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ÚVOD
Zám r posuzovaný v p edložené dokumentaci navazuje na zám r „Skládka Brat ice, zadní
lom“, pro který byl zahájen proces posuzování vliv na životní prost edí podáním Oznámení zám ru v
dubnu 2007. Vzhledem ke zm
podnikatelského subjektu*) a s ohledem na úpravu technického
návrhu zám ru podle p ipomínek uvedených v záv ru zjiš ovacího ízení ( .J.: 560/1726/2007) byl
upraven název zám ru tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu.
i konzultaci možností dalšího postupu v posuzování zám ru s MŽP Odborem státní správy
VII bylo konstatováno, že s ohledem na zachování podstaty p vodního zám ru a vzhledem k tomu, že
zm ny v zám ru vznikly p edevším zapracováním n kterých p ipomínek, bude p edložený zám r
považován za pokra ování p vodního.
Modifikací zám ru došlo mimo jiné k mírnému snížení o ekávaného množství ro
ukládaného odpadu a formáln by proto mohlo dojít k p azení zám ru do kategorie II ve smyslu
íloh zákona . 100/2001 Sb. Vzhledem k zachování kontinuity procesu se za azení zám ru nem ní.
Vypo ádání p ipomínek k oznámení zám ru je uvedeno v samostatné p íloze této
dokumentace.

Foto na titulní stran : celkový pohled na plochu zám ru ze stávající skládky (v pop edí její
rekultivovaná ást)

*) P vodn STAPO MORAVA, a. s., nyní STAVOS, a. s. Jde o podnikatelský subjekt s obdobným p edm tem podnikání, který
evzal p ípravu zám ru a sou asn i provoz stávající skládky.
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Seznam použitých zkratek
AOPK - Agentura ochrany p írody a krajiny
BAT

- nejlepší dostupná technologie (Best available technique)

BPEJ

- bonitovaná p dn ekonomická jednotka

BPS

- bioplynová stanice

BRKO - biologicky rozložitelné komunální odpady
CHKO - chrán ná krajinná oblast
CHLÚ - chrán né ložiskové území
CHÚ
IŽP

- chrán né území
-

HMÚ -

eská inspekce životního prost edí
eský hydrometeorologický ústav

OV

- istírna odpadních vod

S

- erpací stanice

SN

-

eská technická norma

DUR

- dokumentace pro územní ízení

EIA

- Environmental Impact Assessment (hodnocení vliv na životní prost edí)

EU

- Evropská unie

EVL

- Evropsky významná lokalita

HDPE - vysokohustotní polyetylén (také PE-HD)
HPV

- hladina podzemní vody

HRA

- hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment)

, DI

- identifika ní íslo, da ové I

IPPC

- integrovaná prevence a omezování zne išt ní (Integrated Pollution Prevention and Control)

ISOH

- informa ní systém odpadového hospodá ství

JKV

- jímka kontaminovaných vod

KHS

- Krajská hygienická stanice

KO

- komunální odpad (TKO, SKO – tuhý, sm sný KO)

KN

- katastr nemovitostí

KÚ

- krajský ú ad

k. ú.

- katastrální území

LBC

- lokální biocentrum

LPF

- lesní p dní fond

MCHÚ - maloplošné chrán né území
MŽP

- Ministerstvo životního prost edí

NO

- odpady kategorie nebezpe né
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NUTS II - územní jednotka (pro statistické ú ely)
O

- odpady kategorie ostatní

OA

- osobní automobil

OPŽP - opera ní program životní prost edí
OZKO - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
PCB

- polychlorované bifenyly

PHM

- pohonné hmoty

POH

- plán odpadového hospodá ství

PP

- p írodní park

PPO

- protipovod ová ochrana

PUPFL - pozemek ur ený k pln ní funkce lesa
PVC

- polyvinylchlorid

SKO

- sm sný komunální odpad

SN

- suchá nádrž

SO

- stavební odpad, stavební objekt

S-OO - ozna ení skládky pro odpady kategorie ostatní odpad
SSO

- sb rné st edisko odpad

TNA

- t žký nákladní automobil

TZL

- tuhé zne iš ující látky

TZS

- technické zabezpe ení skládky

ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP

- významný krajinný prvek

VOC

- t kavé organické látky

VOO

- velkoobjemový odpad

ZPF

- zem

lský p dní fond

- zjiš ovací ízení
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Používané pojmy
Odpad - každá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a
ísluší do n které ze skupin odpad uvedených v p íloze . 1 zákona o odpadech.
vodce odpad – právnická osoba, p i jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávn ná
k podnikání, p i jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na
území obce, které mají p vod v innosti fyzických osob, na n ž se nevztahují povinnosti p vodce, se
za p vodce odpad považuje obec.
Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce p i innosti fyzických osob a který je
uveden jako komunální odpad (ve vyhlášce . 381/2001 Sb. Katalog odpad v platném zn ní)
s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k podnikání.
Oprávn ná osoba (podle zákona o odpadech) – každá osoba, která je oprávn na k nakládání
s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních p edpis .
Nakládání s odpady – jejich shromaž ování, soust
doprava, skladování, úprava, využívání a odstra ování.

ování, sb r, výkup, t íd ní, p eprava a

Sb rná místa – obcí ur ená místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který
produkují.
Nebezpe ný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných odpad uvedeném v provád cím
právním p edpisu (vyhláška . 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze . 2 k zákonu . 185/2001 Sb.
Nebezpe né složky komunálního odpadu – odpady ozna ené v katalogu odpad jako N (nap .
zbytky n kterých lék , barev, zá ivek, pesticid , baterie, nafta, benzín, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, rozpoušt dla, lepidla, oleje a tuky (mimo jedlých), prysky ice obsahující nebezpe né
látky, obaly a od vy zne išt né nebezpe nými látkami apod.).
íd ní (odpad z pohledu fyzické osoby a obce) – obec je povinna shromaž ovat odpady ut íd né
podle jednotlivých druh a kategorií, což zajiš uje prost ednictvím obecn závazné vyhlášky, podle níž
jsou fyzické osoby povinny komunální odpad odd len shromaž ovat, t ídit a p edávat k využití a
odstra ování. Tj. ukládat odd len do p íslušných sb rných nádob, p ípadn odevzdávat oprávn né
osob ve stanoveném termínu (nebezpe né odpady).
Sb rné st edisko odpad - tato st ediska jsou budována za ú elem t íd ní odpadu (nábytek, d evo,
tve, stavební odpad, pneumatiky a další), který b žn nelze uložit do sb rných nádob. Sou asn
sb rná st ediska odpad slouží k separaci využitelných složek komunálního odpadu (textil, PET,
papír, sklo, polystyren, železné a neželezné kovy, tetrapack) a k separaci nebezpe ných odpad
(akumulátory, zbytky barev a edidel, motorový olej a další).
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ÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma

STAVOS Brno, a. s.

A.2
:

I

DI :

65277911
CZ65277911

A.3

Sídlo

U Svitavy 2, 618 00 Brno

A.4

Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon oprávn ného zástupce oznamovatele

Ing. Aleš Zadražil
U Svitavy 2, 618 00 Brno
548 216 888

Dopl ující informace o oznamovateli (www.stavos.cz):
Akciová spole nost STAVOS Brno, a.s. p edstavuje jednu z významných stavebních
spole ností v jihomoravském regionu. Spole nost byla vybudována na tradici a zkušenostech jednoho
ze závod Pr myslových staveb Brno - generálního dodavatele stavební ásti Jaderné elektrárny
Dukovany.
Firma STAVOS Brno, a.s. provádí kompletní stavby "na klí ", ásti staveb a stavebních celk
vlastními kapacitami i koordinovanou sou inností dce inných spole ností a poddodavatelských
odborných firem u jednotlivých specializací.
edm tem podnikání spole nosti jsou veškeré stavební práce p i provád ní staveb a
stavebních prací na pozemních, dopravních, vodohospodá ských a inženýrských stavbách, v etn
jejich zm n, udržovacích prací na nich a jejich odstra ování.
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ÁST B
ÚDAJE O ZÁM RU
I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1

Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Zám r je za azen ve smyslu zákona . 100/2001Sb. v platném zn ní takto:

Kategorie:
Bod:
Sloupec:
Název:

I
10.2 Za ízení k odstra ování ostatních odpad s kapacitou nad 30 000 t/rok
A
„Integrovaný komplex odpadového hospodá ství p i skládce S-OO3 v kamenolomu
Brat ice“

íslušným ú adem p i posuzování vliv zám ru na životní prost edí je MŽP
Brno, Mezírka 1.

