u obytné
zástavby.
Oxid siřičitý
Příspěvek 24 hodinových koncentrací je dle výpočtu nejvýše do 0,1 µg/m3, v místě obytné
zástavby je nižší než 0,05 µg/m3. Hodnoty příspěvků hodinových imisních koncentrací lze
předpokládat od 0,04 do 0,12 µg/m3 v areálu skládky a u účelové komunikace a nižší než 0,04
µg/m3 u obytné zástavby.
Stávající imisní situace v zájmové lokalitě není trvale sledována. V kapitole č. III. 2. jsou
uvedeny imisní koncentrace posuzovaných škodlivin zjištěné na reprezentativních
monitorovacích stanicích.

strana 17 (celkem stran 30)

Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky

Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví

III. 5. Charakterizace rizika
Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší přijímány exponovanými jedinci (především
inhalačně), pronikají do lidského organismu a část vdechovaných škodlivin se vstřebává jako
vnitřní dávka.
Pro látky s prahovými účinky je stanovena přípustná koncentrace nepoškozující zdraví.
(U těchto látek se uvažuje s existencí prahové úrovně expozice, pod kterou se neočekává
významný nežádoucí účinek (vlivem fyziologických adaptačních, detoxikačních a reparačních
mechanismů organismu)). Referenční koncentrace je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší,
která při expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravděpodobně nezpůsobí poškození
zdraví populace, včetně citlivých podskupin (staří a nemocní lidé, děti apod.).
U některých škodlivin (prašný aerosol aj.) nejsou stanoveny prahové koncentrace - pro nízkou
toxicitu škodliviny nebo pro nepřesně definovatelné působení na určité systémy. Pro hodnocení
zdravotních rizik jsou proto také využívány publikované vztahy, které vychází epidemiologických
studií a vyjadřují závislost mezi koncentrací a výskytem různých zdravotních obtíží.
U látek s karcinogenními účinky se předpokládá, že neexistuje prahová úroveň expozice. Každá
dávka je spojena s vzestupem pravděpodobnosti vzniku nádorového bujení; nulové riziko je
při nulové expozici. Referenční koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká koncentrace odpovídá
dané pravděpodobnosti navýšení výskytů nádorů.
PRAŠNÝ AEROSOL
Příspěvky z posuzovaného areálu skládky k denní imisní koncentraci prašného aerosolu frakce
PM10 by mohly v prostoru obytné zástavby dosahovat hodnot od 0 μg/m3 až do maximálně 2
μg/m3. Uvedené denní imisní koncentrace představují nejvyšší zjištěnou hodnotu v rámci
provedených výpočtů. Maximální hodnoty koncentrací by se mohly v posuzované lokalitě
vyskytovat v době nepříznivých rozptylových podmínek.
U průměrných ročních imisních koncentrací PM10 lze dle rozptylové studie u obytné zástavby
očekávat příspěvky menší než 0,1 µg/m3.
V současné době není možné přesně stanovit pro PM10 bezpečnou hranici, při které by
nedocházelo k negativním účinkům na lidské zdraví. WHO (2005) uvedlo pro frakci PM10
přechodné cíle (IT-1, IT-2, IT-3) a směrné hodnoty pro roční a denní koncentrace (AQG).
Směrná doporučená roční koncentrace činí 20 μg/m3 a směrná doporučená 24 hodinová
koncentrace je 50 μg/m3.
Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky z posuzovaného záměru nepřekračují
doporučené roční koncentrace AQG dle WHO.
Na reprezentativní monitorovací stanici č. 1496 činila hodnota 24-hodinové koncentrace (resp.
98% kvantil) 61 μg/m3. Hodnota roční průměrné koncentrace byla stanovena na 19,4 μg/m3.
V případě průměrných ročních imisních koncentrací dosahují předpokládané příspěvky z areálu
skládky velmi nízké úrovně (desetiny μg/m3) a nepředstavují tak významné zdravotní riziko pro
exponovanou populaci. Po připočtení odhadovaného hodnoty pozadí ke zjištěným ročním
imisním příspěvkům nebudou celkové koncentrace překračovat doporučené roční hodnoty AQG
dle WHO.
Celkové denní koncentrace jsou vyšší než směrné 24 hodinové koncentrace AQG dle WHO.
K tomuto je třeba uvést, že tato denní pozaďová hodnota ze stanice č. 1496 (61 μg/m3) sama
překračuje směrnou koncentraci (tak jako v řadě jiných lokalit v České republice). S výkyvy
denních průměrných koncentrací prašného aerosolu je spojeno nepříznivé ovlivňování
respirační nemocnosti a úmrtnosti exponovaných obyvatel (a to zejména citlivých skupin
populace – děti, starší osoby a jedinci s onemocněním dýchacích cest). Vzhledem k závažnosti
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uvedených účinků je nutné během výstavby i při provozu záměru minimalizovat imisní příspěvek
důsledným dodržováním možných opatření ke snížení prašnosti a zaměřit se také na snižování
sekundární prašnosti.
Pro orientační posouzení možných negativních vlivů na zdraví obyvatel v souvislosti
se znečištěním ovzduší prašným aerosolem byly využity vztahy mezi expozicí a účinkem
vyjádřeným průměrným výskytem vybraných zdravotních ukazatelů (Hurley, 2005; WHO, 2006)
U celkové úmrtnosti u dospělých osob (nad 30 let) se předpokládá její zvýšení o 6 % spojené
se změnou dlouhodobé koncentrace prašného aerosolu frakce PM2,5 o 10 μg/m3. Platnost
vztahu je uvedena pro změny imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty nad
přírodním pozadím.
Další vztahy vyjadřují počet případů, událostí nebo dnů za jeden rok na určitý počet obyvatel
dané věkové skupiny odpovídající 10 µg/m3 průměrné roční koncentrace prašného aerosolu
frakce PM10:
− 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 exponovaných obyvatel věku ≥ 27 let,
− 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční onemocnění na 100 000 exponovaných osob celé
populace,
− 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 exponovaných osob celé
populace,
− 180 dní s léčbou (užívání léků na rozšíření průdušek) u dětí s astmatem na 1000 dětí věku
5-14 let (předpoklad 15 % dětí se léčí s astmatem),
− 912 dní s léčbou (užívání léků na rozšíření průdušek) u dospělých s astmatem
na 1000 osob věku ≥ 20 let (předpoklad 4,5 % dospělých se léčí s astmatem),
− 1,86 dní s respiračními příznaky na 1 dítě ve věku 5 -14 let,
− 1,3 dne s respiračními příznaky u dospělých s chronickým respiračním onemocněním
na 1 dospělého člověka (předpoklad 30 % z dospělé populace má respirační problémy).
V tabulce č. 1 je vyjádřen výskyt vybraných zdravotních ukazatelů v závislosti na odhadované
úrovni pozadí v zájmové lokalitě a nejvyšším zjištěném imisním příspěvku z posuzovaného
záměru.
Bylo uvažováno, že obyvatelstvo obce Lodín bude exponováno nejvyššímu ročnímu imisnímu
příspěvku zjištěnému modelovým výpočtem v obytné zástavbě (0,1 μg/m3). Ukazatele jsou
uvedeny za jeden rok. Při výpočtech byla odečtena hodnota 10 μg/m3 (předpokládané přírodní
pozadí prašného aerosolu frakce PM10).
Celkový počet obyvatel obce Lodína je 348 osob. Věkové složení obyvatelstva zájmové lokality
bylo stanoveno na základě dat Českého statistického úřadu pro okres Hradec Králové (stav
k 31.12. 2009): věková skupina 5 – 14 let tvoří cca 8,5 % populace, osoby 20 a víceleté
– 80,5 % a osoby ve věku 27 a více let – 71,4 % populace.
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Tabulka č. 1: Hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší imisemi PM10
Průměrná roční koncentrace PM10

ZDRAVOTNÍ UKAZATELE

imisní pozadí
(19,4 μg/m3)

pozadí+příspěvek
(19,5 μg/m3)

Hospitalizace pro srdeční onemocnění - celá populace

〈1 (0,01)

〈1 (0,01)

Hospitalizace pro respirační onemocnění - celá populace

〈1 (0,02)

〈1 (0,02)

Nové případy chronické bronchitis (osoby 27 a více let)

〈1 (0,06)

〈1 (0,06)

1

1

Počet dní s léčbou u astmatiků (osoby 20 a více let)

11

11

Počet dní s respiračními příznaky u dětí (5 – 14 let)

53

53

103

104

Ukazatele nemocnosti

Počet dní s léčbou u astmatických dětí (5 – 14 let)

Počet dní s příznaky u chronických nemocných (20 a více let)

Z teoretických výpočtů (tabulka č. 1) vyplývá, že průměrný roční příspěvek z areálu skládky
v Lodíně by neměl změnit výsledné zdravotní riziko související s celkovým imisním znečištěním
ovzduší prašným aerosolem frakce PM10. Minimální kvantitativní nárůst se projevil pouze v
ukazatelích počtů dnů s respiračními příznaky u chronicky nemocných dospělých osob.
OXID DUSIČITÝ - NO2
Příspěvky k imisím NO2 z posuzovaného areálu by mohly u obytné zástavby dosahovat hodnot
nižších než 4 μg/m3 u hodinových koncentrací a do 0,2 μg/m3 u průměrných ročních koncentrací.
Na monitorovací stanici č. 539 ve Velichovkách i na stanici č. 1496 ve Vrchlabí není hodnota
hodinové koncentrace uvedena. Roční průměrné koncentrace byly zjištěny v úrovni 15 μg/m3
(stanice č. 539), resp. 11,6 μg/m3 (stanice č.1496).
Z výsledků epidemiologických studií, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, vyplývá,
že se akutní účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest
projevují u zdravých osob při koncentraci nad 1990 μg/m3. U astmatiků byl pozorován vliv
na plicní funkce při koncentracích 365 - 565 μg/m3. Při součtu příspěvku záměru a úrovně
znečištění (pozadí) jsou hodnoty nižší než koncentrace, při kterých byly pozorovány účinky na
zdraví exponovaných osob.
WHO pro oxid dusičitý stanovila směrné hodnoty - pro hodinovou maximální koncentraci
200 µg/m3. U chronického účinku není možné jednoznačně stanovit úroveň koncentrace, která
by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný nepříznivý účinek na zdraví, WHO uvádí
směrnou hodnotu pro roční koncentraci 40 µg/m3. Vypočtené imisní příspěvky (ani při započítání
zjištěného pozadí) nepřekračují tyto doporučené hodnoty koncentrací.
OXID SIŘIČITÝ - SO2
Příspěvky k imisím SO2 z posuzovaného areálu by mohly u obytné zástavby dosahovat hodnot
nižších než 0,04 μg/m3 u hodinových koncentrací a do 0,05 μg/m3 u 24 hodinových koncentrací.
Průměrné roční imisní příspěvky v rozptylové studii vyčísleny nebyly.
Na monitorovací stanici č. 1496 ve Vrchlabí není hodnota hodinové koncentrace uvedena,
hodnota 24-hodinové koncentrace (resp. 98% kvantil) činila 7,5 μg/m3.
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WHO pro oxid siřičitý stanovila směrné hodnoty. Pro 24 hodinovou průměrnou koncentraci
je navržena hodnota AQG v úrovni 20 µg/m3. Vypočtené imisní příspěvky z provozu
posuzovaného záměru jsou velmi nízké a ani při započítání očekávaného pozadí nepřekračují
tuto doporučenou hodnotu koncentrace.
Zhodnocení
Zjištěné příspěvky k denní imisní koncentraci prašného aerosolu frakce PM10 z posuzovaného
areálu skládky v Lodíně by mohly u bytové zástavby dosahovat hodnot v rozsahu 0 – 2 μg/m3.
Roční imisní příspěvky prašného aerosolu frakce PM10 jsou nízké, dle výpočtu se pohybují
nejvýše v úrovni 0,1 μg/m3.
Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky nepřekračují hodnotu doporučené 24
hodinové ani roční koncentrace AQG dle WHO, při součtu s očekávaným imisním pozadím by
došlo k překročení směrných 24 hodinových hodnot.
Dále byl vyhodnocen výskyt vybraných zdravotních ukazatelů v závislosti na nejvyšší
předpokládané roční imisní zátěži prašným aerosolem frakce PM10 u obytné zástavby.
Z provedeného výpočtu vyplývá, že roční imisní příspěvek z provozu skládky by neměl změnit
výsledné zdravotní riziko související s celkovým imisním znečištěním ovzduší prašným
aerosolem.
Příspěvky k hodinové imisní koncentraci oxidu dusičitého z posuzovaného záměru by mohly u
obytné zástavby dosahovat hodnot nižších než 4 μg/m3 u hodinových koncentrací
a do 0,2 μg/m3 u průměrných ročních koncentrací. Tyto imisní příspěvky nepřekračují
doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3) ani
pro roční koncentraci (40 µg/m3) - i při započítání zjištěného průměrného ročního pozadí.
Vypočtené roční imisní příspěvky oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 z provozu
záměru jsou vzhledem k předpokládané celkové imisní situaci nízké a nepředstavují tak
významnější zvýšení zdravotních rizik u exponovaných osob.
Příspěvky k imisím oxidu siřičitého z posuzovaného areálu by mohly u obytné zástavby
dosahovat hodnot nižších než 0,04 μg/m3 u hodinových koncentrací a do 0,05 μg/m3 u denních
koncentrací. Jedná se o imisní příspěvky, které při srovnání s 24 hodinovou doporučenou
koncentrací dle WHO (20 µg/m3) jsou nevýznamné a nebudou zdrojem zdravotního rizika pro
obyvatele v okolí (a to ani při připočtení předpokládaného pozadí).
Hodnocení je platné pro situaci charakterizovanou výše popsanými výstupy modelových výpočtů
rozptylové studie.
Nejistoty
Každé hodnocení zdravotních rizik je do určité míry zatíženo nejistotami, které vyplývají
z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je třeba mít na vědomí při dalším používání výsledků
hodnocení.
Hlavními zdroji nejistot v hodnoceném případě jsou:
−

Absence dat o stávajícím imisním pozadí v dotčené lokalitě: do výpočtu byly zahrnuty
i hodnoty imisního pozadí zjištěné na monitorovacích stanicích - tyto imisní hodnoty nemusí
vystihovat přesně reálnou situaci v posuzované lokalitě.

−

Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisních příspěvků hodnocených látek
z provozu záměru a byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto imisním
koncentracím, čímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. Na druhé straně nebyl
uvažován vliv pobytu osob v jiných prostředích – např. na pracovišti (zejména při práci
v riziku) apod.
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−

Omezení disperzního modelu SYMOS, kvalita dat do modelu vstupujících, meteorologické
údaje a jejich platností pro modelované území atd.

−

Absence bližších informací o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich velikost,
doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území).

−

Vzhledem k zaměření a rozsahu záměru, resp. trasám navazující dopravy nelze přesně
vyčíslit počty exponovaných osob.

−

Použitá data o účincích látek, tj. nejistoty experimentálně získaných dat, výsledků
epidemiologických studií, chyb při stanovení doporučených – referenčních hodnot atd.

Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly hodnoceny nestandardní situace
a havarijní stavy.

IV. HLUK
IV. 1. Výchozí podklady
Byla zhodnocena předpokládaná hluková zátěž pro obyvatele vyvolaná realizací záměru – resp.
technologiemi a mechanismy v areálu skládky a provozem vyvolané obslužné dopravy
na účelové komunikaci, používané pro příjezd k záměru. Podkladem pro hodnocení zdravotních
rizik i imisí hluku v dané lokalitě byly výsledky modelových výpočtů hlukové studie (Mynář,
2010).
IV. 2. Identifikace a charakterizace nebezpečnosti
Nepříznivými účinky hluku na lidské zdraví se rozumí morfologické nebo funkční změny
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Negativní účinky hluku mohou být:
- Specifické (zprostředkované přímo sluchovým smyslovým orgánem), které se může
projevovat při ekvivalentní hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB.
Dlouhodobé působení zvuků s vysokými hladinami poškozuje buňky na povrchu bazilární
membrány a postupně snižuje citlivost sluchového orgánu. Poškození malého počtu
sluchových buněk je zpočátku nerozeznatelné, avšak při růstu počtu poškozených buněk
se stále výrazněji projevuje ztráta části informace. Poškození sluchu je provázeno splýváním
mluvené řeči, neschopností rozlišit řeč a hluk pozadí a zkreslením vjemu hudby. Účinek hluku
stoupá s intenzitou, náhlostí a délkou vlny.
- Systémové (zprostředkované speciálními strukturami nervového systému) - ovlivnění funkcí
různých systémů organismu
Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Nadměrná
hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce; významně je také
ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke zhoršení
komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů. Významným nepříznivým účinkem
hluku je také rušení spánku.
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Směrné hodnoty
WHO ve směrnici pro noční hluk pro Evropu (WHO, 2009) uvádí prahové úrovně hladin hluku:
Pod úroveň 30 dB nebyly pozorovány žádné významné biologické účinky hluku, přestože
individuální citlivost a podmínky expozice mohou být různé. Hladina nočního hluku ve
venkovním prostoru Lnight,outside = 30 dB odpovídá úrovni expozice, při které nebyl pozorován
nepříznivý efekt (NOEL).
Při průměrné úrovni expozice mezi 30 a 40 dB byla pozorovány nepříznivé efekty na spánek
(pohyby těla, probouzení, subjektivně udávané poruchy spánku, bdělost). Intenzita těchto efektů
závisí na povaze zdroje hluku a počtu hlukových událostí. Citlivější skupiny populace (např. děti,
chronicky nemocní a starší jedinci) jsou více vnímavější. Hladina nočního hluku ve venkovním
prostoru Lnight,outside = 40 dB odpovídá nejnižší úrovni expozice, při které byl pozorován
nepříznivý efekt (LOAEL).
Při expozici úrovni hladin hluku mezi 40 a 50 dB byly u exponované populace pozorovány
nepříznivé zdravotní účinky. Mnoho lidí musí přizpůsobovat své životy, aby se vyrovnali
s nočním hlukem. Citlivé skupiny populace jsou mnohem vážněji ovlivněné. Nad 55 dB
se nepříznivé zdravotní efekty vyskytují často, značné procento obyvatel je vysoce rozmrzelé a
má rušený spánek. Také se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Na základě vztahů mezi expozicí nočnímu hluku a zdravotními efekty WHO doporučuje
k ochraně veřejného zdraví směrnou hodnotu hladiny nočního hluku NNG (Night noise
quideline) Lnight,outside = 40 dB. Obyvatelstvo by nemělo být vystaveno vyšším nočním hladinám
hluku než je 40 dB a to během té části noci, kdy většina lidí spí. Úroveň expozice nočnímu hluku
Lnight,outside = 40 dB může být považována za zdravotně založenou mezní hodnotu k ochraně
zdraví veřejnosti včetně nejvíce citlivých skupin (děti, chronicky nemocní, starší osoby,...).
Dále WHO uvádí také hodnotu prozatímního cíle IT (Interim target) Lnight,outside = 55 dB, který je
doporučený v situacích, kdy dosažení úrovně NNG není uskutečnitelné v kratší době
z různých důvodů. Prozatímní cíl (IT) by mohl být považován za jakýsi uskutečnitelný, střední cíl
pro zvláštní místní situace, který ale není založený na ochraně zdraví celé populace. Citlivé
skupiny obyvatelstva nemohou být při této úrovni expozice chráněny.
Zdravotní účinky hluku
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí,
rušení spánku, obtěžování hlukem a zhoršená komunikace řečí.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových
hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku A v době
těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení
zdravotních účinků hluku.
Dále jsou podrobněji charakterizovány vybrané nepříznivé zdravotní účinky hluku (WHO, 1999b
a 2009):
Poškození sluchového aparátu
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí
a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB.
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Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít
k malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně
exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že zvýšená
hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti. Nezanedbatelně může zvyšovat expozici
hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité reprodukované hudby doma
(sluchátka), účast na diskotékách, případně koncertech populárních hudebních skupin.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity
a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování signálů. Nejvíce citlivou
skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování
řeči.
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB
a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí
v místnostech převyšovat 35 dB.
Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních
zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči
a schopnosti číst s dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště
citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací jazyk není
jejich mateřským jazykem.
U obtěžování hlukem se uplatňuje jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení
hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů (pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo
vyčerpání). U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému
účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10 - 20 %
vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60 - 80 % populace
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku se kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi uplatňuje řada
dalších neakustických - sociálních, psychologických nebo ekonomických faktorů, což vede
k různým výsledkům studií.
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje
a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Vysoké hladiny
hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců
zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde hraje
i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke slovní
pomoci, než k pomoci fyzické.
Dle doporučení WHO (1999b) je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB
a nad LAeq = 35 dB uvnitř interiéru pro bydlení.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet
ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty
působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo
prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší
lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
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Prahová hodnota pro rušení spánku hlukem je Lnight,outside = 42 dB (WHO, 2009).
Ovlivnění kardiovaskulárního systému byly prokázány v řadě epidemiologických a klinických
studií u populace žijící v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných
komunikací. Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede
k přechodným změnám, jako je zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé
expozici se u citlivých jedinců z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je
hypertenze a ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující
se klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu).
Studie nejčastěji prezentují zvýšení rizika kardiovaskulárních účinků u dlouhodobé expozice
ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a více (u leteckého a dopravního
hluku). Riziko ischemické choroby srdeční nebylo nalezeno pod LAeq,6-22hod = 60 dB (WHO
1999b, 2007).
Ve směrnici WHO pro noční hluk (WHO, 2007, 2009) jsou uvedeny jako nedostatečně
prokázané účinky na kardiovaskulární choroby. Prahová hodnota (WHO, 2009) pro hypertenzi
a infarkt myokardu je Lnight,outside = 50 dB. (Je to pravděpodobně dáno ovlivněním expozice hluku i
v denní době.)
Psychické poruchy a onemocnění. Výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví nejsou jednoznačné. Nepředpokládá se, že by hluk mohl
být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich
symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Za indikátor latentních duševních
poruch nebo onemocnění u populace exponované hluku je považována spotřeba sedativ a
léků na spaní.
Prahová hodnota pro zvýšeného užívání sedativ a léků k navození spánku Lnight,outside = 40 dB a
vlivu na psychické nemoci Lnight,outside = 60 dB (WHO, 2009).
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem. Citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a
komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na
pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou
matematické operace a čtení.
Nejvyšší přípustné hladiny hluku platné v České republice jsou uvedeny v nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
IV. 3. Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Podkladem k hodnocení expozice jsou výpočty hlukové studie (Mynář, 2010). V této studii byla
hluková zátěž z provozu skládkovací plochy modelována pro 4 body situované u nejbližší
stávající zástavby - viz tabulka č. 2. Výpočty byly provedeny pro výšku 3 metry.
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Tabulka č. 2: Umístění výpočtových bodů
Číslo bodu

Umístění bodů

Vzdálenost od záměru

1

přilehlý okraj obce Lodín

cca 1000 m

2

hájovna při obci Kobylice (přes lesní porost)

cca 1200 m

3

přilehlý okraj obce Kobylice (přes lesní porost)

cca 1600 m

4

přilehlý okraj obce Staré Nechanice (přes lesní porost)

cca 1700 m

Pro výpočty byl použit program HLUK+, verze 7.11. Odhadnutá nejistota výpočtu je ±3,0 dB.
Pro vyhodnocení předpokládané akustické situace byly z posuzovaného záměru uvažovány
následující zdroje hluku: kompaktor a traktor (buldozer) na ploše skládky, provoz solidifikační
linky, provoz kogenerační jednotky TBG 200 MAN (resp. vysokoteplotní pochodně) a pojezdy
nákladních vozidel po účelové komunikaci (příjezd ze silnice III/32336) a v areálu skládky. Výše
uvedené zdroje budou provozovány pouze v denní době, vyjma kogenerační jednotky, která je
v provozu v denní i noční době.
Provoz zdrojů v denním období byl uvažován jako nepřetržitý a souběžný. Ve skutečnosti lze
z provozu areálu skládky očekávat nižší hladiny hluku vzhledem k tomu, že budou prováděny
pracovní a technologické přestávky a mechanismy budou nasazovány postupně.
Výsledky akustických výpočtů jsou shrnuty v tabulce č. 3. Je vyhodnocena situace vyvolaná
provozem areálu skládky odpadů, do výpočtů nebyly zahrnuty jiné zdroje hluku v zájmovém
území.
Tabulka č. 3: Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq z provozu areálu skládky
Výpočtové body

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq
denní doba (6 - 22 hodin)

noční doba (22 – 6 hodin)

1

43,4 dB

36,8 dB

2

41,2 dB

35,0 dB

3

38,9 dB

32,9 dB

4

38,5 dB

33,1 dB

Záměr rozšíření skládky nevede ke změně nároků na dopravu, jedná se o pokračování
stávajícího provozu při zachování kapacity a intenzity obslužné dopravy. Realizací rozšíření
areálu skládky tedy nedojde ke změně hlukové situace u veřejných komunikací. Jedná se o
prodloužení časového působení stávajícího zdroje hluku.
V akustické studii byla vypočtena referenční hladina hluku z intenzit obslužné dopravy skládky
v úrovni LAeq = 59 dB (ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace). Hodnota se vztahuje na denní
dobu, v nočních hodinách není obslužná doprava provozována.
Tato hladina hluku je reprezentativní pro území, kudy je vedena veškerá doprava na skládku
(tj. pro příjezdovou účelovou komunikaci a úsek silnice č. III/32336), zde se ale nenachází žádný
chráněný prostor. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že návoz odpadu bude i po rozšíření
skládkovací plochy probíhat ve stávající intenzitě, nebyl dále hodnocen možný vliv provozu
dopravy na veřejné zdraví.
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Prahové hodnoty účinků hluku
Na základě dokumentů WHO (WHO, 1999, 2007, 2009) a dalších podkladů (Kubina, 2007)
je v tabulce č. 4 a 5 uvedena orientační závislost výskytu nepříznivých účinků na zdraví
a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou hlukové zátěže v denní
a noční době.
S ohledem na individuální rozdíly ve vnímavosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba
předpokládat možnost těchto účinků u citlivějších podskupin populace a jednotlivců i při
hladinách hluku významně nižších, než jsou úrovně expozice hodnocené z hlediska statistické
významnosti pro celou populaci.
Tabulka č. 4: Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A - pro denní dobu (600 – 2200 hod.)
LAeq, 6-22 h (dB)

Nepříznivý účinek hlukové zátěže
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí
Vliv na kardiovaskulární systém
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
* přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)

Tabulka č. 5: Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti na
ekvivalentní hladině akustického tlaku A - pro noční dobu (2200 - 600 hod.)
Nepříznivý účinek hlukové zátěže

LAeq, 22 -6 h (dB)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Psychické poruchy a onemocnění
Hypertenze
Infarkt myokardu
Kvalita spánku
Biologické efekty*
Zvýšené užívání léků a sedativ
Duševní pohoda (stížnosti)
* přímá expozice hluku v interiéru (LAmax)

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a zjištěných hladin akustického tlaku A
(tabulka č. 3) vyplývá, že hluková zátěž ze samotného provozu areálu skládky
(tj. z technologií, mechanismů a vyvolané obslužné dopravy v areálu skládky) nedosahuje
hladin, při kterých byly pozorovány nepříznivé účinky na pohodu a zdraví většiny populace.

strana 27 (celkem stran 30)

Skládka odpadů Lodín – rozšíření skládky

Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví

Vztahy expozice a účinku – charakterizace rizika hluku
Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku se využívají vztahy expozice a účinku
(nejčastěji obtěžování a subjektivní rušení spánku hlukem) odvozené na základě řady
provedených epidemiologických studií. Vztahy jsou odvozeny pro jednotlivé typy dopravy silniční, letecká a železniční. Umožňují predikovat procento (počet) obtěžovaných či rušených
osob v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné, průměrně citlivé populace.
Kvantitativní zhodnocení obtěžování hlukem zde není možné provést. K výpočtu je používán
hlukový ukazatel Ldn, stanovený na základě celodenní hlukové expozice z dopravy (tj. i hodnot v
době noční). Vztahy pro rušení spánku používají Lnight - ekvivalentní hladinu akustického tlaku
v noci. V noční době nebude obslužná doprava záměru realizována.
Zhodnocení
Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů
hluku a splnění dalších předpokladů akustické studie lze situaci charakterizovat takto:
Vypočtené hladiny hluku ze samotného provozu areálu skládky dosahují na přilehlém okraji
obce Lodín úrovně LAeq = 43,4 dB v denní době a LAeq = 36,8 dB v noční době.
U obytné zástavby v obci Staré Nechanice a Kobylice, které jsou situovány za lesním porostem,
bude hluková zátěž ze záměru činit nejvýše úrovně LAeq = 38,5 – 38,9 dB v denní době
a LAeq = 32,9 - 33,1 dB v noční době.
Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví a výše uvedených zjištěných hladin
akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž z provozu záměru (tj. z technologií, mechanismů
a vyvolané obslužné dopravy v areálu skládky) nedosahuje hladin, při kterých byly pozorovány
nepříznivé účinky na pohodu a zdraví u většiny populace. Jedná se o situaci
vyvolanou provozem areálu skládky odpadů, do výpočtů nebyly zahrnuty jiné zdroje hluku
v zájmovém území.
Záměr nevede ke změně intenzit vyvolané dopravy, jedná se o pokračování stávajícího provozu
při zachování stejné intenzity obslužné dopravy. Realizací rozšíření areálu skládky tedy nedojde
ke změně hlukové situace u veřejných komunikací. Jedná se o prodloužení časového působení
stávajícího zdroje hluku.
Hluk z výstavby nebyl z hlediska možných účinků na zdraví hodnocen vzhledem k tomu,
že se jedná o relativně krátkodobou expozici hluku.
Nejistoty
Hodnocení z hlediska vlivu hlukové zátěže vychází z modelových výpočtů hlukové studie,
tj. z vypočítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem záměru, do výpočtů nebyly
zahrnuty jiné zdroje hluku v zájmovém území. Posouzení bylo provedeno pro vybrané referenční
body s předpokládanou nejvyšší hlukovou zátěží. Nejistoty hodnocení zdravotních rizik
vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných výpočetním programem HLUK+, nejistot
experimentálně získaných hodnot, nejistotami odvozených vztahů a závislostí atd.
Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné
vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních
podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (např. citlivé skupiny populace, jejich
velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území,
dispoziční řešení domů a bytů).
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V. OSTATNÍ VLIVY A FAKTORY
Záměr bude organizačně zabezpečen způsobem, který bude omezovat narušení faktorů pohody
- v nočních hodinách nebude výstavba ani následný provoz skládky probíhat.
Při provozu skládky je nutné důsledně dbát na dodržování správných pracovních postupů a
opatření tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatelstva žijícího v okolí (prašností, úletem
odpadů, zápachem).
Díky umístění zařízení mimo obytnou zástavbu a navrženému provozu technologií by z hlediska
vlivu na obyvatelstvo nemělo být významným problémem obtěžování a hygienické riziko spojené
s výskytem hmyzu, hlodavců. Hmyz (a choroboplodné zárodky) i výskyt hlodavců je však třeba
průběžně sledovat a v případě zvýšeného výskytu přijmout účinná opatření (provedení
desinsekce či deratizaci oprávněnou odbornou osobou apod.).
U hodnocení narušení faktorů pohody je nutné přihlédnout také k psychickým faktorům. Obecně
lze konstatovat, že určitým problémem při provozu takového typu zařízení může být subjektivní
pocit obtěžování či ohrožení, vyvolaný charakterem činnosti zařízení. V tomto případě by
k utlumení tohoto vlivu mohla přispět skutečnost, že odstraňování odpadů skládkováním v dané
lokalitě již dlouhodobě probíhá. Záměr je situován od nejbližší občanské zástavby minimálně ve
vzdálenosti 1000 metrů. Dokončené úseky skládky jsou a budou i při navrhovaném rozšíření
průběžně rekultivovány včetně výsadeb zeleně, a dále bude vysazena ochranný pás dřevin
kolem skládky, která vytvoří od severu až východu pohledovou clonu. Jako nástroj na
kompenzaci za existenci skládky slouží dále finanční prostředky získané z poplatků za provoz
skládky, které přispívají k rozvoji a zlepšení životního prostředí v obci Lodín.
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1. Úvodem
Biologický průzkum pro záměr Skládka odpadů Lodín, rozšíření skládky byl objednán již
v dubnu 2009 jako odborný podklad pro vypracování Oznámení E.I.A. Během roku 2009 a
v první čtvrtině roku 2010 došlo k upřesnění parametrů záměru a k rozhodnutí řešit Oznámení
E.I.A. v širším rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, takže v první
polovině vegetačního období roku 2010 byly provedeny navazující kvalitativní doprůzkumy.
Zájmové území záměru je vymezeno polními celky (dle Chytrého a kol., 2001, ed) jde o
biotop X2 i intenzivně obhospodařovaná pole, podél upravené vodoteče východně až severně
od zájmového území s ruderálními lady biotopu X7, tento biotop lemuje i jižní hranici
zájmového území podél severní hranice stávající skládky Lodín. Zde je přítomna i kombinace
výsadeb dřevin s náletovými jedinci (biotopy X12 nálety pionýrských dřevin a X13 nelesní
stromové výsadby mimo sídla) Území záměru je prakticky prosté mimolesních porostů dřevin
s výjimkou vysázeného pásu podél stávající severní hranice areálu skládky – borovice černá,
hybridní balzámové topoly, bříza bělokorá, jasan ztepilý, lípa velkolistá. Vesměs jde o mladší
jedince výsadbového (borovice, topoly, jasan, lípa) či náletového původu (bříza, jasany).
V širších územních vztazích je významný především lesní porost západně, vodní tok je
upravenou meliorační svodnicí bez doprovodných břehových dřevinných porostů.
Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území přírody ve smyslu kategorií
ZCHÚ, jak jsou tyto vymezeny § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny. Není v kolizi
s významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb. – lesy,
rybníky, rašeliniště, vodní toky, údolní nivy, jezera), ze západu zasahuje lesní porost
s převahou dubů (biotop L.3.1 hercynské dubohabřiny, místy i příměs biotopu L7.2 Vlhké
acidofilní doubravy). Lesní porost je součástí střední části velké EVL CZ 0520030
Nechanice-Lodín (EVL je řešena nespojitě v několika lesních komplexech severně až SZ od
Nechanic). Z východu je v kontaktu s VKP vodního toku - upravené meliorační svodnice.
Předmětem navrhované stavby je rozšíření stávající skládky Lodín severním směrem
v prostoru mezi upravenou meliorační svodnicí a východním okrajem lesního komplexu.
Kvalitativní biologický průzkum byl proveden v období duben – říjen 2009 a duben –
červenec 2010 v celkem 6 šetřeních floristických a 8 šetřeních zoologických, takže postihuje
aktuální stav bioty v tomto období.
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Těžiště průzkumu bylo položeno do ověření výskytu zvláště chráněných či jinak ochranářsky
významných druhů živočichů a rostlin, se zřetelem k trvalým výskytům zvláště chráněných
nebo ochranářsky jinak významných druhů, dále do vyhodnocení aktuálního stavu rostlinného
pokryvu. Není řešeno (ani některým z orgánů ochrany přírody požadováno) biologické
hodnocení ve smyslu § 67 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Poloha zájmového území záměru vyplývá z následujícího obrázku:

Podklad www.mapy.cz , přibližný zákres autor oznámení E.I.A.