B.I.2

R, OVSS VII

Kapacita (rozsah) zám ru

Navržený zám r p edpokládá rozší ení areálu stávající skládky v kamenolomu Brat ice o
integrovaný komplex odpadového hospodá ství a rozší ení prostoru pro skládkování. Areál skládky
bude dopln n o linku na zpracování velkoobjemových odpad (zejména komunálních), recykla ní
plochu stavebních odpad a plochu pro nakládání s odpady (sb rné st edisko odpad ).
Navržená celková kapacita rozší ení skládky (vzhledem ke konfiguraci terénu v kamenolomu
jde o nové samostatné t leso) je 560 000 m3, tj. zhruba 85% objemu stávající zapln né skládky. S
ohledem na hutn ní odpadu a p ípustný objem materiálu pro technické zabezpe ení skládky bude
tento objem p edstavovat max. 600 – 650 tisíc tun materiálu (odpadu a inertního materiálu TZS).
Nová skládka umožní pokra ování svozu komunálního odpadu z obsluhované oblasti po
uzav ení stávající skládky, která leží v t sné blízkosti. (Ukon ení skládkování v míst tzv. p edního
lomu se o ekává v pr
hu roku 2012.)
ízení integrovaného systému sníží množství materiálov nebo energeticky využitelného
odpadu a také biologicky rozložitelného odpadu ve sm sném odpadu ukládaném na skládku.
Nezávisle na postupném snižování intenzity svozu v posledních letech tak dojde k dalšímu poklesu
množství odpadu ukládaného na skládku.
Kapacita za ízení pro zpracování velkoobjemových odpad (t ídící linka) je plánována na cca
15 – 20 tisíc tun/rok.
Mobilní za ízení pro recyklaci stavebních odpad bude nasazováno podle akumulace
zdrojového materiálu v celkovém o ekávaném ro ním objemu cca 21 tis. tun.
Délka zpevn ní stávající komunikace je zhruba 300 m, objem terénních úprav na okraji areálu
integrovaného komplexu bude závislý na objemu materiálu vyklizeného z lomu (p edb žný odhad do
3
150 000 m ).
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B.I.3

Umíst ní zám ru

Zám r je situován v severní ásti bývalého Brat ického kamenolomu, ozna ované jako „Zadní
lom“, t sn za hranicí brn nské aglomerace, na rozhraní katastr níže uvedených obcí.
Zem pisné sou adnice zám ru: 49,0837° N, 16,5112° E (st ed plochy)
Nadmo ská výška:
245 - 265 m
Obce:
Brat ice, M any
Obec s rozší enou p sobností: Židlochovice, Ivan ice
Kraj:
Jihomoravský
NUTS II:
Jihovýchod

Obr. B.I.1: Situování zám ru

B.I.4

Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry

Posuzovaný zám r leží v severní ásti bývalého kamenolomu Brat ice (Zadní lom). Jižní ást
tohoto kamenolomu (P ední lom) byla v minulosti využívána jako nezajišt ná skládka komunálního
odpadu, v sou asné dob je provozována jako skládka skupiny S-OO3. Stávající skládka je tém
zapln na, na jedné t etin byla provedena kone ná rekultivace povrchu s vegeta ním krytem. Skládku
provozuje oznamovatel zám ru, p ijímá komunální odpad z Brna, jižních ástí Brna a p ilehlých obcí
se spádovým územím do 25 km od skládky.
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Zám rem oznamovatele je pokra ovat v provozu stávajícího skládkování v lokalit Brat ice a
rozší it sou asný systém nakládání s komunálním odpadem o vyt íd ní ásti materiálov a
energeticky využitelného odpadu z naváženého komunálního odpadu a z ízení sb rného st ediska
odpad (recykla ního dvora) v areálu skládky.
Protože kapacita stávající skládky je tém vy erpána a p edpokládá se její uzav ení v roce
2012, bude pro pokra ování provozu a výstavbu dalších skládkových kazet využit zbývající prostor
bývalého kamenolomu u Brat ic.
edkládaný zám r tvo í výstavba zabezpe ené skládky kategorie S-OO3 k ukládání
komunálního odpadu a pot ebného technického zázemí, provozování skládky a záv re nou
rekultivaci. Skládka bude ur ena k odstra ování vyjmenovaných odpad kategorie ostatní odpad.
edpokládá se, že obdobn jako p i provozu stávající skládky nebudou p ijímány nebezpe né
odpady, p estože legislativa to za jistých podmínek v n kterých p ípadech umož uje.
V areálu skládky bude z ízen sb rný recykla ní dv r ur ený pro ve ejnost a zejména pro
vyt íd né složky z naváženého komunálního odpadu.

Obr. B.I.2: Situování zám ru ve vztahu k okolním obcím

podklad: Google/Geodis/TeleAtlas 2011

S výstavbou nové skládky souvisí úprava odtokových pom
v dot ené ásti údolí Lejtny.
Hydrologické pom ry v tomto úseku budou ovliv ovány plánovanou suchou reten ní nádrží (SN)
v prostoru nad skládkou. ešení pr tok potoka p es území budoucí skládky je navrženo v souladu s
ipravovanou protipovod ovou ochranou obce Brat ice.
Suchá reten ní nádrž bude podle konceptu DÚR (projektantem je spole nost Regioprojekt
3 -1
Brno, s.r.o.) navržena tak, aby transformovala povod ový pr tok Lejtny Q100 letý = 11,0 m .s v profilu
3 -1
nad SN na pr tok QT = 3,3 m .s . Transformované povod ové pr toky budou p evád ny p es
sdružený šachtový výpustný objekt. Jako odpadní koryto je navržena železobetonová odpadní štola o
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rozm rech 2x2 m s podélným sklonem 2%. Tato štola p evede v p ípad ucpání sdruženého objektu i
dvojnásobný pr tok Q100 o volné hladin . Štola bude provedena tak, aby umožnila pozd jší etapy
provozu skládky v etn provedení všech normových t sn ní. Z t chto d vod bude štola t sn ná
proti úniku vnit ních vod i vtoku vn jších vod.
Navržené technické ešení tedy p edpokládá p evedení ásti toku Lejtny v prostoru Zadního
kamenolomu v délce cca 190 m štolou ve stejných hydraulických parametrech jako odpadní kapacita
výpusti procházející t lesem hráze. Tímto zp sobem bude zajišt no bezpe né p evedení extrémních
pr tok bez možnosti dot ení navrženého zám ru. Výstavbou SN (a provedením odpadní štoly) jsou
podmín ny krom 1. etapy všechny další rozši ující etapy posuzovaného zám ru.
V blízkosti umíst ní zám ru, cca 350 m jižn , probíhá výstavba bioplynové stanice (BPS) se
jmenovitým elektrickým výkonem 690 kW (jde o podlimitní zám r ve smyslu zákona . 100/2001 Sb. v
platném zn ní). Jedná se o bioplynovou stanici zem
lského typu, do které krom vstupních
materiál místní zem
lské výroby (vep ová kejda, dr beží trus, kuku ná siláž, vojt šková siláž a
odpad z obilí) nebudou dávkovány jiné organické látky.
Vstupní biomasa bude v bioreaktorech (fermentoru a dofermentoru) zpracována anaerobním
kvašením. Meziproduktem bude bioplyn použitý k pohonu kogenera ních jednotek. Výstupem bude
elektrická energie dodávaná do rozvodné sít , tepelná energie pro vlastní provoz a prokvašená hmota
(digestát) jako ekologicky nezávadné hnojivo. Protože stavební povolení neumož uje využívat
biologicky rozložitelné složky KO, nebude možné tento odpad v BPS využívat. V budoucnu je možné
doplnit BPS o fermentor pro tento typ odpadu a snížit tak množství ukládaného odpadu.
Umíst ní nové bioplynové stanice vzhledem k existujícímu využití skládkového plynu ve dvou
kogenera ních jednotkách TEDOM je patrné z obrázku B.I.3. Soub h provozu kogenera ních
jednotek provozu stávající skládky a provozu nové BPS byl hodnocen v rozptylové studii zpracované
pro BPS v roce 2009 [11]. P ísp vek škodlivin z uvažovaných zdroj zne iš ování ovzduší byl
vyhodnocen jako únosný, i s ohledem na stávající imisní zatížení nebude docházet k p ekra ování
imisních limit u dlouhodobých charakteristik. P ípadné kumulativní vlivy dopravy budou charakteru
sezónních kampaní, které p edstavují stávající zatížení zem
lskou inností.