Poloha záměru ve výseku mapy 1:10.000, přibližný zákres autor oznámení E.I.A.
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2. Floristické údaje
Zadání
Provést botanický průzkum lokality navržené stavby a zjistit, zda se na lokalitě nenachází
zvláště chráněné druhy rostlin podle přílohy č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí
České republiky č.395/1992 Sb.
2.1. Botanický průzkum
Botanický průzkum byl proveden RNDr. Vladimírem Faltysem ve dnech 26.4., 1.8. a
14.8.2009; 10.5 a 20.6.2010. Na lokalitě a v jejím nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 193
druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Popis lokality
Dotčená lokalita se nachází jižně od obce Lodín. Jde o současnou polní kulturu ležící severně
od stávající skládky. Středem pole vede zahloubená technicky upravená vodoteč s
charakteristickými mokřadními druhy. Západně od skládky je lesní komplex, jižně od
dotčeného prostoru je slatinná louka s jedním zvláště chráněným druhem - česnekem
hranatým, který zde roste v poměrně bohatých populacích, a spolu s ním 3 běžnější druhy
uvedené v Červeném seznamu květeny České republiky. Tato lokalita není stavbou a ani
příjezdovou trasou ke skládce dotčena.
Geobotanická a fytogeografická charakteristika lokality
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Cidlinská pánev
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): černýšová dubohabřina
(Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Seznam lokalizací průzkumu
1 - Lodín, pole a okraj skládky J obce
2 - Lodín, kanál S skládky J obce
3 - Lodín, okraj lesa SZS skládky J obce
4 - Lodín, les blíže skládky 1km JZ obce
5 - Lodín, slatinná louka mezi kanálem a lesem 1km JZ obce
6 - Lodín, polní cesta a strouha JZ obce mezi lesem a obcí

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
[§2] druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (seznam zvláště chráněných rostlin a hub) v kategorii "druh silně
ohrožený"
[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost"
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 3, 4, 5
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 4, 5
Achillea ptarmica L. - řebříček bertrám : 5
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý : 3, 4, 5
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Alisma plantago-aquatica L. - žabník jitrocelový : 5
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 4
Allium angulosum L. - česnek hranatý [C2 §2] : 5
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 1, 5
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 1, 2
Amorpha fruticosa L. - netvařec křovitý ++ : 1
Anemone nemorosa L. - sasanka hajní : 3
Angelica sylvestris L. - děhel lesní : 4
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná : 5
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 6
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 5
Athyrium filix-femina (L.)Roth - papratka samičí : 4
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 6
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 2
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 5
Betonica officinalis L. - bukvice lékařská : 2
Betula pendula Roth - bříza bělokorá :1,4
Bidens frondosa L. - dvouzubec listenatý + : 5
Bidens tripartita L. - dvouzubec trojdílný : 2
Brachypodium sylvaticum (Huds.)P.B. - válečka lesní : 3, 4
Briza media L. - třeslice prostřední : 5
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 3
Calamagrostis arundinacea (L.)Roth - třtina rákosovitá : 4
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 4, 6
Caltha palustris L. s.l. - blatouch bahenní : 2
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý : 2, 5
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 2, 3
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1
Cardamine pratensis L. - řeřišnice luční : 5, 6
Carex brizoides L. - ostřice třeslicovitá : 4
Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá [C4a] : 6
Carex nigra (L.)Reichardt - ostřice obecná : 2, 6
Carex praecox Schreber - ostřice časná : 5, 6
Carpinus betulus L. - habr obecný : 4
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 3, 5
Cerastium glomeratum Thuill. - rožec klubkatý : 5, 6
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 5
Cerinthe minor L. - voskovka menší [C4a] : 2
Circaea lutetiana L. - čarovník pařížský : 4
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 4, 5
Cirsium canum (L.)All. - pcháč šedý : 2, 5
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 1, 4
Clinopodium vulgare L. - klinopád obecný : 4
Colchicum autumnale L. - ocún jesenní : 5
Convallaria majalis L. - konvalinka vonná : 3, 4
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 6
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 5
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 3
Crataegus laevigata (Poiret)DC. - hloh obecný : 3, 4
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 3
Daphne mezereum L. - lýkovec jedovatý [C4a] : 3
Daucus carota L. - mrkev obecná : 1, 5
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá : 3, 5
Digitaria ischaemum (Schweier)Mühlenb. - rosička lysá + : 1
Dryopteris carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs - kapraď osténkatá : 4
Dryopteris filix-mas (L.)Schott - kapraď samec : 4
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 1
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 2, 3, 5
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 5
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Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá : 2
Epilobium parviflorum Schreber - vrbovka malokvětá : 2, 5
Epilobium roseum Schreber - vrbovka růžová : 2, 5
Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná : 2
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 2
Equisetum sylvaticum L. - přeslička lesní : 4
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 4
Erophila verna (L.)DC. - osívka jarní : 1, 5, 6
Euphorbia esula L. - pryšec obecný : 5
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec : 2, 6
Euphorbia peplus L. - pryšec okrouhlý : 2
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní : 3
Festuca gigantea (L.)Vill. - kostřava obrovská : 4
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 2, 3, 5
Frangula alnus Mill. - krušina olšová : 3
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 1
Galeopsis bifida Boenn. - konopice dvouklaná : 3, 4, 5
Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 2, 3, 5
Galium verum L. s.str. - svízel syřišťový : 2, 5
Galium wirtgenii F.W.Schultz - svízel Wirtgenův : 5
Geranium dissectum L. - kakost dlanitosečný : 6
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 5
Geum urbanum L. - kuklík městský : 4
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 5
Glyceria fluitans (L.)R.Br. - zblochan vzplývavý : 2, 5
Glyceria maxima (Hartman)Holmberg - zblochan vodní : 2
Hieracium murorum L. - jestřábník zední (lesní) : 4
Hieracium sabaudum L. - jestřábník savojský : 4
Holcus lanatus L. - medyněk vlnatý : 5
Holcus mollis L. - medyněk měkký : 4
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1, 3, 4
Chaerophyllum bulbosum L. - krabilice hlíznatá : 3, 4
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 4
Inula britannica L. - oman britský : 2, 5
Juncus articulatus L. - sítina článkovaná : 5
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá : 4, 5
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 2
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 6
Larix decidua Mill. - modřín opadavý + : 3
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 2, 3, 5
Lathyrus tuberosus L. - hrachor hlíznatý + : 2
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 5
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá : 5
Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný (+) : 1
Loranthus europaeus Jacq. - ochmet evropský [C4a] : 3
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 4, 5
Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladní : 5
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský : 2
Lychnis flos-cuculi L. - kohoutek luční : 2
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková : 5
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná : 2, 5
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice : 5
Maianthemum bifolium (L.)F.W.Schmidt - pstroček dvoulistý : 4
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 2
Melampyrum pratense L. - černýš luční : 4
Mentha arvensis L. - máta rolní : 4
Molinia arundinacea Schrank - bezkolenec rákosovitý : 4
Mycelis muralis (L.)Dum. - mléčka zední : 4
Myosotis palustris (L.)L. subsp.laxiflora Rchb. - pomněnka bahenní volnokvětá : 2
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 4
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Oxalis acetosella L. - šťavel kyselý : 4
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 5
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 3, 4
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný : 2
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 3, 4
Pimpinella saxifraga L. - bedrník obecný : 3
Pinus nigra Arnold - borovice černá ++ : 1
Pinus sylvestris L. - borovice lesní (+) : 4
Plantago media L. - jitrocel prostřední : 5
Poa annua L. - lipnice roční : 5
Poa nemoralis L. - lipnice hajní : 4
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 5
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 2
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí : 1
Populus balsamifera L. - topol balzámový ++ : 1
Potentilla anserina L. - mochna husí : 1, 5
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 3
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný : 4
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 4
Prunus padus L. - střemcha obecná : 4
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 3, 4
Quercus petraea (Mattuschka)Liebl. - dub zimní (+) : 3
Quercus robur L. - dub letní (+) : 3, 4
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 5
Ranunculus auricomus L. agg. - pryskyřník zlatožlutý : 5
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 1, 5
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý : 4
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 4
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 4, 5
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 2, 4
Sambucus racemosa L. - bez hroznatý : 4
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 2, 5, 6
Saxifraga granulata L. - lomikámen zrnatý : 5
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 4
Selinum carvifolia (L.)L. - olešník kmínolistý : 3, 4, 5
Senecio ovatus (G.,M.et Sch.)Willd. - starček Fuchsův : 4
Senecio sylvaticus L. - starček lesní : 4
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 1, 4
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 3, 4
Stachys palustris L. - čistec bahenní : 2, 5
Stachys sylvatica L. - čistec lesní : 4
Stellaria holostea L. - ptačinec velkokvětý : 3, 4
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 5
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 2
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 1, 2, 6
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) : 4
Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá (+) : 1
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská : 3, 4
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý + : 5
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 5
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 5
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 5
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 1, 2
Typha latifolia L. - orobinec širolistý : 2
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 3, 4
Vaccinium myrtillus L. - borůvka : 3, 4
Valeriana officinalis L. - kozlík lékařský : 2
Veronica anagallis-aquatica L. - rozrazil drchničkovitý : 5
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní : 6

7

SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM – závěrečná zpráva
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 5, 6
Veronica officinalis L. - rozrazil lékařský : 4
Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý : 5
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý : 1
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 5
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná : 3, 5
Vinca minor L. - brčál menší (+) : 4
Viola reichenbachiana Bor. - violka lesní : 3, 4
Viola riviniana Rchb. - violka Rivinova : 3, 4

2.2 Shrnutí botanického průzkumu
Ochranářsky významné druhy rostlin
Zvláště chráněné druhy rostlin
Allium angulosum L. - česnek hranatý [C2 §2] : 5
Druh v kategorii silně ohrožený. Významný druh slatinných luk, který roste na pruhu luk mezi lesem
jihozápadně od Lodína a zahloubenou vodotečí jižně obce. Nejbližší výskyt směrem k navrženému rozšíření
skládky je asi 80 m, hlavní výskyt v bohatších skupinách je v severní polovině pruhu louky směrem k obci.
Zcela mimo dosah zemních prací pro řešení plochy pro rozšíření skládky

Druhy Červeného seznamu (Procházka F. , 2001 ed.)
Česnek hranatý patří mezi druhy silně ohrožené (C2) i podle Červeného seznamu.
Charakteristika druhu na lokalitě viz výše.
Druhy vyžadující pozornost [C4a]
Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá [C4a] : 6
Cerinthe minor L. - voskovka menší [C4a] : 2
Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 2, 3, 5
Druhy slatinných luk, vyskytující se nejen v lučním komplexu, ale i na okraji kanálu.

Daphne mezereum L. - lýkovec jedovatý [C4a] : 3
Jednotlivě na lesním okraji severozápadně od skládky.

Loranthus europaeus Jacq. - ochmet evropský [C4a] : 3
Poloparazit na dubech, který je hojně rozšířen ve všech dubových porostech v okolí skládky.

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 193 druhů rostlin včetně dřevin. Při průzkumu byl zjištěn 1 druh
rostliny zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR .395/1992 Sb. ve znění vyhl. Č. 175/2006
Sb. v kategorii silně ohrožený a 5 druhů obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky v nejnižší kategorii C4a - druh vyžadující pozornost.
Všechny druhy uvedené v kapitole Ochranářsky významné druhy rostou mimo dosah
rozšíření skládky a nejsou tudíž stavbou ohroženy (ani v kontaktu s vodotečí).
Vůči navrženému rozšíření skládky Lodín tedy nelze vznést z botanického hlediska žádné
námitky.

8

SKLÁDKA ODPADŮ LODÍN, ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM – závěrečná zpráva

3. Zoologické údaje
2.3.1. Seznam zjištěných druhů a zástupců skupin živočichů
Kvalitativní zoologické průzkumy byly řešeny opakovaně terénními pochůzkami obou autorů
nezávisle na sobě, RNDr. Milana Macháčka (bezobratlí, doplňkově obratlovci) a RNDr. Aleše
Tomana (obratlovci). Celkem bylo oběma autory uskutečněno 10 návštěv lokality, včetně
přiléhajícího porostu doubrav západně (26.4., 18.5., 17.6., 7.8., 23.9., 20.10.2009; 18.4., 10.5,
20.6. a 7.7.2010).
Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně akusticky, zástupci plazů
a obojživelníků ani opakovaně v zájmovém území záměru nebyli zjištěni. V zájmovém území
záměru ani bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádné vodní plochy ani vodní toky, které by
mohly být biotopem ryb nebo vodních živočichů nebo fungovat jako reprodukční plochy
obojživelníků.
Kvalitativní průzkum zástupců skupin bezobratlých, především hmyzu, byl jednak prováděn
sběrem pod kameny, dřevy a jinými položenými materiály při hranici skládky a v lesním
porostu, jednak sběrem a pozorováním na listech a květech rostlin a dřevin, včetně smýkání a
sklepávání.
Většinově na ploše navrhovaného rozšíření převládají běžné druhy živočichů vázané spíše na
otevřenou agrární krajinu, louky a urbanizované prostory (druhy synantropní), jde o
faunisticky ochuzené biotopy, v navazujícím lesním porostu byla doložena řada druhů
s přímou vazbou na charakter porostů.
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a
označením kategorie ochrany ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve
znění vyhl. č. 175/2006 Sb.).
§§§ - kriticky ohrožený druh
§§ - silně ohrožený druh
§ - ohrožený druh.
Stanoviště č. 1 – nelesní segmenty
Tvořeno v zájmovém území dominantně polními celky s agrokulturami, severně dále
intenzivními loukami, směrem k obci s přechodem do polointenzivních až slatinných luk.
Podél napřímené a technicky upravené strouhy v kontaktu se zájmovým územím silně
ruderalizované břehy a lemy, niva nevyvinuta. Bez porostů dřevin, pouze u severní hranice
skládky ruderální lada s vysazovanými i náletovými jedinci (topoly, lípa, jasan, bříza,
borovice černá aj.).
Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus),
krtek obecný (Talpa europaea), kočka domácí (Felis domestica), v severní části na louce pobytové známky
prasete divokého (Sus scrofa), u toku rejsek (Sorex sp.).
Ptáci: skřivan polní (Alauda arvensis), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis
carduelis), špaček obecný (Sturnus vulgaris), konipas bílý (Motacilla alba) – v roce 2009 hnízdění v posedu u
ohybu toku, pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), havran polní (Corvus frugilerus), racek chechtavý (Larus
ridibundus), holub domácí (Columba livia f. domestica), h. hřivnáč (C. palumbus), v červnu 2009 u toku 1 ex.
kulíka říčního (Charadrius dubius); dále přelety jiřičky obecné (Delichon urbius), vlaštovky obecné (Hirundo
rustica - §), motáka pochopa (Circus aeruginosus-§), káněte lesního (Buteo buteo), poštolky obecné (Falco
tinnunculus). V kontaktu se stávající skládkou v porostech dřevin dále sýkora koňadra (Parus major), budníček
menší (Phylloscopus collybita), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris).
Plazi: zástupci třídy na nelesních stanovištích nezjištěni.
Obojživelníci: zástupci třídy na nelesních stanovištích nezjištěni.
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Hmyz:
Brouci: střevlíčci Poecilus cupreus, Pterostichus melanarius, Calathus melanocephalus, kvapníci Harpalus
affinis, H. latus, Pseudoophonus rufipes, Amara aenea, A. aulica, mrchožrout Phosphuga atrata; z listorohých
čeledí listokaz zahradní (Phylloperta horticola), chroustek Rhizothrogus solstitialis, zlatohlávek zlatý (Cetonia
aurata), zlatohlávek Oxythyrea funesta - § na květech v lemech; z páteříčků páteříček žlutý (Rhagonycha fulva),
p. sněhový (C. fusca), p. černavý (C. nigricans), p. obecný (C. rustica), bradavičník Malachius bipustulatus;
z kovaříků kovaříci Athous vittatus, Agriotes lineatus, A. obscurus, kovařík šedý (Agrypnus murinus); z krasců
na květech při okraji lesa krasec Anthaxia nitidula; z mandelinek mandelinka bramborová (Leptinotarsa
decemlineata), m. nádherná (Chrysolina fastuosa, na šťovících mandelinky rodu Gastrophysa, kohoutci rodu
Lema, vrbaři rodu Clytra, štítonoš Cassida nebulosa, dřepčíci rodu Phyllotreta; z nosatců listopasi rodu Sitona,
lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici), rýhonosec páskovaný (Bothynoderes affinis), krytonosci rodu
Ceutorhynchus, listohlodi rodů Polydrusus, Phyllobius; z tesaříků t. černošpičký (Strangalia melanura);
z dalších skupin slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s.
pětitečné (C. quinquepunctata), blýskáčci rodu Meligethes, kožojed skvrnitý (Attagenus pellio), pestrokrovečník
včelový (Trichodes apiarius), rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), stehenáč Oedemera lurida aj.
Motýli: z bělásků bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), b. řepový (P. rapae), žluťásek
řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale); z babočkovitých babočka kopřivová (Aglais
urticae), b. paví oko (Nymphalis io), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. bodláková (Vanessa cardui); z okáčů
okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), o. bojínkový (Melanargya galathea);
z modráskovitých m. jehlicový (Polyommatus icarus), ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas); z píďalek
kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), bělokřídlec luční (Siona lineata), žlutokřídlec šťovíkový (Timandra
comae); z můr kovolesklec gamma (Autographa gamma), osenice šťovíková (Noctua pronuba), kukléřka
mléčová (Cucullia umbratica), můra černá (Melanchra persicariae), osenice rodu Xestia; dalších skupin
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), dlouhozobka svízelová
(Macroglossum stellatarum); přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa), travaříci rodu Crambus aj.
Blanokřídlí: včela medonosná (Apis mellifera), vosa útočná (Vespa germanica), pilatky rodů Tenthredo,
Rhogogaster, mravenci rodu Myrmica, mravenec Lasius niger, místy čmelák zemní (Bombus terrestris-§), č.
rolní (B. pascuorum -§)
Dvoukřídlí: pestřenky rodů Eristalis, Vollucella, bzikavky rodů Haematopota a Chrysops, muchničky rodu
Simulium (včetně larev v toku), bzučivky rodů Lucillia a Calliphora, tiplice rodu Tipula aj.
Rovnokřídlí: kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus, krtonožka obecná (Gryllotalpa
gryllotalpa)
Ploštice: kněžice rodů Palomena, Aelia, vroubenky rodu Coreus, klopušky rodů Orthops, Lygus aj.
Vážky: vážka rudá (Sympetrum sanquineum), šidélko páskované (Coenagrion puella).
Jiní bezobratlí
Biologický průzkum těchto skupin pro náročnost z hlediska determinace nebyl prováděn. Jen rámcově výskyt
vybraných zástupců některých skupin:
• plži - páskovky rodu Cepaea, plzáci rodu Arion,
• z pavouků slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus
• v toku z korýšů beruška vodní (Asellus aquaticus), z kroužkovců nitěnky (Tubifex sp.)

Stanoviště č. 2 – lesní porost západně
Tvořen převážně dubohabřinou, místy příměs dalších dřevin, podél lesního okraje i střemcha
a svída, lokálně přechodové ekotony k okraji polí. Řada doupných stromů, lokálně rozpadající
se dřevní hmota i na zemi, bylinné patro ochuzené.
Savci: prase divoké (Sus scrofa), srnec obecný (Capreolus capreolus), rejsek (Sorex sp.), myšice (Apodemus
sp.), ježek západní (Erinaceus europaeus), liška obecná (Vulpes vulpes)
Ptáci: žluva hajní (Oriolus oriolus -§§), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos
major), brhlík lesní (Sitta europaea), špaček obecný (Sturnus vulgaris), sojka obecná (Garrulus glandarius),
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), p. slavíková (S. borin), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), budníček
lesní (Phylloscopus sibilatrix), b. menší (P. collybita), lejsek bělokrký (Ficedula alba), červenka obecná
(Erithacus rubecula), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), zvonek zelený (Carduelis chloris),
pěnkava obecná (Fringilla colelebs), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), kos černý (Turdus merula),
drozd kvíčala (T.pilaris), sýkora koňadra (Parus major), s. babka (P. palustris), káně lesní (Buteo buteo), jestřáb
lesní (Accipiter gentilis-§)
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Plazi: zástupci třídy v lese nezjištěni.
Obojživelníci: v lese zastižen 1 ex. ropuchy obecné (Bufo bufo-§) pod trouchnivějícím pařezem (migrační
výskyt), jiní zástupci třídy nedoloženi (chybí lesní tůňky apod.).
Hmyz:
Brouci: střevlíčci Platynus assimilis, Pterostichus oblongopunctatus, P. niger, Abax ater, Calathus
melanocephalus, Molops piceus, Notiophilus biguttatus, střevlík zahradní (Carabus hortensis), s. fialový (C.
violaceus), Cychrus caraboides; mrchožrout housenkář (Xylodrepa quadripunctata), m. znamenaný
(Oiceoptoma thoracicum), mrchožrout Phosphuga atrata, hrobaříci Nicrophorus humator, N. vespilloides
drabčík skvrnitý (Creophilus maxillosus), d. houbový (Oxyporus rufus), drabčíci rodu Philontus; z listorohých
čeledí listokaz zahradní (Phylloperta horticola), zlatohlávek Liocola lugubris, z. hladký (Potosia cuprea), z.
zlatý (Cetonia aurata), chrobák lesní (Geotrupes stercorosus), chroust maďalový (Mellollontha hippocastani),
ch. obecný (M. mellollontha); roháček kozlík (Dorcus parrallellopipedus); z páteříčků páteříček černavý (C.
nigricans), p. obecný (C. rustica), bradavičník Malachius bipustulatus; z kovaříků kovařík kovový (Selatosomus
aeneus), kovaříci Hemicrepidius niger, Denticollis linearis; z krasců krasec Chrysobothris affinis, polník
dvoutečný (Agrilus biguttatus); z mandelinek vrbaři rodu Clytra, mandelinka topolová (Melasoma populi),
dřepčíci rodu Haltica; z nosatců nosatec žaludový (Curculio venosus), listohlodi rodů Polydrusus, Phyllobius;
z tesaříků t. piluna (Prionus coriarius), t. bukový (Cerambyx scopolii), t. dubový (Plagionotus arcuatus), tesařík
Rhagium sycophanta), Alosterna tabacicolor, kozlíček Pogonocherus hispidulus); z dalších skupin mršníci rodu
Hister, Scaphidium quadrimaculatum, potemníci Diaperis boleti, Helops aeneus, slunečko Myzia
oblongoguttata, s. dvoutečné (Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata), slunečko Calvia
quatuordecimguttata), blýskáčci rodu Meligethes, kožojed skvrnitý (Attagenus pellio), rušník krtičníkový
(Anthrenus scrophulariae), stehenáč Oedemera lurida aj.
Motýli: z bělásků bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx
rhamni); z babočkovitých babočka kopřivová (Aglais urticae), b. admirál (Vanessa atalanta), b. bílé C
(Polygonia c-album), b. osiková (Nymphalis antiopa); z okáčů okáč pýrový (Pararge aegeria), o. ječmínkový
(Lasiommata maera), o. bojínkový (Melanargya galathea); z modráskovitých ostruháček dubový (Neozephyrus
quercus); z píďalek zejkovec bezový (Ourapteryx sambucaria), z. lipový (Ennomos erosarius), tmavoskvrnáč
zhoubný (Erannis defoliaria), skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata); z můr stužkonoska úzkopásá
(Catocala promissa), šípověnka dubová (Moma alpinum); z dalších skupin můřice bělopásná (Habrosyne
pyritoides), bekyně zlatořitná (Euproctis chrysorrhoea), štětconoš ořechový (Calliteara pudibunda),
vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala), hřbetozubec jižní (Drymonia velitaris), lišaj lipový (Mimas tiliae),
obaleč dubový (Tortrix viridana) aj.
Blanokřídlí: včela medonosná (Apis mellifera), vosa lesní (Dolichovespula sylvestris), sršeň obecná (Vespa
crabro), mravenci rodu Myrmica, mravenec Lasius fuliginosus, místy čmelák zemní (Bombus terrestris-§), č.
skalní (B. lapidarius -§)
Dvoukřídlí: pestřenky rodů Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, kloši rodu Hippoboscus aj.
Rovnokřídlí: kobylka zelená (Tettigonia viridissima), kobylka dubová (Meconema thalassinum), cvrček lesní
(Nemobius sylvestris)
Ploštice: ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice rodu Pentatoma, vroubenky rodu Coreus aj.
Stejnokřídlí : pěnodějky rodu Cercopis
Švábi: rusec lesní ( Ectobius sylvestris)
Jiní bezobratlí
Biologický průzkum těchto skupin pro náročnost z hlediska determinace nebyl prováděn. Jen rámcově výskyt
vybraných zástupců některých skupin:
• plži - plamatky rodu Ariantha, plzáci rodu Arion,
• z pavouků křižáci rodu Araneus
• ze stonožek stonožky rodu Lithobius
• z mnohonožek mnohonožky rodu Julus
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2.3.2. Shrnutí zoologického průzkumu
Zájmové území pro rozšíření skládky nepředstavuje biotop trvalého výskytu nebo reprodukce
zvláště chráněných druhů živočichů, potravní výskyty čmeláků a zlatohlávka Oxythyrea
funesta ale byly dokladovány. Lokalita nepředstavuje vhodné prostředí pro reprodukční
plochy obojživelníků.
Kriticky ohrožené druhy:
Na řešeném území ani v blízkém okolí nebyly žádné druhy živočichů této kategorie
dokladovány.
Silně ohrožené druhy:
Na řešeném území pro rozšíření skládky nebyly žádné druhy živočichů této kategorie
dokladovány.
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Dokladována v lesním porostu západně od zájmového území pro rozšíření skládky, pravděpodobné hnízdění,
zaznamenány v obou letech hlasové projevy dvou samců.

Ohrožené druhy:
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Přelety v lesním porostu západně v červnu 2009 a květnu 2010, hnízdění v blízkosti skládky i zájmového území
nezjištěno.

Moták pochop (Circus aeruginosus)
Nad zájmovým územím občasné přelety, lokalita neposkytuje vhodné hnízdní prostředí.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Několikeré přelety nad řešeným územím. Záměr neruší žádný objekt s potenciálním hnízděním.

Ropucha obecná (Bufo bufo)
V červnu 2010 zjištěn pod dřevem při okraji lesa 1 ex., pravděpodobně migrační výskyt. V lesním porostu ani
v zájmovém území nejsou plochy s výskytem periodických tůní jako vhodných reprodukčních prostorů.

Zlatohlávek Oxythyrea funesta
Zjištěny jen sporadické potravní výskyty na květech v lemech polí, imaga jsou vesměs velmi mobilní. Přestože
se druh vyvíjí na kořenech trav, charakter agrocenóz i ruderálních lemů nedává předpoklad vhodného biotopu
pro reprodukci.

Čmelák zemní (Bombus terrestris), č. rolní (B. pascuorum), č. skalní (B. lapidarius)
Všechny výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference
výskytu, vesměs potravní výskyty. V zájmovém území záměru chybí vhodnější lokality charakteru
přechodových ekotonů pro zakládání hnízd, pro č. zemního je charakteristické zakládání hnízd v opuštěných
norách hlodavců nebo hmyzožravců, č. skalní byl dokladován v lesním porostu. Přesto je vhodné skrývky pro
přípravu území časovat mimo reprodukční období.
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4. Výstupy a závěry
1. Na zájmové lokalitě bylo nalezeno celkem 193 druhů vyšších rostlin včetně dřevin. Při
průzkumu byl zjištěn 1 druh rostliny zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb., ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb., v kategorii silně ohrožený, poloha ve
slatinné louce cca 80 m severně od severní hranic navrhovaného rozšíření, dále 5 druhů
obsažených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii
C4a - druh vyžadující pozornost. Všechny tyto druhy rostou mimo územní dosah rozšíření
skládky a nejsou tudíž stavbou ohroženy (ani v kontaktu s vodotečí).
2. Záměr není v kolizi s žádnými hodnotnějšími jedinci dřevin, dotčené porosty podél
severní hranice stávající skládky představují nepříliš sadovnicky hodnotné náletové a
vysázené jedince.
3. Zoologicky je možno dokladovat pro vlastní zájmové území pro rozšíření skládky spíše
ochuzené spektrum charakteristických živočišných druhů, typických pro intenzivně
využívané agrocenózy, severně je lokalizována hodnotnější louka (již mimo přímé
zájmové území).
4. Zoologický průzkum potvrdil i pro zájmové území pro rozšíření skládky nereprezentativní
výskyty některých zvláště chráněných druhů živočichů s vazbou na ruderální lada; byly
doloženy nepříliš četné výskyty ohrožených druhů zlatohlávka Oxythyrea funesta a dvou
druhů čmeláků.
5. Lokalita neposkytuje vhodné prostory pro reprodukci obojživelníků. Přesto je vhodné ve
fázi otevřeného výkopu zajistit dohled a eventuelní transfer napadaných drobných
živočichů.
6. Zoologicky naopak hodnotnější je lesní porost, navazující ze západu na stávající areál
skládky i na území navrhovaného rozšíření, zejména z hlediska výskytu xylofágního
hmyzu a řady druhů ptáků, včetně druhů zvláště chráněných (žluva hajní) či druhů
sledovaných programem Natura 2000 (datel černý, lejsek bělokrký). Ve vztahu k lesnímu
porostu je nutno zachovat dostatečný odstup areálu navrhovaného rozšíření sládky.
7. Ve vztahu k výstupům biologického průzkumu je potřebné pro přípravu a realizaci záměru
rozšíření skládky Lodín respektovat zejména následující podmínky a doporučení:
a) Skrývky pro přípravu území řešit důsledně mimo reprodukční období živočichů
(duben - červenec běžného roku).
b) Veškeré zásahy do porostů dřevin při stávající severní hranici současného areálu
skládky řešit výhradně v období vegetačního klidu.
c) V rámci biologické rekultivace skládky uplatnit i domácí druhy kvetoucích keřů,
lokálně podpořit i vznik xerofytních enkláv na svazích.
d) Zachovat dostatečný odstup západní hranice areálu rozšíření skládky od lesa,
minimálně 20 m od lesního okraje z důvodu zachování prostoru pro vznik a podporu
vývoje přechodového ekotonu podél lesního okraje.
Jihlava, 25.8.2010
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Přílohy:
1. Fotodokumentace
2. Kopie rozhodnutí o autorizaci zpracovatele
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PŘÍLOHA 8
(DOKLADY)

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:
1) Identifikační údaje
Kategorie podle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:
A) bod 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k
nakládání s odpadními, oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně.
B) Bod 5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší
než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.
umístění zařízení:

kraj Královéhradecký
obec Lodín
katastrální území Lodín

parcelní čísla: (poz.p.)
(st.p.) 185 a 186.

455/2;

455/3;

455/4;

455/6;

455/7;

455/8;

403/2-11;

2) Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:
•

Skládka odpadů S-NO s odděleným sektorem S-003








•

Skládka odpadů skupiny S-NO dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen
„vyhláška“) určená pro nebezpečné odpady, s odděleným sektorem odpadů
podskupiny S-003 dle vyhlášky, určená pro ukládání odpadů kategorie
ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky
rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného
výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky.
Kategorie 5.4 dle zákona o integrované prevenci.
Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu,
kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), R10, R11, (N12)
dle přílohy č. 3 zákona o odpadech,.
Střední zdroj znečišťování ovzduší
Celková projektovaná kapacita je 900 000 m3, z toho 1. etapa 420 000 m3,
2. etapa 102 000 m3, 3. etapa 204 000 m3 a 4. etapa 174 000 m3. Předpoklad
ukončení provozu 2018.

Solidifikační linka







Solidifikační linka je zařízení sloužící k úpravě a následnému odstraňování
nebo využívání odpadů. Je to doplňkové zařízení k činnosti skládky
a výsledný produkt z provozu linky je využíván jako technologický
překryvný materiál pro stavbu tělesa skládky a jejího technologického
zabezpečení.
Kategorie 5.1 dle zákona o integrované prevenci.
D9
Zařízení
k fyzikálně-chemické
úpravě jinde
v této
příloze
nespecifikované, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi,
které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
(např. odpařování, sušení, kalcinace), kód D9 dle přílohy č. 4 zákona
o odpadech, R12 a R 13 dle přílohy 3 zákona o odpadech.
Celková projektovaná kapacita: 12 000 t/rok.
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3) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované
prevenci:
• Provozní administrativní budova
• Nápravová váha
• Jímka průsakových vod o objemu 1588 m3
• Jímka povrchových vod o objemu 651 m3
• Kanalizace k odvedení dešťových a kontaminovaných vod
• Hala na třídění odpadů
• Portálový jeřáb
• Plocha pro mezideponii solidifikátu
• Čerpací stanice pohonných hmot
•

Odplynění skládky zahrnující:
Jímací systém bioplynu tvořen soustavou jímacích studní, které jsou rozmístěny
po tělese skládky.
Odvod bioplynu z tělesa skládky do areálu technologického zařízení je bioplyn od
plynových studní odváděn polyethylenovým potrubím položeným na
zrekultivovaný povrch tělesa skládky.
Technologické zařízení na úpravu bioplynu a jeho zneškodnění se skládá
z čerpací stanice bioplynu a vysokoteplotní pochodně (fléra) pro spalování
bioplynu. Pochodeň je vybavena hořákovou soustavou, spalující čerpaný
skládkový plyn při teplotách a časových parametrech, potřebných k dokonalému
spálení skládkového plynu (teplota 1000 - 1200°C, časová prodleva při této
teplotě min. 0,3 sec). Použitá sestava umožňuje spalování 50 m3/hod skládkového
plynu v rozmezí 30 - 65 % obj. CH4 s regulačním rozsahem 20 - 100 %
jmenovitého výkonu.

4) Přímo spojené činnosti :
• Nakládání s odpady
• Nakládání se skládkovým plynem
• Nakládání s průsakovými a povrchovými vodami
• Monitoring
• Rekultivace
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II.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci,
ustanovením § 13 odst. 4 a ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě
na § 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu
zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto
podmínek (dále jen „závazné podmínky provozu“).

Závazné podmínky provozu:
1. Emisní limity dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) zákona o integrované
prevenci
1.1. Ochrana ovzduší
1.1.1. Integrované povolení se vydává k provozu středního stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší „Skládka S-NO se sektorem S-OO3 Lodín (evidenční číslo zdroje 101, identifikační
číslo zdroje 68638-069-1)“ za splnění následujících závazných podmínek:
a) Snižovat emise tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“) a pachových látek
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná do vnějšího ovzduší v souladu se
závaznými podmínkami uvedenými v bodech 2 a 3.2 tohoto rozhodnutí.
b) Vysokoteplotní pochodeň (fléra) pro spalování bioplynu provozovat v souladu
s pokyny stanovenými výrobcem těchto zařízení. Provozovatel zajistí pravidelnou
kontrolu a bezodkladné odstraňování případných poruch a údržbu v souladu s pokyny
stanovenými výrobcem těchto zařízení. Bude vedena evidence o provozu, poruchách,
údržbě a změnách všech zdrojů znečišťování ovzduší a předkládána na vyžádání
příslušným kontrolním orgánům.
1.1.2. Integrované povolení se vydává k provozu středního stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší „čerpací stanice pohonných hmot (evidenční číslo zdroje 151,
identifikační číslo zdroje 68638-069-1)“.
1.2. Hluk
Ekvivalentní hladina akustického tlaku produkovaného zařízením nepřesáhne:
Pro denní dobu 50 dB (6:00 až 22:00) v chráněném venkovním prostoru
Pro noční dobu 40 dB (22:00 až 6:00) v chráněném venkovním prostoru
Kontrolní měření bude provedeno v případě oficiálních podnětů občanů na obtěžování
hlukem. Pokud budou na základě provedeného měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pro denní nebo noční dobu překročeny, provede provozovatel odpovídající nápravná opatření
ke snížení hlukové zátěže s ověřením jejich účinnosti.