Obr. B.I.3: Umíst ní bioplynové stanice Brat ice ve vztahu k existujícímu využití skládkového bioplynu
(které je sou ástí stávající skládky a bude také sou ástí posuzovaného zám ru).
© Detekta s. r. o. Brno, 2009
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Na jihozápadním okraji Brat ic, ve vzdálenosti 2 km od místa zám ru, je p ipravována
výstavba další zem
lské BPS o jmenovitém výkonu 526 kW. Protože podle zpracovaného
oznámení [8] její výstupy neovliv ují sousedící obec (bude zpracovávat z ásti odpad dr bežárny
ímo v míst ), nep edpokládá se možnost kumulace vliv s posuzovaným zám rem, který leží ve
vzdálenosti zhruba p tkrát v tší.
Provoz BPS u P edního lomu (odd lený od zám ru z ásti rekultivovanou skládkou) bude mít
zpracovaný „Plán opat ení pro p ípad úniku závadných látek“ (havarijní plán) ve smyslu vyhlášky .
450/2005 Sb., který bude schválen vodoprávním ú adem. P i schvalovacím ízení nové BPS byly
stanoveny podmínky, které zajiš ují, že nedojde ke škodlivým kumula ním vliv m p i provozu
stávajícího využití skládkového plynu a nového provozu zem
lské BPS.
Protože není znám žádný kumula ní efekt provozu sou asné skládky (s výjimkou
posuzovaných vliv na ovzduší a hlukovou situaci), lze o ekávat, že stejná situace nastane v p ípad
realizace zám ru. Kumulace efekt spojených se skládkováním nenastane, protože zahájení provozu
nové skládky nastane až po uzav ení stávající skládky (uvedený p edpoklad vyplývá z technického
vybavení provozovatele, asových možností p ípravy stavby a zachování stávajícího objemu dopravy,
resp. jejího mírného snížení).
Z hlediska vzájemných vliv aktivit se pozitivn projeví využití n kterých provozních ástí
stávající skládky (váha, p íjezdová komunikace aj.).
vodn zvažované využití plochy uzav ené skládky pro z ízení solární elektrárny na ploše 3
ha (výhledov až 5 ha) bylo opušt no z d vod komplikací p ipojení výkonu do distribu ní sít
(zp sobených nezvládnutím stimul dota ní politiky a masovým p ipojováním p ed koncem roku
2010). Tato aktivita, vhodná vzhledem k nulovým emisím p i výrob elektrické energie, však není
žádným zp sobem limitována p edloženým zám rem, který nep edstavuje z tohoto hlediska zábor
vhodné lokality (naopak jeho ást po rekultivaci vhodn exponovanou lokalitu vytvo í). V budoucnu lze
vodn uvažovanou fotovoltaickou výrobu elektrické energie samostatn op t navrhnout a
realizovat.
Vzhledem k poloze skládky, která leží na rozhraní katastr v odlehlé poloze ve vztahu k
zástavb a komunika ní síti, se nep edpokládá možnost ovlivn ní jinými zám ry nebo kumulace s
jejich vlivy (neuvedenými v této dokumentaci).
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B.I.5 Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní v etn p ehledu zvažovaných
variant a hlavních d vod (i z hlediska životního prost edí) pro jejich výb r, resp.
odmítnutí.
Cílem zám ru je p em nit stávající skládku odpad na integrovaný komplex pro nakládání se
stavebními a komunálními odpady. V minulosti (po skon ení t žby kamene, od roku 1978) využilo
sto Ivan ice áste
zatopený lom jako ízenou skládku komunálního odpadu bez jakéhokoliv
zajišt ní. Mocnost p vodn voln uloženého odpadu byla 16 - 20 m. Po átkem 90. let byla skládka
KO zrušena a nadále bylo povoleno ukládat pouze inertní odpad, který m l p ekrýt KO. S myšlenkou
na další využití lomu pro vybudování zajišt né skládky KO nad starou skládkou p išly v roce 1994
Komunální služby m sta Ivan ice, ale od zám ru pozd ji upustily. Pozd jší majitelé skládky, fa.
HUKR spol. s.r. a RCP RECYCLING PARK a. s., naváželi do lomu inertní odpad a provozovali celou I.
etapu skládky KO (na základ stavebního povolení), provedenou na povrchu bývalé skládky m sta
Ivan ice, podle platných norem. Úložný objem byl dopln n jako stavba II. etapy (sekce S3 a S4). Do
chto nových projekt byla zapracována všechna doporu ení ze záv
schvalovacího procesu EIA z
08/2000. Pozd ji bylo provedeno posouzení vliv na životní prost edí pro zvýšení intenzity ukládání
odpad na tuto skládku (dokumentace EIA ze zá í 2001).
Skládka komunálních odpad Brat ice je po více než 10 letech provozu t sn p ed zapln ním
a ást skládky je již rekultivována. Rozší ení skládky do nevyužité ásti bývalého zadního
kamenolomu by umožnilo na n kolik dalších let využívat zázemí stávající skládky a vytvo it p i ní
integrovaný komplex odpadového hospodá ství.
Z hlediska rozmíst ní skládek dané kategorie lze umíst ní lokality považovat za vhodné. Do
vzdálenosti více než 20 km leží jediná z 9 dalších provozovaných skládek stejného typu evidovaných
na území kraje. Za p edpokladu, že provoz nové skládky bude asov navazovat na ukon ení
provozu stávající, je umíst ní skládky optimální.
Výb r lokality pro umíst ní skládky vychází z dostupného prostoru v blízkosti stávající skládky,
která je umíst na v jižní ásti d ív jšího dobývacího prostoru kamenolomu. Zvolené umíst ní je
vázáno na dostupné pozemky (v majetku investora nebo se zajišt ným smluvním vztahem pro
využití).
Prostor pro zamýšlenou skládku je morfologicky vhodný a obecn podmíne
vhodný pro
vybudování skládky komunálního odpadu. Ve smyslu SN 83 8030 neexistují v dané lokalit
vylu ující ani podmín
vylu ující kritéria pro umíst ní skládek odpad obecn ani pro umíst ní
skládek odpad skupiny S-OO a S-NO (pásma ochrany 1. a 2. stupn zdroj pitné vody, ochranná
pásma, záplavová území, území NP a CHKO apod.).
Zám r p edpokládá využití stávající dopravní a obslužné infrastruktury, umíst ní na
pozemcích v souladu s uzemním plánem obcí, proto z hlediska umíst ní neexistuje alternativní
varianta. Díl í varianty provedení zám ru z hlediska objemu a tvaru nové skládky a rozší ení areálu
jsou popsány v ásti E – Porovnání variant ešení zám ru.
Vyhodnocení souladu zám ru s POH JMK
POH Jihomoravského kraje neuvažuje s podporou výstavby a provozem nových skládek
skupiny S-OO na území kraje, protože preferuje (krom prevence vzniku) materiálové a energetické
využití odpad [2]. Z tohoto d vodu byl do p vodního zám ru dopln n integrovaný systém nakládání s
odpadem. Zám r navíc nelze hodnotit jako výstavbu zcela nové skládky na území kraje. I když jde o
výstavbu samostatného objektu, nejedná se o novou skládkovou lokalitu ani o zvýšení intenzity
provozu stávající skládky, ale o prodloužení jejího provozu. Zám r nevyžaduje podporu (a už p ímo
nebo iniciací) Jihomoravského kraje, p estože n které prvky (sb rné st edisko) by mohly p edstavovat
innost podporovanou OPŽP.
V plánu odpadového hospodá ství R je stanoveno celkem 35 základních, dopl kových a
specifických indikátor z hlediska cíle a cílových hodnot. Do závazné ásti POH JMK bylo p evzato 31
z nich.
Velká v tšina t chto ukazatel objektivn nem že být p edloženým zám rem ovlivn na.
Hodnocení souladu se proto týká zejména nakládání s komunálními, p ípadn stavebními odpady a
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zp sobu jejich odstra ování.
Indikátory POH JMK potenciáln
následující:

ovlivnitelné zám rem a jejich o ekávané ovlivn ní jsou

Podíl materiálov využitého komunálního odpadu k celkové produkci KO v daném roce (%)
estože je systém odd leného sb ru materiálov využitelných složek KO formáln zaveden ve všech
obcích kraje, není podíl této složky v KO zdaleka nulový. Mobilní t ídicí linkou bude materiálov
využitelný podíl v rámci možností technologie z naváženého komunálního odpadu separován a
edáván k dalšímu zpracování. Ovlivn ní indikátoru zám rem bude pozitivní.
Podíl energeticky využitého SKO k celkové produkci SKO v daném roce (%)
Mobilní t ídicí linkou bude energeticky využitelný podíl v rámci možností technologie z naváženého
sm sného komunálního odpadu (i stavebního) separován a p edáván spole
s upraveným
objemným odpadem k energetickému využití. Dojde tak pozitivnímu ovlivn ní indikátoru.
Podíl vyt íd ných nebezpe ných složek KO k celkové produkci nebezpe ných složek KO v
daném roce (%)
Protože na v tšin obsluhovaného území je uplatn na pouze zákonná povinnost umožn ní jejich
odd leného sb ru (2x ro
), je v komunálním odpadu navzdory legislativ trvale malé množství
nebezpe ných složek. Z ízení sb rného st ediska bude z pohledu t íd ní nebezpe ných složek
pozitivní. Také nebezpe né složky KO zachycené mobilní t ídicí linkou nebo p i manipulaci budou
separovány, shromaž ovány a p edávány k dalšímu nakládání podle platné legislativy. Vliv na
odpadové hospoda ení kraje bude s ohledem na technologické možnosti t íd ní KO malý, pozitivní.
Množství vyt íd ných odpad (kg/obyvatele/rok)
estože tento indikátor je zam en na zvýšení efektivity t íd ní u zdroje (obyvatelstva a obcí), bude
pozitivn ovlivn n mobilní t ídicí linkou v areálu skládky. Velikost vlivu nelze ur it bez znalosti
aktuálních p ísp vk ostatních provozovatel S-OO.
Podíl využitých odpad k celkové produkci t chto odpad (hm. %)
Ukazatel bude pozitivn ovlivn n zavedením mobilní t ídicí linky v areálu skládky a p edáváním
vyt íd ných odpad k dalšímu využití. Velikost vlivu nelze ur it bez znalosti aktuálních údaj o
využívání odpad ostatních subjekt .
Podíl skládek s izolací odpovídající Sm rnici 99/31/EC (%)
Skládka bude vybavena izolací odpovídající požadavk m platné technické normy, tedy i uvedené
sm rnice. Protože obdobn byla vybavena také uzavíraná skládka, nedojde k ovlivn ní indikátoru
zám rem.
Podíl skládek se systémem odplyn ní (%)
Protože nová skládka bude vybavena systémem odplyn ní stejn jako uzavíraná skládka, nedojde k
ovlivn ní ukazatele zám rem.
Podíl rozdílu skládkovaného množství odpad v roce 2000 a 2010 ke skládkovanému
množství odpad v roce 2000 (%)
Nová skládka bude provozována se stejnou intenzitou navážení odpadu. Vyt íd né složky získané z
mobilní linky a provozem sb rného st ediska (recykla ního dvora) budou p edstavovat pozitivní
ísp vek posuzovaného zám ru. Vliv na odpadové hospoda ení kraje nelze kvantifikovat bez
aktuálních znalostí údaj za všechny další subjekty nakládající s odpady.
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Podíl skládkovaných spalitelných (energeticky využitelných) odpad k jejich produkci (%)
Vyt íd ná ást energeticky využitelných odpad nebude skládkována, ale p edávána k energetickému
využití. Vliv zám ru na odpadové hospodá ství kraje bude pozitivní.
Z uvedeného p ehledu je z ejmé, že aktivity navržené v areálu skládky jsou v souladu s
cílovými hodnotami POH JMK (zásady pro nakládání s komunálními odpady), jmenovit jde o cíle:
2.1 Zvýšit materiálové využití komunálních odpad
2.3 Zajistit sb r, následné využití, p ípadn ízené odstran ní nebezpe ných složek
komunálních odpad
3 Zajistit recyklaci stavebních odpad
estože t íd ní odpadu není zdaleka tak ú inné jako jeho separace u zdroje, je v daných
podmínkách (reáln zám rem ovlivnitelných) použití mobilní t ídírny nejlepším dostupným opat ením
(vývoj situace v t íd ní obyvatelstvem v posledních letech ukazuje jen velmi pozvolnou pozitivní
zm nu).
ízení sb rného st ediska odpadu poskytne obyvatel m i drobným živnostník m v okolí
zám ru vyšší komfort p i ádném odstra ování odpad .

B.I.6

Popis technického a technologického ešení zám ru

V sou asné dob je v P edním lomu oznamovatelem provozována skládka S-OO3 v souladu
s platnými právními p edpisy. Stejná technologie vlastního ukládání odpadu bude použita na nové
skládce, k této innosti p ibudou další aktivity, které jsou popsány níže.
Pro vytvo ení t lesa skládky jsou ve všech etapách navrženy zemní práce (výkopy a násypy),
které zajistí stabilitu svah jámy kamenolomu, definovaný tvar skládky p ípadn zhutn ným násypem
vytvo í plá skládky.
Jednotlivé etapy rozší ení skládky v zadním kamenolomu (etapy . 1 - 3) se budou provád t
postupn , následující etapa bude stavebn zahájena t sn p ed zapln ním p edchozí etapy. Každá
etapa se bude vždy po zapln ní uzavírat a rekultivovat (na té ásti povrchu, která bude p edstavovat
kone ný tvar skládky). Rekultivace bude zahrnovat ohumusování povrchu a osetí travním porostem a
ke i p vodní druhové skladby.
ebytek výkopku z výkopu t lesa skládky bude využit na zemní val, který bude lemovat
severozápadní okraj pozemk vy len ných pro zám r. Tento val bude sloužit jako optická i hluková
bariera a sou asn bude na svazích ozelen n travou a výsadbou ke v souladu s biologickým
návrhem rekultivace.
Všechny etapy t lesa skládky jsou navrženy tak, aby jejich technické ešení odpovídalo
sou asné platné legislativ a všem p íslušným normám pro skládkování.
Jsou navrženy následující objekty:
T leso skládky je navrženo s dvojím systémem t sní (minerální o mocnosti 2 x 0,25 m +
foliové z HDPE tl. 1,5 mm) a s drenážní vrstvou pro odvád ní prosáklých vod. Sb rný trubní
drén každé etapy je zaúst ný do vodot sné jímky kontaminovaných vod.
T sn ní st n kamenolomu se bude budovat postupn jako minerální t sn ní po 3 m
výškových intervalech. Folie se bude postupn pokládat na zvyšující se minerální t sn ní st n
kamenolomu vždy po dosažení p íslušné úrovn t snícího límce.
Výstavba jímky kontaminovaných vod (JKV).
Automatické zp tné erpání prosáklých vod na skládku s rozst ikem z erpací stanice ( S)
bude sou ástí výstavby JKV. Mobilní potrubí zp tného rozst iku bude napojeno na bajonetový
uzáv r ve strop
S a provozováno podle okamžitých meteorologických podmínek.
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Uzav ení a rekultivace povrchu této nové skládky po dosažení max. výškové úrovn , v etn
dobudování obvodových odvod ovacích p íkop .
Monitorovací vrty v okolí skládky.
Objekty pro odplyn ní skládky v rámci každé sekce v etn jímacích vrt a studní.
Oplocení skládky, vjezd.
Další objekty (mostní váhy, plocha o isty vozidel, plocha p ejímky odpadu) jsou sou ástí
stávající skládky a budou využívány také posuzovaným zám rem.

Návrh objektové skladby zám ru
Stavba „Integrovaný komplex odpadového hospodá ství p i skládce S-OO3 v kamenolomu
Brat ice“ je v rámci DÚR [12] len na na následující stavební objekty (SO):
SO
SO
SO
SO

. 01
. 02
. 03
. 04

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

. 05
. 06
. 07
. 08
. 09
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 15
. 16

íprava území
leso skládky
sn ní st n kamenolomu
Odvedení kontaminovaných vod a výstavba nové jímky kontaminovaných vod v etn
erpací stanice zp tného post iku
Obvodový odvod ovací p íkop
Uzav ení skládky
Rekultivace povrchu skládky
Jímání skládkového plynu a jeho energetické využití
Zp tný rozst ik kontaminovaných vod na skládku
Monitorovací vrty
Plocha pro mechanické t íd ní odpad
ekladišt pro spalovnu Brno
Plocha pro p íjem stavební suti a umíst ní recykla ní linky
Solidifika ní linka
ípojka elektrické energie
íprava pro energetické využití bioodpad v BPS investora

Popis technického ešení
SO 01 P íprava území
V rámci objektu se budou provád t hrubé výkopové práce (úprava a zarovnání st n
kamenolomu, z ízení plán ). Sou asn bude z p ebytk výkopku nasypáván a hutn n obvodový val
podél severozápadní hranice areálu (na vnit ní stran pozemk ). Val bude mít v korun ší ku 3,0 m,
sklony svah 1 : 2,5, povrch bude mít ohumusován a oset travou s výsadbou ke . Koruna valu bude
zpevn ná št rkodrtí a bude v budoucnu složit jako p íjezdová komunikace k SN nad skládkou. Pro
umožn ní oboustranného provozu budou vybudovány dv výhybny.
Tento val bude áste
zasahovat do VKP U Hájku. Ten bude do asn zrušen a po
skon ení stavby valu bude obnoven a zrekultivován ve vyšší kvalit výsadbou p vodních rostlin (v
sou asnosti tvo í porost nep vodní nálet).
Sou ástí p ípravy území bude zpevn ní p íjezdové komunikace do Zadního lomu.
ed výstavbou budou odt ženy povrchové nerovnosti ve dnové ásti a st
bývalého lomu v
3
objemu zhruba 150 000 m . P evážnou ást tohoto objemu p edstavuje p emíst ní uloženého
materiálu, menší nerovnosti st n kamenolomu budou odt ženy mechanicky (nikoli bá ským
zp sobem).
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Takto získaný materiál bude mezideponován a použit z ásti jako konstruk ní materiál
(komunikace, vyrovnávací nebo drenážní vrstvy, úpravy terénu), z ásti jako materiál pro technické
zabezpe ení skládky b hem provozu.

Obr. B.I.4: Situace navrženého skládkového t lesa (etapy 1- 3)

zdroj: DÚR 2011

SO 02 T leso skládky
Na hrub upravené úrovni plán bude vytvo ena v rámci SO 02 po jednotlivých etapách plá v
parametrech pot ebných pro t leso skládky. Jsou navrženy t i etapy (kazety skládky), každé t leso
bude odvodn no st edem plochy úžlabím s oboustranným p ným sklonem 3% a podélným sklonem
min. 2%. Takto vytvo ená plá bude ádn zhutn na a opat ena minerálním t sn ním 2 x 0,25 m
-9
z místních zemin s koeficientem propustnosti kf 1x10 m/s po nahutn ní. Z t chto zemin budou
provedeny také obvodové hutn né zavazovací zámky pro t snící folie a ochranné geotextilie.
Na povrchu hotového minerálního t sn ní bude instalován geoelektrický systém m ení
neporušenosti t snící folie (nap . „systém Geofyzika Brno“). Jedná se o sí zemnících pásk , které
budou vytaženy mimo obvod etapy a tak umožní m ení.
Po z ízení tohoto systému bude pokládána a sva ována t snící folie PE-HD o tl. 1,5 mm
etn jejího uložení do zavazovacích zámk . Sváry folie budou kontrolovány p edepsaným
zp sobem a provád ny subjektem s atestem pro tyto práce. Následn bude na t snící folii
rozprost ena ochranná geotextilie gramáže min. 800 g/m2.
Na ochrannou geotextilii bude rozprost en plošný drén frakce 16-32 mm s kf 1x10-4 m/s o tl.
0,30 m. Na svazích bude plošný drén ukládán do kostry (vrstvy) starých pneumatik z d vod stability
a zajišt ní stálé mocnosti drenážní vrstvy na svahu. Po z ízení drenážní vrstvy bude provedena
kontrola neporušenosti folie a p ípadné poruchy budou odstran ny.
Na povrchu drenážní vrstvy bude položena geotextilie 300 g/m (kf = 1,5.10-3 m.s-1), která
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chrání drenážní vrstvu p ed vnášením jemnozrnného materiálu z odpadu.
Vzhledem k lenitosti terénu a maximálnímu p ípustnému sklonu svah bude i povrch t lesa
skládky relativn lenitý. Maximální výška (cca 277 m n. m.) bude p esahovat okolní terén jen o
kolik metr a nedosahuje úrovn elevací v bližším okolí.

Obr. B.I.5: Charakteristické profily skládkou (podélný a p

ný ez)

(zdroj: DUR, 2011)

SO 03 T sn ní st n kamenolomu
Každá výšková etapa skládkování bude ukon ena na obvod zavazovacím zámkem cca 4,0
m nad úrovni plán skládky. Další zvýšení t sn ní st n kamenolomu se bude provád t vždy po
dosažení úrovn cca 0,50 m pod korunou zámku.
sn ní bude technicky totožné s provedením zavazovacích obvodových zámk (viz SO 02).
Vnit ní líc t snících límc bude ve spádu odpovídajícím st
stabilit vn jšího svahu, ší ka v korun
bude 3,0 m.