2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního
prostředí dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci
a) Těsnící systém a drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí
být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky.
Po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost a spolehlivost.
Nálety dřevin na těsněné ploše budou odstraňovány.
b) Průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací na neuzavřený povrch skládky,
recirkulací do zrekultivované části skládky za použití potrubí a drenážních štěrkových per
na vrchlíku tělesa skládky nebo ve vhodné čistírně odpadních vod. Vody z jímky
povrchových vod mohou být přepouštěny do jímky průsakových vod popř. využity
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c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

v technologii solidifikace. Musí být zaslepena výpusť z jímky povrchových vod do
melioračního kanálu.
Záchytné příkopy budou udržovány čisté, nezarostlé a nezanesené.
Odplyňovací studny nesmí být zasypány odpadem, musí být plynotěsně uzavřeny a musí
být přístupné pro účely provozu, údržby a monitoringu.
Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí,
zejména: recirkulací průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu,
překrýváním tělesa skládky materiálem k TZS, kropením komunikace užitkovou vodou,
pravidelnou údržbou a čištěním obslužné a příjezdové komunikace.
Provozovatel bude dle potřeby, nejméně jednou ročně prováděn odborný zásah proti
plevelným rostlinám a živočichům.
Provozovatel bude zajišťovat ochranu areálu skládky proti vniknutí nepovolaných osob.
V zařízení je zakázáno zejména kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
Do doby realizace systému odplynění zamezit úniku skládkového plynu z odplyňovacích
šachet.

3. Podmínky při nakládání s odpady dle ustanovení § 13 odst. 4. písm. c) zákona
o integrované prevenci
3.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dále jen
„zákon o odpadech“ souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů „Skládka S-NO
se sektorem S-OO3 Lodín“ (způsob odstraňování odpadů D1 dle přílohy č. 4 zákona
o odpadech). V zařízení mohou být odstraňovány odpady dle tab. 1 (dle symbolů
v poznámce).
Tab. 1 Seznam odpadů povolených k přijetí do zařízení skládka
*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

010101
010102

O
O

010304

N

010305
010306

N
O

010307

N

010308

O

010309

O

010399

O

010407

N

010408
010409
010410

O
O
O

010411

O

010412

O

010413

O

010499
010504
010505

O
O
N

Odpady z těžby rudných nerostů
Odpady z těžby nerudných nerostů
Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny
nebo kyselinotvorné látky
Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování
rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod
číslem 01 03 07
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných
nerostů obsahující nebezpečné látky
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
Odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené
pod číslem 01 04 07
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené
pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem
01 04 07
Odpady jinak blíže neurčené
Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

Poznámka

T,V
T, V
T, V,R

T, V, R
T, V, R

T, V, R
T, V, R
včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

010506

N

010507

O

010508

O

010599
020104
020108
020109

O
O
N
O

020199
020299
020302
020303
020304
020399
020499
020501
020599
020601
020602
020699
020703
020799

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

030104

N

030105

O

030199
030201
030202
030203
030204

O
N
N
N
N

030205

N

030299
030399
040102

O
O
O

040103

N

040104
040105

O
O

040108

O

040109
040199

O
O

040209

O

040214
040215
040216
040217
040219

N
O
N
O
N

Název odpadu
Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné
látky
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly
01 05 05 a 01 05 06
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod
čísly 01 05 05 a 01 05 06
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní plasty (kromě obalů)
Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

Odpady jinak blíže neurčené
Odpady konzervačních činidel
Odpad z extrakce rozpouštědly
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

včetně kat. O/N

Odpady jinak blíže neurčené
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

včetně kat. O/N
++

Odpady konzervačních činidel
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z chemického zpracování
Odpady jinak blíže neurčené
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a
dýhy obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a
dyhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpady jinak blíže neurčené
Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
Organokovová činidla k impregnaci dřeva
Anorganická činidla k impregnaci dřeva
Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné
látky
Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z loužení
Odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné
fáze
Činící břečka obsahující chróm
Činící břečka neobsahující chróm
Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení)
obsahující chróm
Odpad z úpravy a apretace
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny,
elastomer, plastomer)
Odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla
Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
Kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku obsahující

++
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
++

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N

++
včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

040222
040299
050102
050103
050104
050105
050106
050107
050108

O
O
N
N
N
N
N
N
N

050109

N

050110

O

050111
050113
050114
050115
050116
050117
050199
050601
050603
050604
050699
050701
050702
050799
060201
060203
060205
060299
060315
060316
060399
060403
060404
060405
060499

N
O
O
N
O
O
O
N
N
O
O
N
O
O
N
N
N
O
N
O
O
N
N
N
O

060502

N

060503

O

060602

N

060603

O

060699
060701
060702
060703
060799

O
N
N
N
O

060802

N

nebezpečné látky
Odpad ze zpracovaných textilních vláken
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z odsolovacích zařízení
Kaly ze dna nádrží na ropné látky
Kyselé alkylové kaly
Uniklé (rozlité) ropné látky
Ropné kaly z údržby zařízení
Kyselé dehty
Jiné dehty
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 05 01 09
Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
Kaly z napájecí vody pro kotle
Odpad z chladících kolon
Upotřebené filtrační hlinky
Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
Asfalt
Odpady jinak blíže neurčené
Kyselé dehty
Jiné dehty
Odpad z chladicích kolon
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující rtuť
Odpad obsahující síru
Odpady jinak blíže neurčené
Hydroxid vápenatý
Hydroxid amonný
Jiné alkálie
Odpady jinak blíže neurčené
Oxidy kovů obsahující těžké kovy
Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující arsen
Odpady obsahující rtuť
Odpady obsahující jiné těžké kovy
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 06 05 02
Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06
06 02
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
Aktivní uhlí z výroby chlóru
Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující nebezpečné silikony

060899

O

Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka
++
včetně kat. O/N

T, V včetně kat. O/N
včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

Poznámka

060902

O

T

060903

N

060904

O

060999
061002
061099
061101
061199

O
N
O
O
O

061301

N

061302

N

061303
061304
061305
061399
070107
070108

O
N
N
O
N
N

070109

N

070110

N

070111

N

Struska obsahující fosfor
Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo
znečištěné nebezpečnými látkami
Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem
06 09 03
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
Odpady jinak blíže neurčené
Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další
biocidy
Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod
číslem 06 07 02)
Saze průmyslově vyráběné
Odpady ze zpracování azbestu
Odpadní saze ze spalování
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční
činidla
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 07 01 11
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční
činidla
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 07 02 11
Plastový odpad
Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
Odpady z přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
Odpady obsahující nebezpečné silikony
Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02
16
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání
organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených
v podskupině 06 11)
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční
činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 07 03 11

070112
070199
070207
070208

O
O
N
N

070209

N

070210

N

070211

N

070212

O

070213
070214
070215
070216

O
N
O
N

070217

O

070299

O

0703

O

070307
070308

N
N

070309

N

070310

N

070311

N

070312

O

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N

+++
včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

Poznámka

070399
070407
070408

O
N
N

včetně kat. O/N

070409

N

070410

N

070411

N

Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční
činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 07 04 11
Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční
činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 07 05 11
Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční
činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 07 06 11
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční
činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 07 07 11
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Kaly z barev nebo z laků obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01
13
Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod
číslem 08 01 15

070412
070413
070499
070507
070508

O
N
O
N
N

070509

N

070510

N

070511

N

070512

O

070513
070514
070599
070607
070608

N
O
O
N
N

070609

N

070610

N

070611

N

070612

O

070699
070707
070708

O
N
N

070709

N

070710

N

070711

N

070712

O

070799

O

080111

N

080112

O

080113

N

080114

O

080115

N

080116

O

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

080117

N

080118

O

080119

N

080120

O

080121
080199
080201
080202
080203
080299
080307
080312
080313
080314
080315
080317
080318
080399

N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
N
O
O

080409

N

080410

O

080411

N

080412

O

080413

N

080414

O

080416

O

080499
080501

O
N

090106

N

090107

O

090108

O

090110
090199

O
O

100101

O

100102
100104

O
N

100105

O

100107

O

100113

N

Název odpadu

Poznámka

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené
pod číslem 08 01 17
Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené
pod číslem 08 01 19
Odpadní odstraňovače barev nebo laků
Odpady jinak blíže neurčené
včetně kat. O/N
Odpadní práškové nátěrové hmoty
včetně kat. O/N
Vodné kaly obsahující keramické materiály
Vodné suspenze obsahující keramické materiály
Odpady jinak blíže neurčené
včetně kat. O/N
Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Odpady jinak blíže neurčené
včetně kat. O/N
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod
číslem 08 04 09
Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod
číslem 08 04 11
Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů
neuvedené pod číslem 08 04 13
Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály
neuvedené pod číslem 08 04 15
Odpady jinak blíže neurčené
včetně kat. O/N
Odpadní isokyanáty
Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického
odpadu v místě jeho vzniku
Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo
sloučeniny stříbra
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo
sloučeniny stříbra
Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
Odpady jinak blíže neurčené
včetně kat. O/N
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu
T
uvedeného pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
T, V, včetně kat. O/N
Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování
spalin
Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve
formě kalů
Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem
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*Kat. číslo.

Kategorie

100114

N

100115

O

100118

N

100119

O

100120

N

100121

O

100122
100123
100124

N
O
O

100125

O

100126
100199
100201
100202
100207

O
O
O
O
N

100208

O

100210
100211

O
N

100212

O

100213

N

100214

O

100215
100299
100302
100304
100305
100308
100309
100316
100317

O
O
O
N
O
N
N
O
N

100318

O

100319
100320

N
O

100321

N

100322

O

100323

N

100324

O

100325

N

100326

O

Název odpadu
obdobným palivu
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
obsahující nebezpečné látky
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
neuvedený pod číslem 10 01 14
Odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Odpady z čištění plynu neuvedené pod čísly 10 01 05, 10
01 07 a 10 01 18
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 10 01 20
Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
Písky z fluidních lóží
Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné
elektrárny
Odpady z čištění chladicí vody
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska
Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem
10 02 07
Okuje z válcování
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem
10 02 11
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující
nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod
číslem 10 02 13
Jiné kaly a filtrační koláče
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní anody
Strusky z prvního tavení
Odpadní oxid hlinitý
Solné strusky z druhého tavení
Černé stěry z druhého tavení
Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
Odpady obsahující dehet z výroby anod
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod
číslem 10 03 17
Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů)
obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů)
neuvedené pod číslem 10 03 21
Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03
23
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující
nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod
číslem 10 03 25

Poznámka
T, V
T, V, R

T, V, R

včetně kat. O/N
T, V
T, V
T, V

včetně kat. O/N
T, V

T, V
T, V
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

100327

N

100328

O

100329

N

100330

O

100399
100401
100402
100403
100404
100405
100406
100407
100409

O
N
N
N
N
N
N
N
N

100410

O

100499
100501
100503
100504
100505
100506
100508

O
O
N
O
N
N
N

100509

O

100510

N

100511
100599
100601
100602
100603
100604
100606
100607
100609

O
O
O
O
N
O
N
N
N

100610

O

100699
100701
100702
100703
100704
100705
100707

O
O
O
O
O
O
N

100708

O

100799
100804
100808
100809

O
O
N
O

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem
10 03 27
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů
obsahující nebezpečné látky
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů
neuvedené pod číslem 10 03 29
Odpady jinak blíže neurčené
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Arzeničnan vápenatý
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevný odpad z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem
10 04 09
Odpady jinak blíže neurčené
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevné odpady z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem
10 05 08
Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou
emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
Odpady jinak blíže neurčené
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevný odpad z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem
10 06 09
Odpady jinak blíže neurčené
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Pevný odpad z čištění plynu
Jiný úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem
10 07 07
Odpady jinak blíže neurčené
Úlet a prach
Solné strusky z prvního a druhého tavení
Jiné strusky

Poznámka

včetně kat. O/N
T, V

T, V

včetně kat. O/N
T,V

T, V

včetně kat. O/N
T, V

T, V

včetně kat. O/N
T, V
T, V

včetně kat. O/N

T, V
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*Kat. číslo.

Kategorie

100810

N

100812

N

100813

O

100814
100815
100816

O
N
O

100817

N

100818

O

100819

N

100820

O

100899
100903

O
O

100905

N

100906

O

100907

N

100908

O

100909
100910
100911
100912
100913
100914

N
O
N
O
N
O

100915

N

100916

O

100999
101003

O
O

101005

N

101006

O

101007

N

101008

O

101009
101010
101011
101012
101013
101014

N
O
N
O
N
O

101015

N

101016

O

101099

O

Název odpadu
Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou
emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
Odpady obsahující dehet z výroby anod
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod
číslem 10 08 12
Odpadní anody
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující
nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod
číslem 10 08 17
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem
10 08 19
Odpady jinak blíže neurčené
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující
nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod
číslem 10 09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující
nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod
číslem 10 09 07
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující
nebezpečné látky
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 09
15
Odpady jinak blíže neurčené
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující
nebezpečné látky
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod
číslem 10 10 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující
nebezpečné látky
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod
číslem 10 10 07
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující
nebezpečné látky
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 10
15
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat. O/N
T, V
T, V
T, V
T, V
T, V

včetně kat. O/N
T, V
T, V
T, V
T, V
T, V

včetně kat. O/N
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Kategorie

Název odpadu

101103
101105

O
O

101109

N

101110

O

101111

N

101112
101113

O
N

101114

O

101115

N

101116

O

101117

N

101118

O

101119

N

101120

O

101199
101201
101203
101205
101206

O
O
O
O
O

101208

O

101209

N

101210

O

101211
101212
101213
101299
101301
101307
1003 08
101309

N
O
O
O
O
O
N
N

Odpadní materiály na bázi skelných vláken
Úlet a prach
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním
obsahující nebezpečné látky
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním
neuvedená pod 10 11 09
Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující
těžké kovy (např. z obrazovek)
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11
13
Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11
15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující
nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod
číslem 10 11 17
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po
tepelném zpracování)
Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12
19
Odpady z glazování obsahující těžké kovy
Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

101310

O

101311

O

101312

N

101313

O

101314
101399
101401
110108
110109

O
O
N
N
N

110110

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem
10 13 09
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
neuvedených pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13
12
Odpadní beton a betonový kal
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z čištění plynu obsahující rtuť
Kaly z fosfátování
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

Poznámka

T, V
T, V

T, V
T, V
včetně kat. O/N
T, V,R

T,V, včetně kat. O/N
T, V, R
T, V
T, V

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
+++

T, V
T, V
T, V, R
včetně kat. O/N

O
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

110113

N

110114

O

110115

N

110116
110198
110199
110202
110203

N
N
O
N
O

110205

N

110206

O

110207
110299
1103
110302
110501
110502
110503
110504
110599
120101
120102
120104
120105
120112
120113
120114
120115

N
O
O
N
O
O
N
N
O
O
O
O
O
N
O
N
O

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující neuvedené pod číslem
11 01 13
Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů
iontoměničů obsahující nebezpečné látky
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné
látky
Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11
02 05
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

120116

N

120117

O

120118

N

120120

N

120121

O

120199
120302
130501
130502
130503
130508
130801
130899

O
N
N
N
N
N
N
N

140604

N

140605

N

150101

O

Jiné odpady
Tvrdý zinek
Zinkový popel
Pevné odpady z čištění plynu
Upotřebené tavidlo
Odpady jinak blíže neurčené
Piliny a třísky železných kovů
Úlet železných kovů
Úlet neželezných kovů
Plastové hobliny a třísky
Upotřebené vosky a tuky
Odpady ze svařování
Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné
látky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12
01 16
Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z lapování)
obsahující olej
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující
nebezpečné látky
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené
pod číslem 12 01 20
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z odmašťování vodní parou
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
Odsolené kaly nebo emulze
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná
rozpouštědla
Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
Papírové a lepenkové obaly / nerecyklovatelné a
nekompostovatelné

Poznámka

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N

T, V
T, V, R

včetně kat. O/N

+, včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

Poznámka

150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109

O
O
O
O
O
O
O

+, včetně kat. O/N
++, včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
+, včetně kat. O/N
včetně kat. O/N

150110

N

150111

N

150202

N

150203

O

160103
160108
160111
160112
160119
160120

O
N
N
O
O
O

160121

N

160122
160199
160212

O
O
N

160213

N

160214

O

160215

N

160216

O

160303
160304
160305
160306
160708
160709
160799

N
O
N
O
N
N
O

160801

O

160802

N

160803

O

160805
160807
160901

N
N
N

160902

N

Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Pneumatiky
Součástky obsahující rtuť
Brzdové destičky obsahující azbest
Brzdové destičky neuvedené pod 16 01 11
Plasty
Sklo
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16
01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
Součástky jinak blíže neurčené
Odpady jinak blíže neurčené
Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02
13
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené
pod číslem 16 02 15
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium,
rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu
uvedeného pod číslem 16 08 07)
Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné
kovy nebo jejich sloučeniny
Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy
nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu
uvedeného pod číslem 16 08 07)
Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
Manganistany, např. manganistan draselný
Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný
nebo sodný

++
+++
+, včetně kat. O/N
+

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
+++

+++

včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

161101

N

161102

O

161103

N

161104

O

161105

N

161106

O

170101
170102
170103

O
O
O

170106

N

170107

O

170201
170202
170203

O
O
O

170204

N

1703
170301
170302
170303
170409

O
N
O
N
N

170410

N

170411
170503
170504
170505
170506
170507

O
N
O
N
O
N

170508

O

170601

N

170603

N

170604

O

170605
1708

N
O

170801

N

170802

O

170901

N

170902

N

Název odpadu
Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z
metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z
metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických
procesů obsahující nebezpečné látky
Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických
procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů nikoli
metalurgických obsahující nebezpečné látky
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů nikoli
metalurgických neuvedené pod číslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Asaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05
07
Izolační materiál s obsahem azbestu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06
03
Stavební materiály s obsahující azbest
Stavební materiál na bázi sádry
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými
látkami
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17
08 01
Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB,
kondenzátory obsahující PCB)

Poznámka
+++, T, V
T, V, R
+++ T, V
T, V, R
+++ T, V
T, V, R
T, V, R
T, V, R
T, V, R
T, V
T, V, R
++
+ včetně kat. O/N
+

T, V
T, V

T, V
T, V, R
T, V
T, V, R
T, V
T, V, R
+++

+++
T, V
T, V, R
T, V
T, V
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*Kat. číslo.

Kategorie

170903

N

170904

O

180104

O

180203

O

190105
190107
190111
190112
190115
190116
190117
190118
190119
190199

N
N
N
O
N
O
N
O
O
O

190203

O

190204

N

190205

N

190206

O

190211
190299
190304
190305
190306
190307
190401
190402
190403

N
O
N
O
N
O
O
N
N

190501

O

190502

O

190599
190603
190699
190801
190802
190805
190806
190807
190808

O
O
O
O
O
O
N
N
N

190811

N

190813

N

190899

O

Název odpadu

Poznámka

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky
Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci (např. obvazy,
sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
Pevné odpady z čištění plynů
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
Odpadní písky z fluidních loží
Odpady jinak blíže neurčené
Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady
nehodnocené jako nebezpečné
Upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad
hodnocený jako nebezpečný
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující
nebezpečné látky
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod
číslem 19 02 04
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad
Popílek a jiný odpad z čištění spalin
Nevitrifikovaná tuhá fáze
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného
odpadu
Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného
původu
Odpady jinak blíže neurčené
Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Odpady jinak blíže neurčené
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod
obsahující nebezpečné látky
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních
vod obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené

+++ T, V
T, V, R

T, V
T, V, R

T, V, R
včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
T, V
T, V, R
T, V
T, V, R
T, V, R

včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
včetně kat. O/N
++, včetně kat. O/N

T
včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

190903
190905
190906
190999
191003
191004
191005
191006
191101
191102
191104

O
O
O
O
N
O
N
O
N
N
N

191105

N

191106

O

191107
191199
191204
191205
191206
191208
191209

N
O
O
O
N
O
O

191211

N

191212

O

191301

N

191302

O

191303
191304

N
O

191305

N

191306

O

200101
200102
200108
200110
200111

O
O
O
O
O

200127

N

200128

O

200135

N

200136

O

200137
200138
200139
200141
200199

N
O
O
O
O

Kaly z dekarbonizace
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
Odpady jinak blíže neurčené
Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
Upotřebené filtrační hlinky
Kyselé dehty
Odpady z čištění paliv pomocí zásad
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 19 11 05
Odpady z čištění spalin
Odpady jinak blíže neurčené
Plasty a kaučuk
Sklo
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Textil
Nerosty (např. písek, kameny)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy
odpadu obsahujícího nebezpečné látky
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy
odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné
látky
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19
13 01
Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné
látky
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19
13 05
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod
číslem 20 01 27
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod
čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty
Odpady z čištění komínů
Další frakce jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat. O/N

včetně kat. O/N
+ včetně kat. O/N
+

T, V, R

T, V
T, V, R

+, včetně kat. O/N
+, včetně kat. O/N

+
+
včetně kat. O/N
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*Kat. číslo.

Kategorie

Název odpadu

Poznámka

Biologicky rozložitelný odpad
++
200201
O
Zemina a kameny
T, V, R
200202
O
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
++
200203
O
Směsný komunální odpad
200301
O
Odpad z tržišť
200302
O
Uliční smetky
200303
O
Odpad z čištění kanalizace
200306
O
Objemný odpad
200307
O
Komunální odpady jinak blíže neurčené
včetně kat. O/N
200399
O
+
nerecyklovatelné materiály
++ odpad neodpovídá požadavkům ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
+++ na S - OO3 D1 pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest
T
odpad lze použít jako technologický materiál
V
odpad lze využít k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky
R
odpad lze využít k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu
skládky a k vytváření svrchní rekultivační vrstvy skládky

3.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona
o odpadech souhlas k využívání odpadů pro technologické zabezpečení skládky (dále jen
„TZS“) a následnou rekultivaci (způsob využívání odpadů R10 a R11 dle přílohy č. 3
zákona o odpadech, N12 dle přílohy č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ).
Pro TZS popř. následnou rekultivaci mohou být využívány odpady kat. čísel dle tabulky 1
označené symbolem T, V, R a ++.
Podmínky integrovaného povolení pro ukládání odpadů na skládku
1) V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze schválené druhy odpadů dle Tab. 1
splňující podmínky vyhlášky. Odstranění odpadů mimo rámec tohoto rozhodnutí je
možné pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu o změně integrovaného povolení.
2) Skládkován bude pouze odpad, který je upraven. To se netýká odpadů inertních,
u kterých úprava není technicky proveditelná, ani ostatních odpadů, u kterých by úprava
nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního
prostředí.
3) V zařízení je možno odstraňovat uložením odpady pouze v pevném stavu, barvy
vytvrzené, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav.
4) U všech odpadů ukládaných na skládku musí být splněny podmínky mísitelnosti podle
přílohy číslo 3 vyhlášky.
5) Ze skládkování a využití pro TZS budou vyloučeny odpady dle odstavce A přílohy č.5
vyhlášky.
6) Potenciálně využitelné odpady mohou být v zařízení odstraněny pouze po předložení
prohlášení původce odpadu nebo oprávněné osoby o tom, že odpad nelze využít a jiný
způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí
nebo riziko pro lidské zdraví, popř. nevyhovuje platné technické normě pro průmyslové
komposty nebo je ekonomicky nedostupný. Prohlášení původce odpadu o tom, že odpad
nelze využít, bude archivováno minimálně po dobu 5 let.
7) Druh odpadu 16 01 03 „pneumatiky“ bude využíván jako technologický materiál pouze
k zajištění tvorby ochranné vrstvy těsnícího prvku před ukládáním odpadů a jako rastr
drenážní vrstvy na svazích tělesa.
8) Průběžně za provozu zařízení bude zabezpečováno zamezení úniku polétavých odpadů
mimo areál zařízení.
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9) Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby
v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí
nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, půdy,
povrchových i podzemních vod a hluk. Provozovatel zabezpečí při přejímce odpadu
následující činnosti:
a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu dle přílohy číslo 1 bodů 2 a 3 vyhlášky
při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při dalších
opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek ověření kritických
parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad,
b) kontrolu splnění podmínek stanovených pro příjem odpadu na příslušný sektor
skládky SO-NO a SOO-3,
c) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
d) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem
odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),
e) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky
průběžné evidence,
f) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,
g) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka – původce nebo
oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další
oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou
pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.
h) dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení budou
uchovávány po dobu následné péče o skládku.
10) Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,
je nutné jej vytřídit a shromažďovat na zabezpečeném místě do doby převzetí oprávněnou
osobou. Zároveň je provozovatel povinen tuto skutečnost ohlásit krajskému úřadu.
11) Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší (aktivní) plocha složiště na tělese
skládky pro omezení prašnosti a pevných úletů. Maximální velikost aktivní plochy je 1/3
otevřené sekce. Složené odpady budou průběžně hutněny kompaktorem a zapracovávány
do skládkového tělesa, s výjimkou odpadů k TZS.
12) Pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství vhodného
materiálu/odpadu k TZS. Vrstva odpadu o mocnosti cca 2 m bude překryta vrstvou cca
0,15 m materiálu k TZS tak, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí
před negativními vlivy ze skládky. V případě potřeby (odpady podléhající rychlému
rozkladu, odpady se zvýšeným rizikem úletů, apod.) překrývat i menší vrstvy ukládaných
odpadů. Překryv není nutný, má-li uložený odpad takové vlastnosti, že účinně brání
vzniku negativních vlivů ze skládky, zejména prašnosti, úletům, šíření zápachu, omezení
přítomnosti hlodavců a ptáků.
13) Množství odpadů k TZS pro překryv uloženého a zhutněného odpadu činí max. 25 %
objemu celkového množství přijatých odpadů v daném roce.
14) S průsakovými vodami nakládat jako s vodami odpadními, ne jako s odpady.
15) Při provozování zařízení bude zajištěn vznik nejmenšího možného množství vlastního
odpadu.
16) Umísťování odpadu na skládku se musí dít takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita
hromad odpadu a s nimi spojených konstrukcí, aby se zabránilo sesuvům a bylo zachováno
rozdělení jednotlivých sektorů skládky.
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17) Při odstraňování nebo využívání prašných odpadů, zejména popílků, učinit taková
opatření, aby byly v maximální míře, která je prakticky dosažitelná minimalizovány emise
tuhých znečišťujících látek (TZL), např. zkrápěním.
18) Při ukládání odpadů s obsahem asbestu na skládku budou zajištěny následující podmínky
a opatření v souladu s vyhláškou:
a) musí být vedena dokumentace (schematický plán) o umístění odpadu s obsahem
azbestu na skládce;
b) na místech, kde je uložen odpad s obsahem azbestu, se nesmí provádět žádné práce,
které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu (např. vrtné a výkopové práce);
c) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů zařízení nesmí
obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo
odpad z azbestu zabalený
v utěsněných obalech popř. musí být jinak zabráněno
uvolňování vláken azbestu do ovzduší,
d) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv přímému kontaktu lidí
s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky a všechna
další opatření v souladu s ustanovením § 40 a 41 zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 19 a 21 nařízení vlády
číslo 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
a § 5 vyhlášky číslo 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
19) Musí být zajištěno oddělení jednotlivých aktivních sektorů skládky (S-NO, SOO-3) aby
bylo zabráněno smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.
Ve skládce musí být kdykoliv po celou dobu provozu skládky zřejmé oddělení jednotlivých
aktivních sektorů skládky a tyto sektory musí být zřetelně označeny.
3.3. Integrovaným povolením se vydává v souladu s § 82 zákona o odpadech souhlas
k provozování zařízení k odstraňování a využívání odpadů „Solidifikační linka Lodín“
(způsob odstraňování odpadů D9 - Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze
nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které
se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 popř.
D13- úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým
z postupů uvedených pod označením D1 až D12 dle přílohy 4 zákona o odpadech
a využití pod kódem R12 - Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů
uvedených pod označením R1 až R11 a R13 - Skladování materiálů před aplikací
některého z postupů
uvedených pod označením R1 až R12 s výjimkou
dočasného skladování na místě vzniku před sběrem dle přílohy 3 zákona
o odpadech). Do zařízení mohou být přijímány pouze odpady dle tab. 2.
Tab. 2 Odpady povolené k přijetí do Solidifikační linky
*Kód odp.

Kategorie

010307

N

010308

O

010309

O

010399

O

010407

N

010410

O

Název odpadu
Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů
obsahující nebezpečné látky
Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03
07
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat.
O/N

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
obsahující nebezpečné látky
Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
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*Kód odp.

Kategorie

010411

O

010499

O

010504
010505
010506

O
N
N

010507

O

010508

O

010599

O

020101

O

020199

O

020201
020204

O
O

020299

O

020301
020302
020303
020305

O
O
O
O

020399

O

020402
020403

O
O

020499

O

020502

O

020599

O

020602
020603

O
O

020699

O

020701
020702
020703
020705

O
O
O
O

020799

O

030104

N

030105

O

030199

O

030201
030202
030203
030204
030205

N
N
N
N
N

030299

O

Název odpadu
Odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem
01 04 07
Odpady jinak blíže neurčené
Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05
a 01 05 06
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05
05 a 01 05 06
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z praní a z čištění
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z praní a z čištění
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
Odpady konzervačních činidel
Odpad z extrakce rozpouštědly
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad uhličitanu vápenatého
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady konzervačních činidel
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
Odpad z destilace lihovin
Odpad z chemického zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
obsahující nebezpečné látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dyhy,
neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpady jinak blíže neurčené
Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
Organokovová činidla k impregnaci dřeva
Anorganická činidla k impregnaci dřeva
Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

Poznámka

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
+
včetně kat.
O/N
+
+
včetně kat.
O/N
+

+
včetně kat.
O/N
+
+
včetně kat.
O/N
+
včetně kat.
O/N
+
včetně kat.
O/N
+
+
+
včetně kat.
O/N

+
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
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*Kód odp.
030302
030305
030309

Kategorie
O
O
O

030311

O

030399

O

040102
040103
040104
040105

O
N
O
O

040106

O

040107

O

040109

O

040199

O

040214
040215
040216
040217

N
O
N
O

040219

N

040220

O

040221

O

040299

O

050102
050103
050104
050106

N
N
N
N

050109

N

050110

O

050111
050113
050114
050115
050116

N
O
O
N
O

050199

O

050604

O

050699

O

050701
050702

N
O

050799

O

060205

N

060299

O

060311
060313

N
N

Název odpadu
Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
Odpadní kaustifikační kal
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod
číslem 03 03 10
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z loužení
Odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
Činící břečka obsahující chróm
Činící břečka neobsahující chróm
Kaly obsahující chróm, zejména kaly z čištění odpadních vod na
místě vzniku
Kaly neobsahující chróm, zejména kaly z čištění odpadních vod na
místě vzniku
Odpad z úpravy a apretace
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla
Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
Kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku obsahující nebezpečné
látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod
číslem 04 02 19
Odpad z nezpracovaných textilních vláken
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z odsolovacích zařízení
Kaly ze dna nádrží na ropné látky
Kyselé alkylové kaly
Ropné kaly z údržby zařízení
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 05 01 09
Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
Kaly z napájecí vody pro kotle
Odpad z chladících kolon
Upotřebené filtrační hlinky
Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z chladicích kolon
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující rtuť
Odpad obsahující síru
Odpady jinak blíže neurčené
Jiné alkálie
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka
+
+
+
+
včetně kat.
O/N

+
+

včetně kat.
O/N

+
+
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N

Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
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*Kód odp.
060314
060315
060316

Kategorie
O
N
O

060399

O

060403
060404
060405

N
N
N

060499

O

060502

N

060503

O

060602
060603

N
O

060699

O

060703

N

060799

O

060802

N

060899

O

060903

N

060904

O

060999

O

061002

N

061099

O

061101

O

061199

O

061301

N

061302

N

061303
061304
061305

O
N
N

061399

O

070107
070108
070109
070110

N
N
N
N

070111

N

070112

O

070199
070207
070208
070209

N
N
N

Název odpadu
Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
Oxidy kovů obsahující těžké kovy
Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující arsen
Odpady obsahující rtuť
Odpady obsahující jiné těžké kovy
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 06 05 02
Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující nebezpečné silikony
Odpady jinak blíže neurčené
Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné
nebezpečnými látkami
Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
Odpady jinak blíže neurčené
Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07
02)
Saze průmyslově vyráběné
Odpady ze zpracování azbestu
Odpadní saze ze spalování
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 01 11
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
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*Kód odp.
070210

Kategorie
N

070211

N

070212

O

070214
070215
070216
070217

N
O
N
O

070299

O

070307
070308
070309
070310

N
N
N
N

070311

N

070312

O

070399

O

070407
070408
070409
070410

N
N
N
N

070411

N

070412

O

070413

N

070499

O

070507
070508
070509
070510

N
N
N
N

070511

N

070512

O

070513
070514

N
O

070599

O

070607
070608
070609
070610

N
N
N
N

070611

N

070612

O

070699

O

070707
070708

N
N

Název odpadu
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 02 11
Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
Odpady z přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
Odpady obsahující nebezpečné silikony
Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 03 11
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 04 11
Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 05 11
Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 06 11
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
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*Kód odp.
070709
070710

Kategorie
N
N

070711

N

070712

O

070799
080111

N

080112

O

080113

N

080114

O

080115

N

080116

O

080117

N

080118

O

080119

N

080120

O

080121

N

080199

O

080201

O

080202
080203

O
O

080299

O

080307

O

080308

O

080312
080313
080314
080315

N
O
N
O

080399

O

080409

N

080410

O

080411

N

080412

O

080413
080414

N
O

Název odpadu
Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 07 07 11
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických
rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem
08 01 15
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem
08 01 17
Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických
rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod
číslem 08 01 19
Odpadní odstraňovače barev nebo laků
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní práškové nátěrové hmoty
Vodné kaly obsahující keramické materiály
Vodné suspenze obsahující keramické materiály
Odpady jinak blíže neurčené
Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04
09
Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04
11
Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů
neuvedené pod číslem 08 04 13
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*Kód odp.

Kategorie

080415

N

080416

O

080499

O

0805
080501

O
N

090106

N

090199

O

100101

O

100102

O

100103
100104
100105
100107

O
N
O
O

100113

N

100114

N

100115

O

100116
100117
100118

N
O
N

100119

O

100120

N

100121

O

100122
100123
100124
100125
100126

N
O
O
O
O

100199

O

100201
100207
100208
100211
100212
100213

O
N
O
N
O
N

100214

O

100215

O

100299

O

100308
100309

N
N

Název odpadu
Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály
s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály
neuvedené pod číslem 08 04 15
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat.
O/N

Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
Odpadní isokyanáty
Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu
v místě jeho vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného
pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem
obdobným palivu
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující
nebezpečné látky
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedený
pod číslem 10 01 14
Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
Odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Odpady z čištění plynu neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10
01 18
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 10 01 20
Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
Písky z fluidních lóží
Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
Odpady z čištění chladicí vody
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady ze zpracování strusky
Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02
13
Jiné kaly a filtrační koláče
Odpady jinak blíže neurčené

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
+

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

Solné strusky z druhého tavení
Černé stěry z druhého tavení
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*Kód odp.
100316
100319
100320

Kategorie
O
N
O

100321

N

100322

O

100323
100324
100325

N
O
N

100326

O

100327
100328

N
O

100329

N

100330

O

100399

O

100402
100404
100405
100406
100407
100409
100410

N
N
N
N
N
N
O

100499

O

100503
100504
100505
100506
100508
100509
100511

N
O
N
N
N
O
O

100599

O

100602
100603
100604
100606
100607
100609
100610

O
N
O
N
N
N
O

100699

O

100702
100703
100704
100705
100707
100708

O
O
O
O
N
O

100799

O

Název odpadu
Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující
nebezpečné látky
Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod
číslem 10 03 21
Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03
25
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující
nebezpečné látky
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod
číslem 10 03 29
Odpady jinak blíže neurčené
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevný odpad z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
Odpady jinak blíže neurčené
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevné odpady z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
Odpady jinak blíže neurčené
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Prach z čištění spalin
Jiný úlet a prach
Pevný odpad z čištění plynu
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
Odpady jinak blíže neurčené
Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
Pevný odpad z čištění plynu
Jiný úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
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*Kód odp.
100804
100808

Kategorie
O
N

100813

O

100815
100816
100817

N
O
N

100818

O

100819
100820

N
O

100899

O

100909
100910
100911
100912
100913
100914
100915
100916

N
O
N
O
N
O
N
O

100999

O

101009
101010
101011
101012
101013
101014
101015
101016

N
O
N
O
N
O
N
O

101099

O

101105
101113
101114
101115
101116
101117

O
N
O
N
O
N

101118

O

101119

N

101120

O

101199

O

101203
101205
101209
101210
101213

O
O
N
O
O

101299

O

101304

O

Název odpadu
Úlet a prach
Solné strusky z prvního a druhého tavení
Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08
12
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08
17
Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
Odpady jinak blíže neurčené
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 09 15
Odpady jinak blíže neurčené
Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 10 15
Odpady jinak blíže neurčené
Úlet a prach
Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11
17
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuvedené pod číslem 10 11 19
Odpady jinak blíže neurčené
Úlet a prach
Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z kalcinace a hašení vápna

Poznámka

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
+, včetně kat.
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*Kód odp.