SO 04 Odvedení kontaminovaných vod a výstavba nové jímky kontaminovaných vod v etn erpací
stanice zp tného post iku
Odvedení kontaminovaných vod z celé skládky zahrnuje položení trubních drén v rámci
jednotlivých etap a vybudování železobetonové uzav ené jímky kontaminovaných vod v etn erpací
šachty s uvažovaným užitným objemem cca 280 m 3 (p esné dimenzování objemu bude sou ástí
projektové dokumentace pro stavební povolení).
Drény budou provedeny z perforovaného potrubí PE-HD 250/22,8 v ochranné geotextilii
uložené v drenážní vrstv . Mimo t lesa jednotlivých etap bude svodné potrubí neperforované.
Všechna potrubí jednotlivých etap skládky budou mít uzáv ry umož ující v p ípad havarijních
událostí (výpadky elektrické energie, porucha erpadel apod.) jejich p ípadné krátkodobé uzav ení.
Všechna potrubí, která budou zaúst na do JKV, budou vybavena sifonem zabra ujícím vniknutí
skládkového plynu do JKV, p ípadn nasávání vzduchu do t lesa skládky.
Jímka je navržena z vodostavebního betonu (technické ozna ení C30/37-XC4-XF3XA2-S2) a
oceli 10 505 (R), je armována jako monoblok d lený na pot ebné pracovní dilata ní spáry zat sn né
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SIKA páskami. Povrch beton st n je uvnit izolován t snící folií PE-HD tl. 1,1 mm, p ipevn né
pomocí ocelových hmoždinek na st ny jímky (pr razy hmoždinek jsou p eplátovány folií). Strop jímky
bude vodot sn izolován a proti promrznutí zateplen polystyrenem.
Vnit ní rozm ry jímky JKV jsou p edb žn 17,0 x 10,0 x 3,5 m, sou ástí bloku jímky bude
erpací šachta ( Š) 2,2 x 2,0 x 4,4 m. JKV a Š budou propojeny potrubím DN 300 s možností
uzav ení S v p ípad poruchy erpadla apod. Ovládání uzáv ru bude vytaženo na strop Š. Do JKV
budou zaúst na svodná potrubí kontaminovaných vod z jednotlivých etap.
Jímka i šachta mají ve stropu navrženy pot ebné otvory pro ovládání (jedná se o uzavíratelné
poklopy). V Š bude erpadlo s hltností cca 8 l/s a H = 50 m. Výtla né potrubí bude ukon eno
bajonetovým uzáv rem, na který budou napojovány mobilní hasi ské hadice s rozvodem po skládce.
Chod erpadla bude ízen plovákovými spína i.

SO 05 Obvodový odvod ovací p íkop
Po celém obvod skládky bude p ed uzav ením každé sekce vybudován obvodový
odvod ovací p íkop který bude odvád t vn jší deš ové vody mimo t leso skládky a sou asn také
vnit ní deš ové vody ze svah uzav ené a zat sn né skládky. P íkop bude vyspádován po obvod
tak, aby deš ové vody odtékaly gravita
mimo plochu skládky. P íkop bude ve dn zpevn n
íkopovou betonovou tvárnicí v etn jedné ady tvárnic ve svahu, bude ohumusován a oset travou.
Provedení tohoto objektu zajistí ochranu p ed možným vniknutím srážkových vod z okolí do
prostoru skládky a sou asn zajistí evakuaci srážkových vod, pokud jejich množství p ekro í objem
vsaku v rekultivované vrstv nad plynosb rným krytem skládky.

SO 06 Uzav ení skládky
Uzav ení skládky se bude provád t až po zapln ní p íslušné sekce, tj. dosažení max. výšky
i stanovených sklonech svah (max. 1 : 2,5). Na povrch uloženého a nahutn ného odpadu bude
rozprost ena inertní vyrovnávací vrstva tl. 0,20 m, na tuto vyrovnávací vrstvu budou postupn kladeny
vrstvy:
Secudren R201 WD 601 R201 (plynosb rná vrstva)
T snící folie PE-HD tl. 1,5 mm
Secudren R201 WD601 R201 (až na hranu obvodového odvod ovacího p íkopu), který slouží
pro odvedení p ípadné prosáklé srážkové vody p es nadložní 1 m mocnou rekultiva ní vrstvu
zeminy.
Ve svazích bude na Secudren položena výztužná geom íž Secugrid 80/20 R6, která bude na
korun skládky kotvena. P i pokládání t chto um lých uzavíracích prvk bude nutné dodržovat
pracovní p edpisy výrobce.

SO 07 Rekultivace povrchu skládky
Navážení a rozhrnování rekultiva ních vrstev (0,7 m vrstvy zeminy a 0,3 m humosní vrstvy)
bude nutné provád t bezprost edn po položení posledního um lého komponentu (viz. SO 06). To
znamená, že pot ebný objem zemin musí být p edem zajišt n. Vlastní navážení bude provád no po
komunika ních pásech vytvo ených ze zeminy tak, aby nedošlo k p ípadnému poškození t sní folie.
Na takto upravený povrch se provede osetí travního semene suchomilných travních druh :
kost ava ervená (výb žkatá i trsnatá);
kost ava lu ní
lipnice lu ní,
jílek vytrvalý.
Pro osev trav bude nutné dodržovat agrotechnické podmínky. V rámci provedení rekultivace
budou trávy nejmén 2x v prvním roce se eny, aby porost zako enil a zpevnil.
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Výsadba ke bude provedena v menších rozvoln ných skupinách, tak aby p evážná ást
plochy získala charakter travobylinných lad. K výsadbám budou použity výhradn geograficky p vodní
eviny s výb rem následujících druh :
brslen obecný,
brslen bradavi natý,
ín obecný,
že šípková,
kalina tušaj,
ešetlák po istivý,
íštál obecný,
skalník celokrajný,
líska obecná.

SO 08 Jímání skládkového plynu
Pro jímání skládkového plynu je navrženo provedení 10 ks jímacích studní (S1 - S10). Jímací
studny budou rozmíst ny ve sponu cca 50 m. V pr
hu skládkování budou postupn propojeny
sb rným potrubím, které bude svedeno hlavním potrubím do erpací stanice odplyn ní. Toto potrubí
bude napojeno na stávající systém odplyn ní skládky v P edním lomu. Využití plynu pro výrobu
elektrické energie z stane ve srovnání se sou asným stavem beze zm ny.

SO 09 Zp tný rozliv kontaminovaných vod na skládku
Výtla né potrubí od erpadla umíst ného v erpací šacht u JKV bude vyvedeno nad strop a
ukon eno bajonetovým uzáv rem. Pro zp tný rozliv budou používány požární hadice, které budou
napojeny na mobilní za ízení (typ PUK) na t lese skládky.
Manipulace bude p izp sobena meteorologickým podmínkám a pracovnímu režimu
skládkování.

SO 10 Monitorovací vrty
Kvalitativní i kvantitativní stav podzemních vod v okolí skládky bude sledován prost ednictvím
monitorovacích vrt , odb rem a analýzou vzork .
Jsou navrženy 4 nové vrty, které doplní stávající systém vrt . Dva vrty budou umíst ny nad
skládkou pro sledování kvality neovlivn ných podzemních vod vtékající do oblasti zám ru. Dva vrty
pro monitorování p ípadného ovlivn ní podzemní vody zám rem budou provedeny pod skládkou.

SO 11 Plocha pro mechanické t íd ní odpadu
V prostoru t sn né plochy každé provozované etapy bude vytvo ena ze silni ních panel
do asná zpevn ná plocha pro mechanické t íd ní odpadu (d evo, plasty, stavební su a pod.) k
dalšímu využití. V rámci této plochy, p ípadn v rámci stávající plochy pro p ejímku odpad , budou
vy len ny mobilní kontejnery pro sb rné st edisko.
Velkoobjemový odpad bude po p evzetí k recyklaci vysypán na shromaž ovací místo, kde
bude provád no manuální t íd ní za pomoci vhodného manipulátoru (naklada e) na vybrané složky.
ev né odpady (nábytek, stavební d evo) budou dávkovány do drti e, z nadrcené hmoty budou
pomocí magnetického separátoru odd lovány železné kovy (do kontejneru), nadrcené d evo zbavené
kov bude pásovým dopravníkem vedeno na skladovací místo (hromadu) k expedici. Ru
vyt íd né
složky a zbytkový odpad (nevyužitelný) budou pomocí naklada e umis ovány do pat ných
kontejner . Zbytkový odpad bude skládkován.
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Obr. B.I.6: T ídící linka velkoobjemového odpadu – schema

© ARTEZIS 2009

Za ízení bude sloužit pro úpravu a dot íd ní využitelných složek velkoobjemových odpad
(zejména komunálních 20 03 07 – objemné odpady a podobných). Kapacita za ízení pro zpracování
velkoobjemových odpad je plánována na cca 15-20 tis. tun odpad za rok.
Na ploše pro zpracování VOO bude ur ena plocha pro shromaž ování odpadu (zásobní box),
umíst n mobilní drti , magnetický separátor a kontejnery pro separované složky (viz obr. B.I.6).
íd ní bude probíhat kombinací strojní separace a manuálního t íd ní. Hlavními t íd nými složkami
po drcení budou d evo (na palivo) a ru
vyt íd né (nap . koberce, matrace a jiné) složky. Na
magnetickém separátoru budou odd lovány feromagnetické kovy.
Sb rné st edisko odpad („recykla ní dv r“) bude uspo ádáno tak, aby v n m bylo možné
sbírat a skladovat odpady stejným zp sobem, jak je v regionu obvyklé. Odebírány budou následující
odpady:
•
sklo
•
papír
•
plasty
•
kovy
•
textil (od vy)
•
objemný odpad
•
elektrotechnický a elektronický odpad
•
stavební odpad
Protože p jde o provoz na komer ní bázi, nebudou od ve ejnosti p ijímány nebezpe né
odpady. Po dohod s obcí je možné takový sb r zavést.
Velkoobjemové odpady budou ve sb rném dvo e t íd ny na spalitelné a nespalitelné.