Kategorie

101306

O

101307

O

101309
101310
101312
101313
101314

N
O
N
O
O

101399

O

101401
110108
110109
110110
110113
110114

N
N
N
O
N
O

110115

N

110116
110198

N
N

110199

O

110202
110207

N
N

110299

O

110503

N

110599

O

120113
120114
120115
120116
120117

O
N
O
N
O

120118

N

120199

O

120302
130501
130502
130503
130508
130801
130899
140604
140605

N
N
N
N
N
N
N
N
N

150202

N

150203

O

160303

N

Název odpadu
Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13
13
Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
Odpadní beton a betonový kal
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad z čištění plynu obsahující rtuť
Kaly z fosfátování
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující neuvedené pod číslem 11 01 13
Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů
iontoměničů obsahující nebezpečné látky
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Pevné odpady z čištění plynu
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady ze svařování
Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z lapování) obsahující
olej
Odpady jinak blíže neurčené

Poznámka
O/N
+
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

Odpady z odmašťování vodní parou
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
Odsolené kaly nebo emulze
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
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*Kód odp.
160304
160305
160306

Kategorie
O
N
O

160506

N

160507

N

160508

N

160509

O

160708
160709

N
N

160799

O

180106
180107

N
O

180205

N

180206
190105
190107
190110
190111
190112
190113
190114
190115
190116
190117
190118
190119

O
N
N
N
N
O
N
O
N
O
N
O
O

190199

O

190203

O

190204

N

190205

N

190206

O

190211

N

190299

O

190304
190305
190306
190307
190401
190402
190802

N
O
N
O
O
N
O

190805

O

190806

N

Název odpadu
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují
nebezpečné látky
Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo
16 05 08
Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky
obsahující
Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
Pevné odpady z čištění plynů
Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Popílek obsahující nebezpečné látky
Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
Odpadní písky z fluidních loží
Odpady jinak blíže neurčené
Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako
nebezpečné
Upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený
jako nebezpečný
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné
látky
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19
02 04
Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpady jinak blíže neurčené
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Vitrifikovaný odpad
Popílek a jiný odpad z čištění spalin
Odpady z lapáků písku
Kaly z čištění komunálních odpadních vod

Poznámka

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

+,včetně kat.
O/N

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
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*Kód odp.
190807
190808

Kategorie
N
N

190809

O

190810

N

190811

N

190812

O

190813

N

190814

O

190899

O

190902
190903

O
O

190904

O

190905
190906

O
O

190999

O

191003
191101
191104

N
N
N

191105

N

191106

O

191107

N

191199

O

191301
191302
191303
191304
191305
191306
200126

N
O
N
O
N
O
N

200127

N

200128

O

200129
200130
200141

N
O
O

200199

O

Název odpadu
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a
jedlé tuky
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující
nebezpečné látky
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod
neuvedené pod číslem 19 08 11
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
obsahující nebezpečné látky
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
neuvedené pod 19 08 13
Odpady jinak blíže neurčené
Kaly z čiření vody
Kaly z dekarbonizace
Upotřebené aktivní uhlí
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
Odpady jinak blíže neurčené
Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
Upotřebené filtrační hlinky
Odpady z čištění paliv pomocí zásad
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující
nebezpečné látky
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod
číslem 19 11 05
Odpady z čištění spalin
Odpady jinak blíže neurčené
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem
20 01 27
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Odpady z čištění komínů
Další frakce jinak blíže neurčené

Poznámka

+

+
včetně kat.
O/N
+
včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

včetně kat.
O/N

+ odpad neodpovídá požadavkům ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
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Podmínky integrovaného povolení pro solidifikační linku
a) Provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem a k odstranění přijímat
pouze odpady dle tab. 2.
b) V provozním deníku zařízení vést kompletní evidenci o jednotlivých vsázkách odpadů s
informací o druzích a množství zpracovávaných odpadů, včetně jejich vlastností,
přidaných surovinách a informací o aplikaci technologických postupů. Tyto údaje budou
archivovány po dobu minimálně 5 let.
c) Odpady přijaté do zařízení shromažďovat výhradně na zabezpečené manipulační ploše.
d) Při nakládání s odpady činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře předcházela
negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky
omezila.
e) Výsledný produkt shromažďovat na zabezpečené ploše.
f) Provádět kontrolu kvality solidifikátu dle přílohy č. 2 a č. 12 vyhlášky. V případě
překročení stanovených limitů provozovatel provede resolidifikaci nebo solidifikát předá
oprávněné osobě k jejímu zneškodnění.
g) U odpadů, které jsou vyjmenovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004
o POP´s stanovit a doložit obsah POP´s (persistentní organické látky) kontrolou dokladů
u původce odpadů anebo vlastním analytickým stanovením.
3.4. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona
o odpadech souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady
v zařízení „Solidifikační linka Lodín“ pro odpady dle tab. 2 za splnění následujících
podmínek:
a) Míšení odpadů je povoleno pouze z důvodu solidifikace za podmínek stanovených
provozním řádem Solidifikační linky Lodín.
b) Nesmí docházet k nežádoucím reakcím mezi jednotlivými odpady.
c) Míšením odpadů nesmí dojít k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí.
3.5. Integrovaným povolením se vydává v souladu s § 82 zákona o odpadech souhlas
k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů „ Hala třídění odpadů“ (způsob
odstraňování odpadů D13 a D 15 dle přílohy č. 4 zákona o odpadech a využití pod kódem
R12 dle přílohy č. 3 zákona o odpadech). V zářízení může být nakládáno s odpady dle tab.3.
Tab. 3 Odpady povolené k přijetí do Haly třídění odpadů
*Kat. číslo
020107
020108
020109
020110

Kategorie
O
N
O
O

030104

N

030105

O

030199
040108
040209
040210
040216
040221
040222
040299
070109

O,O/N
O,O/N
O,O/N
O
N
O
O
O,O/N
N

Název odpadu
Odpad z lesnictví
Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
Kovové odpady
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné
látky
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dyhy, neuvedené pod číslem
03 01 04
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chróm
Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
Odpad z nezpracovaných textilních vláken
Odpad ze zpracovaných textilních vláken
Odpady jinak blíže neurčené
Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
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*Kat. číslo
070110
070208
070209
070210
070213
070299
070310
070513
080111

Kategorie
N
N
N
N
O,O/N
O,O/N
N
N
N

080113

N

080117
080118
080199
080201
080312
080313
080317
080318
080399

N
O
O,O/N
O,O/N
N
O
N
O
O,O/N

080409

N

080410
120105
120112
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150110

O
O,O/N
N
O,O/N
O,O/N
O,O/N
O,O/N
O,O/N
O,O/N
O,O/N
O,O/N
N

150111

N

150202

N

150203

O

160119
160120
160708
160709
170201
170202
170203

O,O/N
O
N
N
O,O/N
O,O/N
O,O/N

170204

N

170301
170302
170409
170410
170411

N
O
N
N
O

Název odpadu
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Jiné destilační a reakční zbytky
Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
Plastový odpad
Odpady jinak blíže neurčené
Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Opadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní práškové nátěrové hmoty
Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Odpady jinak blíže neurčené
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
Plastové hobliny a třísky
Upotřebené vosky a tuky
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Plasty
Sklo
Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10
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*Kat. číslo
170603
170604

Kategorie
N
O

170903

N

170904

O

180205
190209
190210
191201
191204
191205
191206
191207
191208
200101
200102
200110
200111
200119
200127
200128
200137
200138
200139
200140
200199

N
N
O
O,O/N
O,O/N
O
N
O
O
O,O/N
O,O/N
O
O
N
N
O
N
O
O,O/N
O,O/N
O,O/N

Název odpadu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
Hořlavé odpady neuvedené pod 19 02 08 a 19 02 09
Papír a lepenka
Plasty a kaučuk
Sklo
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Textil
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Pesticidy
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty
Kovy
Další frakce jinak blíže neurčené

Podmínky integrovaného povolení pro halu třídění odpadů
a) Příjem odpadů provádět v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění.
b) Při převzetí odpadu s koncovým dvojčíslím 99 musí být tyto do dokladů blíže
specifikovány.
3.6. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona
o odpadech souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. Nakládání spočívá v jejich
shromažďování na určených místech a předávání oprávněné osobě. Jedná se o odpady
uvedené v tab. 4.
Tab. 4 Vlastní nebezpečné odpady produkované zařízením
*Kat. číslo

Kategorie

080111

N

080117

N

080409

N

13 01 13
1302 08

N
N

150110

N

150202

N

19 03 06

N

Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
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*Kat. číslo
191201
191204
191206
191208

Kategorie
O/N
O/N
N
O/N

Název odpadu
Papír a lepenka
Plasty a kaučuk
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Textil
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího
191211
N
nebezpečné látky
20 01 21
N
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
* katalogová čísla odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. Kategorie odpadů N nebezpečný,
O – ostatní, O/N – ostatní odpad s nebezpečnou vlastností.

Podmínky pro nakládání s vlastními nebezpečnými odpady:
a) Místa pro shromažďování nebezpečných odpadů musí splňovat technické požadavky dle
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
b) Při nakládání s odpady před předáním oprávněnému příjemci bude zabezpečena ochrana
životního prostředí, zejména ochrana vod a ochrana zdraví lidí.
c) Provozovatel je povinen zajistit třídění produkovaných odpadů a jejich shromažďování na
určených místech a v určitých nádobách, zajišťovat jeho odvoz bez prodlevy.
d) S odpady budou nakládat pouze osoby s příslušným odborným vzděláním a prokazatelně
proškolené.
e) Za podmínek stanovených zákonem o odpadech předávat hlášení o produkci odpadů
a způsobech nakládání s nimi.

4. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie dle ustanovení § 13
odst. 4 písm. f) zákona o integrované prevenci
a) V provozním deníku vést záznam o využívání surovin.
b) Pro účel technického zabezpečení skládky zajistit úsporu přírodních zdrojů, zejména
jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS.

5. Opatření pro předcházení haváriím dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. g) zákona
o integrované prevenci
a) Při rozšiřování skládky o další etapy je nutné zajistit spolehlivé navázání těsnících
systémů jednotlivých etap. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích
vrstev zkontrolovat.
b) Hladinu vody v jímkách průsakových vod udržovat na takové úrovni, aby nedošlo
k přetečení jímek a znečištění geologického prostředí, případně podzemních
a povrchových vod.
c) Místa ohrožená výbuchem z důvodu nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového
plynu musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto
označených je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.
d) Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou
řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních,
povrchových vod nebo geologického prostředí.
e) V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek.
Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby
bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí.
f) Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona
schvaluje plán opatření pro případ havárie „Skládka S-NO se sektorem S-OO3
Lodín“, vypracovaný Ing. Danou Novákovou (dále jen „havarijní plán“).
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g) Havarijní plán bude průběžně dle potřeby aktualizován po schválení aktualizace krajským
úřadem. O provedených aktualizacích bude informován rovněž podnik Povodí Labe, státní
podnik a Zemědělská vodohospodářská správa. Havarijní plán spolu s platným
integrovaným povolením bude přiložen k místním provozním předpisům tak, aby byl
kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány. Všechny vzniklé havarijní situace musí
být zaznamenány v provozním deníku s uvedením:
- místa havárie,
- časových údajů o vzniku a době trvání havárie,
- informované instituce a osoby,
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie,
- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií,
- každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena vodoprávnímu úřadu,
krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí.

6. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného
provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo
zdraví člověka dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. h) zákona o integrované prevenci
1) Při poruše vážního a evidenčního systému nebo výpadku elektrické energie pro jeho
provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona
o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního
a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data.
2) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění
jímek a čerpacích jímek průsakových vod a včas zajistit předání těchto vod do čistírny
odpadních vod.
3) Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 82 zákona o odpadech, krajský
úřad uděluje souhlas s:
a) Provozním řádem „Skládka odpadů S-NO se sektorem S-OO3 Lodín“
vypracovaný provozovatelem v prosinci 2008.
b) Provozním řádem „Zařízení k úpravě odpadů před jejich odstraněním
nebo využitím – solidifikační linka v areálu skládky S – NO Lodín“
vypracovaný provozovatelem v prosinci 2008.
c) Provozním řádem „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ vypracovaný
provozovatelem v prosinci 2006.
d) Plánem úprav skládky „Skládka odpadů S-NO Lodín“, který zpracoval
Ing. Vladimír Drábek v lednu 2006.
e) Provozním řádem rekultivace „Skládka odpadů S-NO se sektorem S-OO3
Lodín“, vypracovaný provozovatelem v prosinci 2008 (dále jen „provozní
řády pro odpady“).
Provozní řády pro odpady budou průběžně dle potřeby aktualizovány po schválení
aktualizace krajským úřadem. Provozní řády pro odpady všech částí zařízení spolu
s platným integrovaným povolením budou přiloženy k místním provozním předpisům tak,
aby byly kdykoliv dostupné pro příslušné kontrolní orgány.
4) Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 53 zákona o ochraně ovzduší
krajský úřad povoluje Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší „Skládka
odpadů S-NO Lodín“vypravovaný provozovatelem (oddělení ISŘ) z prosince 2008 (dále
jen „provozní řád zdroje“). Povolený provozní řád zdroje bude průběžně dle potřeby
aktualizován a bezprostředně zasílán krajskému úřadu. Provozní řád zdroje spolu
s platným integrovaným povolením bude přiložen k místním provozním předpisům tak,
aby byl kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány.
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7. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí
a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti
dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci
Tři měsíce před ukončením provozu bude předložen krajskému úřadu „plán postupu ukončení
provozu“. Postup ukončení zařízení musí splňovat následující podmínky:
1. Podmínky ukončení provozu pro skládku:
a) Bezprostředně po ukončení ukládání odpadů do jednotlivých etap skládky (dovršení
maximální schválené výšky tělesa) uzavřít těleso příslušné etapy. Celkovou rekultivaci
skládky zahájit nejpozději do 3 let po ukončení skládkování.
b) Povrch zrekultivované skládky musí být zabezpečen nepropustným překrytím proti
vnikání povrchových a srážkových vod. Nepropustné překrytí povrchu skládky musí
umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru skládky.
c) Rekultivaci provádět dle schválené projektové dokumentace a v souladu
s platnými technickými normami. Odpady využívané pro tvorbu rekultivačních vrstev
musí splňovat podmínky vyhlášky. Pro provozování uzavřené skládky musí být
vypracován nový provozní řád, který bude předložen krajskému úřadu ke schválení.
d) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém,
monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů, apod.) udržovat i po uzavření
skládky v činnosti minimálně po dobu určenou ve schváleném provozním řádu
uzavřené skládky, minimálně však 30 let.
e) Po ukončení provozu skládky zabezpečit její uzavření, rekultivaci, následnou péči
a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti zajistit
z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně po dobu 30 let.
2. Podmínky (postup) trvalého ukončení provozu solidifikační linky a dalších provozů
v areálu zařízení mimo skládku:
a) Postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, nebezpečných chemických
látek a přípravků a jejich odstranění, popř. využití v souladu s platnou legislativou.
b) Bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do
3 let po
ukončení provozu zařízení. Části zařízení, mající charakter nebezpečných odpadů,
budou shromažďovány odděleně a bude zajištěno jejich předání oprávněné osobě.
c) Předání všech vzniklých popř. v zařízení nevyužitých odpadů oprávněné osobě
v souladu s platnou legislativou.
d) Bude zajištěno přednostní využití odpadů před odstraněním.
e) Hydrogeologické posouzení lokality oprávněnou osobou do 3 let po ukončení provozu
zařízení.
f) Bezpečná dekontaminace lokality pod a v okolí zařízení dle výsledků
hydrogeologického průzkumu v termínu stanoveném ve výsledku hydrogeologického
průzkumu.
g) Dotčené území bude uvedeno do stavu, který umožní jeho využití k jinému účelu.
h) Krajskému úřadu bude dokladována zpráva obsahující postup plnění bodů a) až g)
a doklady o odstranění popř. využití všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení
v souladu s platnou legislativou do 6 měsíců od celkového ukončení všech
likvidačních prací.
i) V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie, bude
postupováno dle havarijních opatření. Poté bude následovat s přihlédnutím ke
skutečnému stavu zařízení opatření, uvedená v bodech a) až h).
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3. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona
o odpadech souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční
rezervy z účtu č. 49238036 vedeného u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Na
Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1, ve výši 17 204 894,- Kč (včetně DPH) na práce související
s provedením rekultivace plochy II zařízení dle projektové dokumentace „Skládka S-NO se
sektorem S-OO3 Lodín, rekultivace skládky – plocha II“, kterou vypracovala společnost
.A.S.A., spol. s r.o. v září 2008 (dále jen „projektová dokumentace rekultivace“) za níže
uvedených podmínek:
a) Rekultivace plochy II zařízení bude provedena dle projektové dokumentace
rekultivace v souladu s bodem 7.1.písm. c).
b) Pro rekultivaci mohou být využity odpady dle tab. 1 s kódem V a R.
a) Celkové náklady prací úprava svahů pro rekultivaci, vlastní rekultivace plochy II ,
realizace projektové dokumentace a autorského dozoru představují částku ve výši
17 204 894,- Kč (včetně daně z přidané hodnoty). Prostředky z výše uváděného účtu
budou čerpány v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky ve výši 15484404,6,- Kč, což činí 90
% rozpočtovaných nákladů. Zbývajících 10 %, tj. 1720489,4,- Kč, potřebných na
provedení rekultivace, bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí o řádném provedení rekultivačních prací, vydaného příslušným stavebním
úřadem.
b) Provozovatel zajistí využití částky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí v souladu
s projektovou dokumentací, integrovaným povolením a stavebním povolením. Další
prostředky z vázaného účtu na provedení dalších navazujících ucelených částí
rekultivačních prací budou uvolňovány postupně v souladu s platnou legislativou
podle projektové dokumentace rekultivačních prací dalších částí zařízení schválené ve
stavebním řízení.
c) Uvolnění dalších finančních prostředků z vázaného účtu bude prováděno pouze na
základě předložení nových žádostí, doplněných aktualizovanými náležitostmi dle
platné legislativy.
d) Provozovatel bude písemně informovat krajský úřad o průběhu realizace
rekultivačních prací dle projektové dokumentace rekultivace.
8. Opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku
Provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního
prostředí (zahrnující odpadové hospodářství, nakládání se závadnými látkami, hospodaření
energií, předcházení emisím atd.) Rovněž budou příslušní zaměstnanci prokazatelně
seznámeni s provozním řádem zdroje, havarijním plánem a provozním řádem zařízení (pro
skládku, solidifikační linku a halu třídění ) včetně míst, kde jsou uloženy.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření
(metodika měření, frekvence, vedení záznamů) dle ustanovení § 13 odst. 4 písm.
i) zákona o integrované prevenci
Během provozování skládky probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování.
Program kontroly a sledování je navržen v následujících parametrech:
1) Jakost a množství průsakových vod
- monitoring průsakové vody realizovat odběrem bodového vzorku z jímky průsakových
vod.
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Tab. 5 Parametry a četnost měření průsakových vod
Parametr