SO 12 P ekladišt pro spalovnu
V rámci každé etapy bude vy len no místo pro shromaž ování vyt íd ných a upravených
odpad vhodných k energetickému využití. Plocha bude zpevn na silni ními panely a odpad bude
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ukládán do velkoobjemových kontejner .
Po dosažení transportního objemu bude separovaný odpad odvážen do spalovny SAKO
v Brn k energetickému využití.

SO 13 Plocha pro p íjem stavební suti a umíst ní recykla ní linky.
Mimo dv výše uvedené plochy (SO 11 a 12) bude na zabezpe ené ploše také zpevn ná
plocha pro shromaž ování stavebních odpad . Po dosažení pot ebného objemu bude dovezena
mobilní recykla ní linka, která stavební su zpracuje k dalšímu využití.
Mobilní za ízení bude sloužit pro podrcení a dot íd ní stavebních odpad a jejich recyklaci.
Množství recyklovaných stavebních odpad je plánováno na cca 21 tis. tun za rok. Stavební odpady
obsahující nebezpe né látky (složky) nebudou p ijímány.
S ohledem na praktikovanou zásadu „odpady se nedopravují do za ízení, ale za ízení p ijíždí
k odpad m“ bude za ízení v provozu pouze n kolikrát do roka, v závislosti na postupné akumulaci
stavebního odpadu a dosažení pot ebného objemu pro ekonomický provoz mobilního za ízení.
Vyt íd né d evo (a jiný energeticky využitelný odpad) bude postoupeno k energetickému
využití do spalovny, kovy a plasty budou p edávány k dalšímu zpracování.
Tab. B.I.1:
Kód
170101
170102
170103
170107

Seznam stavebních odpad , které budou p ijímány k recyklaci
Název
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk neuvedené pod
. 170106
170201
D evo
170202
Sklo
170203
Plasty
170302
Asfaltové sm si neuvedené pod . 170301
1704
Kovy (v . jejich slitin) s výjimkou . 170409 a 170410
170504
Zemina a kamení neuvedené pod . 170503
170508
Št rk ze železni ního svršku neuvedený pod . 170507
170604
Izola ní materiály neuvedené pod . 170601 a 170603
170802
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod . 170801 *)
170904
Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod . 170901, 170902 a 170903
*) pouze recyklace, nesm jí být ukládány na skládkách S-003

Na ploše pro zpracování stavebních odpad (SO) bude vy len na plocha pro shromaž ování
odpadu (zásobní boxy) a plocha pro recykláty (zásobní boxy), umíst n mobilní drti a mobilní t ídi
etn magnetického separátoru, pop . kontejnery pro vyseparované složky (viz obr. B.I.6).
Separace bude probíhat kombinací strojní separace (p evážn ) a manuálního dot íd ní.
Hlavními t íd nými složkami budou: cihly, beton, stavební d evo a zemina v r zných velikostních
frakcích, plasty, kovy a zbytkový odpad.
Sm sný stavební odpad (nebo již áste
t íd ný - beton, cihly) bude po dopravení k
recykla ní ploše vysypán na p íslušné shromaž ovací místo (zásobního boxu), kde bude provád no
základní manuální t íd ní za pomoci vhodného manipulátoru (naklada e) na jednotlivé složky,
edevším separace p ím sí jako stavební d evo, kovy, plasty. Odpady ur ené k drcení budou pomocí
naklada e dávkovány do drti e, následn budou nadrcené odpady pomocí dopravníku vedeny na
ídící linku, kde budou vyt íd ny jednotlivé velikostní frakce. Mezi drti a t ídi bude vložen
magnetický separátor, kde budou odd lovány železné kovy (do kontejneru).
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Vyt íd né frakce SO z hromad od t ídi e a zbytkové nevyužitelné odpady budou pomocí
naklada e ukládány na skladovací plochy recyklátu (zásobní boxy), vyt íd ných složek a zbytkového
odpadu. Stavební d evo bude podle pot eby zpracováno na drti i velkoobjemového odpadu. Zbytkový
odpad bude skládkován.

SO 14 Solidifika ní linka
Pro zpracovaní odpadu z brn nské spalovny bude na zpevn né a zat sn né ploše
jednotlivých etap postaveno míchací centrum pro vytvo ení solidifikátu z popelovin a odpadního
produktu z išt ní spalin. V objektu solidifikace bude smícháván popílek z prvního stupn
išt ní
spalin s odpadním produktem z druhého stupn išt ní spalin. Jako pojivo se používá cement a voda.
Chemické složení makrosložek odpadního produktu, které závisí na chemickém složení spalin (tedy
na skladb SKO), je p ibližn následující: 60 % chloridu vápenatého, 20 % si itanu vápenatého, 3 %
síranu vápenatého, asi 3–9 % zkarbonizovaného a nezreagovaného vápenného hydrátu.
Prostor pro zpracování odpad ze spalovny bude muset být zat sn n ješt t etím t snícím
systémem, protože do vytvo ení solidifikátu je popel klasifikován jako nebezpe ný odpad.
Variantní ešení je dovoz zpracovaného kašovitého solidifikátu z provozovny SAKO, který
tuhne do 48 hodin.

SO 15 P ípojka elektrické energie
Pro provoz JKV a její S p ípadn pro recykla ní linku nebo pro solidifika ní linku bude do
prostoru JKV p ivedena kabelem elektrická energie z trafostanice umíst né u vjezdu na stávající
skládku. P edpokládá se p íkon cca 20 kW. Pot ebný p íkon bude projednán s dodavatelem (EON) v
pat ném p edstihu.
i návrhu stavby byly dodrženy všechny p íslušné obecné požadavky na výstavbu skládek a
použity p íslušné platné normy a zejména normy pro skládkování:
SN 83 8030
SN 83 8032
SN 83 8033
SN 83 8034
SN 83 8035
SN 83 8036
TNV 83 8039

Skládkování odpad
Skládkování odpad
Skládkování odpad
Skládkování odpad
Skládkování odpad
Skládkování odpad
Skládkování odpad

- Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek
– T sn ní skládek
– Nakládání s pr sakovými vodami ze skládek
– Odplyn ní skládek
– Uzavírání a rekultivace skládek
– Monitorování skládek
– Provozní ády skládek

Monitoring
Monitorování skládky (b hem provozu i po jeho ukon ení) je soubor inností, kterými se
zjiš uje ovlivn ní okolního prost edí skládkou a stav vlastní skládky. Monitoring vod bude zajišt n
odb ry a rozbory vzork odebíraných z kontrolních vrt . Stávající systém bude rozší en on další 4
nové vrty (SO 10). Umíst ní vrt vychází z výsledk geologických pr zkumných prací a sou asných
znalostí o hydrogeologických pom rech v lokalit . Vrty budou vystrojeny jako hydrogeologické
(perforovanou výpažnicí s obsypem), izolované od povrchových vod jílovým t sn ním a chrán né
uzamykatelným zhlavím.
Monitoring bude provád t a výsledky vyhodnocovat organizace s odbornou zp sobilostí pro
danou innost. etnost odb ru vzork , rozsah analýz a doprovodných m ení bude shodný
s monitorováním stávající skládky.
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Technologická ást
Skládkování odpad bude v nové skládce probíhat stejn jako na stávající skládce.
Nep edpokládá se zm na v sortimentu ukládaných odpad ve srovnání se sou asným stavem
(seznam p ijímaných odpad bude uveden v p íloze platného provozního ádu skládky). Zp sob
ejímky a kontroly p ivážených odpad z stane rovn ž beze zm n, nezm ní se ani vážný systém,
oklepová plošina a mycí rampa.
ed zahájením provozu na nové skládce zajistí provozovatel zpracování a schválení nového
provozního ádu a havarijní plán.
Tab. B.I.2: P ehled odpad povolených k p ijímání na skládku Brat ice v rámci zám ru, o kterých se
edpokládá, že budou ukládány ve významném množství.
Kód odpadu Kategorie Název odpadu
Pozn.
010101
010102
010306
010408
020104
020501
100101

O
O
O
O
O
O
O

Odpady z t žby rudných nerost
Odpady z t žby nerudných nerost
Jiná hlušina neuvedená pod . 010304 a 010305
Odpadní št rk a kamenivo neuvedené pod. . 010407
Odpadní plasty (krom obal )
Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
Škvára, struska a kotelní prach (krom prachu uvedeného
pod . 100104)

T
T
T
T

100102
100105
100115

O
O
O

Popílek ze spalování uhlí
Pevné reak ní produkty na bázi vápníku z odsi ování
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
neuvedený pod . 100104

T

100201
O
Odpady ze zpracování strusky
150106
O
Sm sné obaly
170504
O
Zemina a kamení neuvedené pod . 170503
190802
O
Odpady z lapák písku
200141
O
Odpady z išt ní komín
200301
O
Sm sný komunální odpad
200303
O
Uli ní smetky
200306
O
Odpad z išt ní kanalizace
200307
O
Objemný odpad
T – odpad lze použít jako TZS

T

Navržené technické i technologické ešení vyhovuje požadavk m platných právních p edpis
a norem, respektuje místní podmínky a je srovnatelné s úrovní obdobných provozovaných skládek
íslušné kategorie.
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B.I.7

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení

edpokládaný termín pro fázi realizace zám ru zatím není stanoven. S ohledem na stupe
projektové p ípravy lze p edpokládat, že zahájení výstavby nenastane d íve než v roce 2012.
Doba provozu vlastní skládky bude závislá na intenzit ukládání odpad , která se v poslední
dob mírn snižuje. V sou asné dob je toto období odhadováno na 6 – 9 let.

B.I.8

Vý et dot ených územn samosprávných celk

Obec Brat ice
664 67 Syrovice
Obec M any
664 64 Dolní Kounice
sto Židlochovice (obec s rozší enou p sobností pro Brat ice)
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
sto Ivan ice (obec s rozší enou p sobností pro M
Palackého nám. 6
664 91 Ivan ice 196

any)

Jihomoravský kraj
Krajský ú ad
Žerotínovo nám stí 3/5
601 82 Brno

B.I.9 Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
budou tato rozhodnutí vydávat
•
Stanovisko k zám ru – MŽP R, OVSS VII
•
Územní rozhodnutí – M stský ú ad, stavební ú ad I. stupn Dolní Kounice
(V rámci územního ízení je nutné p edložit odborný posudek dle zákona . 86/2002 Sb. pro povolení
k umis ování staveb zvlášt velkých, velkých a st edních stacionárních zdroj )
•
Stavební povolení – M stský ú ad, stavební ú ad I. stupn Dolní Kounice
•
Integrované povolení – Krajský ú ad Jihomoravského kraje
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II

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 P da
Plocha navrhované skládky leží na území k. ú. Brat ice a k. ú. M any v t sné blízkosti
místa, které je pro skládkování dlouhodob využíváno.
Území navrhované stavby tvo í ást plochy bývalého kamenolomu. V t sné blízkosti leží
provozovaná skládka, která bude pravd podobn koncem roku 2011 nebo po átkem roku 2012
zapln na (v závislosti na snižování množství dováženého odpadu).
V územních plánech obcí jsou ve vyhodnocení zábor spojených se zám rem uvedeny
následující údaje:
Tab. B.II.1: Vým ra a charakteristika ploch vy len ných pro zám r v ÚP obcí.
Obec

Celková vým ra (ha)

Zem

lská p da (ha)

Nezem

lská p da (ha)

Brat ice

2,54

0,17

2,37

any

6,49

2,22

4,27

Celková plocha vy len ná územním plánem pro zám r v obou katastrech p edstavuje 9,03
ha, z toho 2,39 ha zem
lské p dy.

Obr. B.II.1: Situace dot ených parcel v prostoru zám ru
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Následující tabulky uvád jí p ehled parcel, které budou zám rem p ímo dot eny ( ást nebo
celá plocha).
Tab. B.II.2: Dot ené parcely v k. ú. Brat ice
LV

Plocha (m2)

791

n/a

59 617

810/1

747

810/2

564

.

Celkem

Zábor (m2)

Zp sob využití

Druh pozemku

BPEJ

948

n/a

Orná p da

n/a

67 936

249

skládka

Ostatní plocha

n/a

18 248

17 105

Jiná plocha

Ostatní plocha

n/a

77 865

18 302

Pro výstavbu skládky bude v katastru obce Brat ice zabráno celkem 1,83 ha p evážn ostatní
plochy.
Stávající komunikace vedoucí do Zadního lomu (parcela . 811/1) bude zpevn na v celém
rozsahu (1322 m 2).

V katastru obce M any bude krom vlastního t lesa skládky (zhruba poloviny její plochy)
situován také zemní val (násyp z místního materiálu).
Na korun tohoto násypu bude umíst na p íjezdová komunikace pro záv re nou etapu
zám ru (a také do prostoru nad p ipravovanou skládkou).
Plocha tohoto valu v etn komunikace p edstavuje 0,48 ha. S výjimkou vlastní komunikace
(2 557 m2) bude tato plocha rekultivována a vrácena p vodnímu ú elu (ostatní plocha, lesní
pozemek).
Bližší charakteristika pozemk a ploch dot ených násypem je patrná z tabulky B.II.3.
Tab. B.II.3: Parcely dot ené výstavbou zemního valu v k. ú. M
.

LV

2

Plocha (m )

2

Zábor (m )

any

Zp sob využití

Druh pozemku

BPEJ

787/71

717

4751

448

n/a

Orná p da

20810+24167

791

101

12 013

192

Neplodná p da

Ostatní plocha

n/a

793/1

693

10 206

1 381

n/a

Lesní pozemek

n/a

793/2

693

1 810

71

n/a

Lesní pozemek

n/a

793/7

693

71

5

n/a

Lesní pozemek

n/a

794/1

693

579

26

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

n/a

795

693

8 764

865

n/a

Orná p da

24167

796

693

12 277

1 842

Neplodná p da

Ostatní plocha

n/a

57 262

4 830

Celkem

Pro výstavbu vlastní skládky budou v katastru obce M any zabrány parcely a plochy
uvedené v tabulce B.II.4.
Trvalý zábor p dy pro výstavbu t lesa skládky v katastru M any bude celkem 2,09 ha
evážn ostatní plochy, lesních pozemk a orné p dy.
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Tab. B.II.4: Parcely dot ené výstavbou skládky v k. ú. M
2

.

LV

787/9

693

115

787/10

693

787/12

Zábor (m )

any

Zp sob využití

Druh pozemku

BPEJ

65

n/a

Orná p da

24167

42

15

n/a

Orná p da

20810+24167

693

57

57

n/a

Orná p da

20810+24167

787/71

717

9 152

1 065

n/a

Orná p da

20810+24167

787/46

723

4 627

5

n/a

Orná p da

20810+24167

787/68

717

4 751

55

n/a

Orná p da

20810+24167

791

101

12 013

8 078

Neplodná p da

Ostatní plocha

n/a

792

693

96

96

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

n/a

793/1

693

10 206

6 256

n/a

Lesní pozemek

n/a

793/2

693

1 810

1 789

n/a

Lesní pozemek

n/a

793/6

545

1 681

1 681

n/a

Lesní pozemek

n/a

793/7

693

71

66

n/a

Lesní pozemek

n/a

793/8

716

16

16

n/a

Lesní pozemek

n/a

794/1

693

579

88

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

n/a

794/2

545

556

556

Ostatní komunikace

Ostatní plocha

n/a

795

693

8 764

848

n/a

Orná p da

24167

796

693

12 277

182

Neplodná p da

Ostatní plocha

n/a

57 262

20 918

Celkem

Plocha (m )

2

V katastru obce Brat ice bude zám r umíst n na parcele 810/2, okrajov na parcele 810/1 a
na menší ásti parcely . 791, která je vedena jako orná p da. Zabíraná ást parcely je však z v tší
ásti tvo ena neobhospoda ovanou p dou na bývalé výsypce (není stanovena BPEJ). Celkový zábor
v katastru Brat ic bude 1,83 ha.
V katastru obce M any zám r vyvolá zábor celkem 2,57 ha p evážn ostatní plochy, lesních
pozemk a orné p dy (BPEJ 20810 a 24167, tj. II. a V. t ída ochrany ve smyslu vyhlášky . 48/2011
Sb. o stanovení t ídy ochrany).
Celková plocha skládky v etn nov budovaného p íslušenství (jímka, obvodový p íkop) bude
3,92 ha. V etn trvalého záboru pro výše uvedenou komunikaci bude zábor p dy p edstavovat
celkem 4,2 ha. P evážnou ást pozemku p edstavují ostatní plochy (neplodná p da, komunikace),
menší ást tvo í orná p da (0,437 ha) a lesní pozemek (1,113 ha), p evážnou ást (2,744 ha)
edstavují ostatní plochy (neplodná p da, komunikace).
Zvolená varianta zám ru nep edpokládá využití veškeré plochy vy len né v územn
plánovacích dokumentacích. Obrázek B.II.2 znázor uje situování zám ru ve vztahu ke zm nám
územních plán obcí Brat ice a M any.
Pokud jde o vým ry jednotlivých ploch, odpovídají úvodnímu stupni projektové p ípravy. Je
pravd podobné, že skute né vým ry zabíraných ploch se budou mírn lišit. N které hranice
vymezující stávající návrh je možné p ekro it, zatímco jiné nikoli (viz obr. B.II.2). Je proto reálné
edpokládat, že plocha zám ru up esn ná v dalším stupni p ípravy se bude odchylovat od výše
uvedené celkové plochy max. v ádu desítek tvere ních metr .
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Obr. B.II.2: Situace zám ru ve vztahu k plochám ur ených územními plány