Četnost měření
během provozu

úroveň hladiny průsakové vody v jímce průsakových vod a hladina v jímce
povrchových vod - vizuálně

denně

množství předaných průsakových vod (m3) – při předání oprávněné osobě
záznam doby čerpání – při rozlivu na těleso skládky popř. dalším využití
pH, vodivost, CHSKCr, BSK5, Na+, K+, Mg2+, As, B, Fe, Al, Cd, Co, Cu,
Ni, Pb, Be, Hg, Zn, Crcelk., Cl-, NO3-, NO2-,NH4+, SO42-, CN-, RL, NEL,
PAU, fenoly, tenzidy, BTEX, fluoranthen

při čerpání a při
předávání oprávněné
osobě
2 x ročně (jaro,
podzim)

- Podmínky a způsob odběru vzorků průsakové vody – vzorky budou odebírány
oprávněnou osobou. Metoda a podmínky měření, autorizace – analýza vzorků bude
prováděna akreditovanou laboratoří.
2) Jakost podzemních vod
- Monitoring podzemních vod realizovat pomocí odběru vzorků z monitorovacích vrtů
PV-1, PV-2, PV-3, PV-4, PV-5, PV-6, PV-7, jímka čerpání drenážních vod.
Tab. 6 Parametry sledování jakosti podzemních vod
Parametr

Četnost měření během
provozu

pH, vodivost, CHSKCr, Na+, K+, Mg2+, As, B, Fe, Al, Cd, Co, Cu,
Ni, Pb, Be, Hg, Zn, Crcelk., Cl-, NO3-, NO2-,NH4+, SO42-, PAU,
fenoly, tenzidy, BTEX, fluoranthen

2 x ročně (jaro, podzim)

- Podmínky a způsob odběru vzorků podzemní vody - vzorky budou odebírány
oprávněnou osobou. Při odběru vzorků bude změřena změna úrovně hladiny podzemní
vody. Metoda a podmínky měření, autorizace - analýza vzorků bude prováděna
akreditovanou laboratoří.
3) Jakost a množství skládkového plynu
- Monitoring skládkového plynu realizovat pomocí zárazných sond a odplyňovacích
šachet.
Tab. 7 Parametry a četnost měření skládkového plynu
Ukazatel

Parametr

Četnost měření během
provozu

Zjišťování jakosti a
množství skládkového
plynu

CH4, CO2, O2, N2 (dopočítáním
do 100 %), atmosférický tlak,
H2S a CO

2 x ročně (jaro, podzim)

- Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou
firmou. Monitorování provádět v jarním a podzimním období, tj. v období, kdy
existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní
teplota nesmí klesnout pod 5 °C.
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4) Sledovat jakost vstupních odpadů do procesu solidifikace
– Sledování jakosti vstupních odpadů provádět kontrolou dokladů původce odpadů, popř.
vlastním monitoringem.
Tab. 8 Monitoring jakosti vstupních odpadů
Parametr
1) parametry v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady

Četnost měření během provozu

2)persistentní organické znečišťující látky (POP´s)
vyjmenované v Nařízení Evropského parlamentu a a) vždy při nové dodávce odpadů.
Rady (ES) 850/2004, o persistentních organických b) minimálně 1 x ročně při opakovaných
znečišťujících látkách, ve znění Nařízení Rady
(ES) č. 1195/2006 a 172/2007u odpadů v tomto
nařízení uvedených

5) Sledovat jakost vyrobeného solidifikátu
- monitoring vzniklého solidifikátu realizovat odběrem bodového vzorku.
Tab. 9 Monitoring jakosti vyrobeného solidifikátu
Parametr
parametry v souladu s vyhláškou

Četnost měření během provozu
před odvozem solidifikátu z plochy zrání

- podmínky a způsob odběru vzorků: Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou a
analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří.
6) Další monitoring
Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem nebo třetí osobou.
a)

Denně sledované ukazatele:
-

b)

sledování meteorologických ukazatelů na konci směny (teplota vzduchu, přítomnost
vertikálních srážek, oblačnost, větrnost – možno použít údajů meteorologické
stanice);
záznam doby čerpání recirkulované průsakové vody na těleso skládky
množství předané průsakové vody do smluvní čistírny odpadních vod;
funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně.
Ročně sledované ukazatele:

-

množství odpadů na skládce, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon
svahů), sesedání a změny tvaru skládkového tělesa – dle ČSN 83 8036,

-

množství zpracovaných vstupních odpadů a množství vyrobeného solidifikátu.

c)

Ukazatele sledované 1 x za 5 let:
-

7)
-

Kontrola nepropustnosti všech nádrží, jímek a manipulačních ploch určených
pro nakládání s látkami závadnými vodám (včetně odpadů) nezávislou oprávněnou
osobou dle platných technických norem. První kontrola proběhne nejpozději do dvou
let od data nabytí právní moci integrovaného povolení.
Vyhodnocení monitoringu
Do provozního deníku zaznamenávat výsledky provedených měření a kontrol,
s výjimkou monitoringu zajišťovaného třetí osobou, jejichž výsledky budou uloženy
v sídle provozovatele zařízení k případné kontrole. Provozovatel při zápisu vždy
zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit (např. meteorologické
ukazatele, mimořádné okolnosti, apod.).
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-

Po provedené analýze budou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů
podzemních, průsakových a povrchových vod s hodnotami získanými předchozím
sledováním a stavem před zahájením skládkování. Budou-li zjištěny rozdíly, budou
posouzeny a vyhodnoceny. Bude-li příčinou zhoršení jakosti vod havarijní stav, budou
neprodleně provedena nápravná opatření a situace bezodkladně ohlášena krajskému
úřadu. Výsledky ročního monitoringu podzemních a povrchových vod vyhodnocené
autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie budou předávány krajskému úřadu
v rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení dle § 13 odst.
4 písm. b) zákona o integrované prevenci
 Každoročně do konce března bude vypracována a krajskému úřadu předložena souhrnná
zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí kalendářní
rok v písemné nebo elekronické podobě. Provozovatel zařízení je dále povinen:
a) Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle § 16 odst. 1 písmena b)
zákona o integrované prevenci.
b) Neprodleně hlásit krajskému úřadu, dotčeným orgánům, organizacím
a dotčeným územním samosprávným celkům všechny mimořádné situace,
havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního
prostředí.
c) Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto
rozhodnutím.
III.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší
následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:
 Rozhodnutí o udělení souhlasu zn. 26860/ZP/2005/Kv-1 ze dne 26.1.2006 – provozování
zařízení skládka odpadů S-NO se sektorem S-OO3 Lodín, provozní řád, vydal krajský
úřad.
 Rozhodnutí o udělení souhlasu zn. 26860/ZP/2005/Kv-2 ze dne 26.1.2006 – provozování
zařízení k úpravě odpadů před jejich odstraněním nebo využitím, provozní řád, vydal
krajský úřad.
 Rozhodnutí – souhlas k provozování zař.ke sběru, výkupu a úpravě odpadů – Soustřediště
odpadů a hala třídění odpadů zn. 25752/ZP/2006/Kv-3 ze dne 18.12.2006, vydal krajský
úřad – pouze pro část týkající se haly třídění odpadů, pro soustřediště odpadů zůstává
v platnosti.
 Rozhodnutí č.j. 22638/ZP/2003-Nt-2 ze dne 27.1.2004 – povolení vydání provozního řádu
zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, vydal krajský úřad.
 Rozhodnutí o udělení souhlasu zn. 098830/2004/ŽP1/Tlu 102174/2004 (8-75-15) ze dne
25.10.2004 – stavba „Mobilní ČS“, vydal Magistrát .m.Hradec Králové, odbor životního
prostředí.
 Rozhodnutí o udělení souhlasu č.j. 29029/ZP/2004/Kv ze dne 8.12.2004 – plán úprav
skládky, vydal krajský úřad.
 Rozhodnutí č.j. 101662/Žp1/Ruc/2005/2 ze dne 30.1.2006 – povolení k nakládání s vodami
z jímky povrch.vod skládky Lodín, Mag.m.Hradec Králové, odbor životního prostředí..
 Rozhodnutí o udělení souhlasu č.j. 51831/03/ŽP2/hud//57161 ze dne 5.6.2003 – nakládání
s nebezpečným odpadem, Magistrát.města Hradec Králové, odbor životního prostředí.
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IV.
Tímto integrovaným povolením se v souladu s § 13 odst. 6 zákona o integrované
prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly
vydány na základě zvláštních právních předpisů:
 Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
(a s jeho provozním řádem) dle
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech (k odstraňování
skládkováním, využití odpadů pro TZS a využití odpadů na povrchu terénu a pro
rekultivaci.
 Souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy pro rekultivaci skládky (I. etapy) dle
§ 51 odst. 1 zákona o odpadech.
 Stanovení doby trvání a podmínky péče o skládku po ukončení skládkování podle
§ 52 zákona o odpadech.
 Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem dle § 16 zákona o odpadech.
 Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady dle § 12 odst. 5
zákona o odpadech.
 Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší do zkušebního i trvalého provozu. § 17 odst. 1 d) zákona o ochraně ovzduší.
 Povolení k vydání provozního řádu středního zdroje znečišťování ovzduší § 17 odst. 2 g)
zákona o ochraně ovzduší.
 Schválení plánu opatření pro případy havárie dle § 39 vodního zákona.
Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které
toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona
o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Odůvodnění
a) Průběh řízení:
Krajský úřad obdržel dne 29. prosince 2008 žádost provozovatele o vydání změny
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. Předmětem žádosti o změnu
integrovaného povolení bylo následující:
 Rekultivace části zařízení včetně odplynění.
 Rekonstrukce solidifikační linky.
 Žádost o uvolnění finančních prostředků z vázaného účtu pro účely provedení rekultivace.
 Aktualizace provozních řádů a havarijního plánu dle aktuálního stavu a platné legislativy.
 Schválení provozního řádu rekultivované části zařízení.
 Aktualizace závazných podmínek integrovaného povolení a seznamu odpadů povolených
pro přijetí do skládky a solidifikační linky.
 Upřesnění způsobu nakládání s odpady pro TZS a rekultivaci v seznamu povolených
odpadů.
 Upřesnění a doplnění závazných podmínek integrovaného povolení, provozního řádu na
základě doporučení České inspekce životního prostředí z kontroly provozu zařízení.
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Krajský úřad po přezkoumání formální úplnosti postoupil žádost dne 14. ledna 2009 všem
známým účastníkům řízení a příslušným správním úřadům. Krajský úřad současně v souladu
s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci zveřejnil stručného shrnutí údajů
žádosti na portálu veřejné správy (www.env.cz/www/ippc.nsf) a na své úřední desce
(www.kr-kralovehradecky.cz ) na dobu 30 dnů. Zároveň bylo stručné shrnutí údajů
zveřejněno na úřední desce obce Lodín. K porovnání zařízení s nejlepší dostupnou technikou
(BAT) bylo využito přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, platné legislativy
a technických norem. Na základě posouzení žádosti krajský úřad shledal, že obsah žádosti je
v souladu s požadavky nejlepších dostupných technik (BAT) a stanovil závazné podmínky
provozu zařízení dle ust. § 13 a ust. § 14 zákona o integrované prevenci.
b)
Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až
11 zákona o integrované prevenci:
- ČIŽP OI Hradec Králové,
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
č.j. CIZP/45/IPP/0902060.001/09/KRC, doručeno dne 4.2. 2009.
Připomínka:
1) Oprava znění kapitoly 3.2. – bod 6. vydaného IP: „prohlášení původce odpadu rozšířit
o oprávněnou osobu“ :
S touto změnou ČIŽP souhlasí pouze v případě, že u prohlášení oprávněné osoby bude
prokazatelně doloženo, že jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší
riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, popř. nevyhovuje platné technické
normě pro průmyslové komposty nebo je ekonomicky nedostupný.
Vypořádání:
Příloha č. 1 bod 3d vyhlášky stanoví, že základní popis odpadu musí obsahovat prohlášení, že
odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst.3 zákona o
odpadech. Dle ustanovení § 2 písm. q) vyhlášky základní popis odpadu vypracovává původce
odpadu nebo oprávněná osoba. Závazná podmínka odpovídá zákonným požadavkům.
Připomínka:
2) Aktualizovaný provozní řád skládky: V provozním řádu skládky jsou uvedeny povinnosti
obsluhy skládky při přejímce odpadů, kde je stanoveno, že cituji: „Provozovatel skládky
zabezpečí při přejímce odpadů předcházející jejich přijetí, kontrolu dokumentace odpadu.“
V provozním řádu však není uvedeno, jaká opatření budou následovat, pokud obsah
dokumentace nebude odpovídat zákonným požadavkům. Ověření shody odpadu se základním
popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem) odpadu musí být v provozním řádu
stanoveno jako základní povinnost při každé přejímce odpadu a nikoli jen jako součást
namátkové kontroly, jak je uvedeno. S povinnostmi obsluhy skládky při přejímce odpadů
uvedené v provozním řádu, proto nelze souhlasit. Zde je třeba zdůraznit ustanovení § 3 odst.
3 vyhlášky, které stanoví - odpady lze na skládky jednotlivých skupin přijímat pouze podle
druhu a kategorie odpadů a mj. podle jejich skutečných vlastností.
Vypořádání:
Doplněno v provozním řádu skládky.
Připomínka:

Aktualizovaný provozní řád solidifikační linky: V provoznímu řádu solidifikační linky je
uvedeno, že do příjmové jímky odpadů je navážen odpad v polotekuté, pastovité nebo tzv.
rypné konzistenci. Příjmová jímka odpadů je schopna přijmout i odpady tekuté. Dále je zde
uvedeno, že v části jímky, kde se nachází snížené dno, je vyústěn sběrný drén srážkových vod
z mezideponie a ploch solidifikačního zařízení. Odtud je odtok srážkových vod zajištěn
bezpečnostním přepadem do stávající jímky průsakových skládkových vod, která má
dostatečnou kapacitu. ČIŽP trvá na tom, že přepad vod z jímky pro příjem odpadů na
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solidifikaci do stávající jímky průsakových skládkových vod je nepřípustný. Toto lze tolerovat
pouze pro havarijní stavy, o kterých bude učiněn zápis do provozního deníku zařízení.
Vypořádání:
Do příjmové jímky je vyústěn sběrný dren srážkových vod z mezideponie a ploch
solidifikačního zařízení. Odtud je odtok srážkových vod zajištěn bezpečnostním přepadem do
stávající jímky průsakových skládkových vod, která má dostatečnou kapacitu. Příjmová jímka
byla pro tento účel, včetně bezpečnostního přepadu, zkolaudována a provozovatel má platné
kolaudační rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. Stávající technické řešení
zabezpečuje, že nemůže dojít k havarijnímu stavu, protože se jedná o uzavřený systém.
Přepad slouží k odvodu srážkových vod do jímky průsakových skládkových vod v případě
zvýšeného množství těchto vod způsobené deštěm. Za havarijní stav by bylo možno v souladu
s vodním zákonem označit situaci, kdy dojde k mimořádně závažnému zhoršení nebo
mimořádně závažnému ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, což je
nepřípustné za stávajícího technického řešení vyloučené.
-

Povodí Labe, státní podnik, zn. PVZ/09/1329/Kv/0, doručeno dne 4. února 2009.
Bez připomínek.

-

Magistrát města Hradec Králové, zn. sz mmhk/007697/2009/ŽP/Čer doručeno dne
27.1.2009 Bez připomínek.

-

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Labe – pracoviště Jičín, zn
OPL/PJC/57/09 doručeno dne 5.2.2009.

Připomínky:
Vypouštěné odpadní vody budou odpovídat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Vypouštění bude prováděno jednorázově po předchozím oznámení správci vodního toku.
Vypořádání:
Připomínka je nerelevantní. Zařízení nemá povoleno vypouštění odpadních vod ani nebylo
předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení.
c) Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na
životní prostředí podle zvláštního právního předpisu dle § 13 odst. 5 zákona o integrované
prevenci. Záměr nebyl posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) – závěr zjišťovacího řízení pro záměr „Skládka Lodín, využití skládkového plynu
s vyvedením tepelného výkonu“ vydaný krajským úřadem pod č.j. 13429/ZP/2007-Čr
z 19.9.2007.
Krajský úřad v průběhu řízení o vydání změny integrovaného povolení neshledal ve
smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci žádné důvody pro zamítnutí
žádosti, na základě předložené žádosti, vyjádření účastníků řízení a správních úřadů, proto
v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci a § 67 správního řádu
rozhodl o vydání změny integrovaného povolení v rozsahu návrhu provozovatele tak, jak je
uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
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