B.II.2 Voda
Výstavba
Pot eba vody p i výstavb se nep edpokládá (nevzniká požadavek na odb r vody). Pitná voda
bude dovážena balená, bude využíváno sociální zázemí stávající skládky. Variantní ešení
3
edstavuje použití mobilních za ízení a malé cisterny pro dovoz užitkové vody ( ádov v desítkách m
po dobu výstavby).
Mimo ádná pot eba užitkové vody p i stavb (skráp ní, vlh ení) bude ešena nákupem a
dovozem, p ípadn využitím vody erpané z výkopu pro jímku.
Provoz
hem provozu bude odebírána voda pro hygienické za ízení zam stnanc stejným
zp sobem jako v sou asném provozu. Pro p edpokládaný po et zam stnanc (6-8) se o ekává
maximální ro ní množství odebírané vody do 250 m 3. Voda je erpána ze studny u vjezdu do stávající
skládky.
Skráp ní skládkové plochy bude podle pot eby zajiš ováno z jímky prosáklých vod, která bude
dimenzována pro extrémní normové srážky v dané oblasti. V extrémn suchém období lze pro vlh ení
použít omezené množství vody odebírané pro hygienické za ízení, omezit provoz nebo vodu dovážet
v cistern .
Pot eba pitné vody b hem provozu bude pokryta nákupem balené pitné vody.
Po ukon ení provozu bude spot eba vody omezena na udržovací zálivku výsadby po dobu 2 –
3 vegeta ních sezón. Tuto pot ebu lze pokrýt akumulací vody nap . z režimního erpání p i
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monitoringu nebo zachycováním srážkové vody z provozní budovy, takže nep edstavuje požadavek
na další zdroje.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Materiál pro vytvo ení t snící vrstvy (sprašové a jílovité hlíny) bude získán ze skrývek p i
žb št rkopísk v okolí, p ípadn v sousedícím zemníku pro hráz ochranné suché nádrže nebo
využitím místních materiál získaných p i terénních úpravách v kombinaci s bentonitovými rohožemi a
snící fólií.
Zbývající materiálové vstupy p i výstavb mají charakter nakupovaných výrobk a stavebnin.
Kamenivo pro zpevn ní p íjezdové komunikace bude získáno selektivním odklizováním materiálu
v lomu a zarovnáním lomových st n.
Provoz
Vlastní provozování nep edstavuje žádný nárok na surovinové zdroje. Rekultivace skládky po
jejím uzav ení bude provedena z inertního materiálu získaného provozem recykla ního st ediska
stavebních odpad dopln ného o produkt zem
lské BPS.
Energetické pot eby pro provoz budou v režii provozovatele. Jde o pohonné hmoty a
elektrickou energii pot ebné pro provoz obslužných mechanizm (kompaktor, naklada , erpadla, OA
a TNA) a za ízení (osv tlení, vytáp ní). Tato spot eba bude zajišt na ze stávajících zdroj sou asné
skládky (trafostanice). Protože nový provoz nastane po ukon ení stávajícího, nedojde ke zvýšení
odb ru energií.
Spot eba elektrické energie je odhadována na 12 000 kWh ro
po dobu provozování
skládky (na druhé stran bude skládka po ur itou dobu zdrojem energie získávané využitím
skládkového plynu). Spot eba pohonných hmot je odhadována podle p edpokládané intenzity
skládkování (vycházející ze sou asného stavu) na 55 m3 motorové nafty ro
.
Zám r bude využívat existující p íjezdovou trasu, nov bude pouze zpevn na koncová ást
elové komunikace v prostoru skládky v délce do 300 m.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Ve fázi výstavby dojde k mírnému zvýšení nárok na dopravní sí z titulu z ízení staveništ . S
ihlédnutím k rozsahu výstavby (v daném asovém období bude p ipravována vždy jen jedna etapa)
a intenzit nasazení mechanism (jednosm nný provoz) lze odhadovat krátkodobé zvýšení do 10%
stávajícího (maximálního) provozu sou asné skládky.
Absolutní v tšina stavebních prací bude probíhat na míst bez pot eby mimostaveništní
dopravy. Požadavky na jinou infrastrukturu nejsou.
Celkové dopravní nároky stavby na dopravní i jinou infrastrukturu lze ozna it za nevýznamné.
Provoz
Zám r p edstavuje z v cného hlediska stejnou innost jako z ízení další kazety stávající
skládky, proto nejsou žádné nové nebo zvýšené nároky na infrastrukturu. V rámci provozu se
nep edpokládá rozší ení svozové oblasti ani zvýšení množství ukládaných odpad . Protože stávající
skládka bude v dob otev ení nové skládky zapln na, nedojde ke zvýšení provozu spojeného se
skládkováním v dané lokalit .
Vyt íd né a upravené složky objemného komunálního odpadu materiálov nebo energeticky
využitelné budou shromaž ovány pouze do úrovn prvních jednotek svozového množství a postupn
odváženy k využití. Tato doprava bude realizována formou vyt žování vozidel. Zvýšení dopravy z
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vodu úpravy a t íd ní odpad se neo ekává.
Provozní infrastruktura (el. rozvod, drenáže, jímání skládkového plynu apod.) bude omezena
výhradn na plochu zám ru a nevyžaduje koordinaci s místní infrastrukturou.
Jiné nároky na infrastrukturu nejsou.

III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Ovzduší
Ve smyslu p ílohy . 1 k na ízení vlády . 615/2006 Sb. pat í skládky s celkovou kapacitou
vyšší než 25 000 t do kategorie „st ední zdroj“ zne iš ování. Za tento zdroj je považována celá svrchní
vrstva deponie skládky a p ípadné emise skládkového plynu.
Posuzovaná skládka bude vybavena za ízením na jímání a využívání skládkového plynu ve
stávající kogenera ní jednotce.
Bodové a plošné zdroje
Hlavním zdrojem zne iš ování bude recykla ní plocha stavebních odpad . Její kapacita je
navržena na cca 21 tis. tun ro
. Protože se p edpokládá nasazení mobilní linky s kapacitou až 300
t/hod., o ekává se její provozování dvakrát až t ikrát ro
po dobu 1-2 týdn v závislosti na
akumulaci zpracovávaného materiálu. V takovém p ípad lze organiza ním opat ením vylou it provoz
v klimaticky nevhodném období, p ípadn využít v plné mí e kompenza ní opat ení. Pro zjišt ní
maximálního možného vlivu nebyla tato opat ení p i výpo tech v rozptylové studii uvažována a
edpokládalo se provozování nezakryté linky a zpracování materiál o vlhkosti 3% bez skráp ní
esyp .
Další bodové zdroje budou mechanizmy pro ukládání, zpracování a hutn ní odpadu. Podobn
jako kogenera ní jednotka p edstavují stávající bodové zdroje zne išt ní, protože jde o zdroje, které
budou p esunuty ze stávající skládky.
Jako zdroj zne iš ování byly v rozptylové studii uvažovány také sekundární emise vznikající
i n kterých z inností spojených se zám rem (doprava, t íd ní).
Liniové zdroje
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní ovzduší bude automobilová doprava. Rozsah dopravy
spojené s posuzovaným zám rem se bude blížit max. hodnotám stávajícího provozu. Na základ
aktuálního provozu skládky byla odhadnuta doprava spojená se zám rem jako pohyb 80 TNA/den, tj.
160 pohyb denn . Z hlediska zm ny v i sou asnému stavu dojde pouze k prodloužení koncového
úseku svozových tras o zhruba 300 m. Stávající (prašná) nezpevn ná komunikace v lomu bude
upravena do podoby zpevn né komunikace.
Vnášení TZL do ovzduší je nutno podle platné legislativy snižovat a vylou it v maximální mí e,
která je prakticky dosažitelná. Na všech místech a p i operacích, kde bude docházet k emisím TZL do
ovzduší bude s ohledem na technické možnosti používána dle povahy procesu vodní clona, zkráp ní,
odprašovací nebo mlžící za ízení. Pro ú ely zvlh ování potenciáln prašných úsek skládky bude
využívána prosáklá skládková voda erpaná z jímky, v p ípad pot eby bude dovážena užitková voda
(tato innost se p edpokládá pouze v extrémn suchých letních periodách, jejichž trvání lze odhadovat
podle klimatických charakteristik na max. 2-3 týdny).
S ohledem na umíst ní komunikace i pracovních ploch v údolní depresi a dopln ním
obvodové zelen lze o ekávat, že projevy p ípadné prašnosti budou výrazn nižší než ve
srovnatelných provozech v rovinatém terénu.
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B.III.2 Odpadní vody
i výstavb ani b hem provozu nebudou b žn produkovány odpadní vody s výjimkou
omezeného množství splaškových vod z hygienického za ízení. Toto za ízení je v provozu a odpadní
vody jsou shromaž ovány v septiku a odváženy ke zneškodn ní do OV. Sou asný stav z stane
zachován, nové odpadní vody nebudou vznikat.
Prosáklé deš ové vody budou recirkulací používány na zvlh ování povrchu skládky. V b žném
provozu budou prosáklé vody odstra ovány výparem p i používání v prostoru skládky jako opat ení
omezující vznik sekundární prašnosti vlivem provozu.
Objem jímky prosáklých vod bude navržen tak, aby bezpe
akumuloval normové množství
srážkových vod ve smyslu SN 83 8033 (patnáctiminutový déš a 1 až 2denní srážku s
pravd podobností opakování jednou za sto let). V p ípad mimo ádných a dlouhotrvajících srážek,
kdy by mohla být dosažena kapacita jímky, by byl p ípadný p ebytek vod z jímky odvážen ke
zneškodn ní v OV.
Z prostoru zám ru nebude vedena žádná kanalizace nebo odpad, do recipientu nebude
vypoušt na žádná voda.

B.III.3 Odpady
Období výstavby
Protože p evážnou ást stavebních objekt p edstavují konstrukce s minimální možností
vzniku odpad , lze o ekávat p i výstavb pom rn nízký jednotkový objem odpad , p edevším
kategorie O.
esnou specifikaci množství a druh odpad bude možné vytvo it až po zpracování
provád cího projektu.
ehled o ekávaných odpad a odhad jejich množství uvádí následující tabulka.
Tab. B.III.1: P edpokládané odpady a jejich množství p i výstavb
Kód

Název odpadu

Kategorie

Množství (t)

080409

Odpadní lepidla a t snící materiály obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

N

0,1

150101

Papírové a lepenkové obaly

O/N

1

150102

Plastové obaly

O/N

1

150104

Kovové obaly

O/N

0,5

150105

Kompozitní obaly

O/N

0,5

150202

Absorb ní inidla, filtra ní materiály, istící tkanina a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

N

0,5

170101

Beton

O

1

170201

D evo

O

2

170203

Plasty

O

0,5

170405

Železo a ocel

O

0,5

170604

Izola ní materiály neuvedené pod . 170601 a 170603

O

0,5

170904

Sm sné stavební a demoli ní odpady (neuvedené pod
170901, 170902, 170903)

200304

Odpad ze septik a žump
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Lze o ekávat také p íležitostný vznik obvyklých odpad zp sobený provozem stavebních
mechanizm (nap . vy azené pneumatiky, olejové filtry a pod.). Takové odpady jsou považovány za
související s provozem dodavatele stavby (sou ástí jeho POH) a nejsou proto uvedeny.
edpokládá se, že dodavatel stavby bude p i evidenci a nakládání s odpady postupovat v
souladu s platnými p edpisy. V tšina odpad m že být odstran na v navazujícím provozu (tj. p edání
k materiálovému nebo energetickému využití a skládkování).
Období provozu
hem skládkování budou vznikat odpady v d sledku provozu strojového parku (kompaktor,
naklada ) obdobn jako ve stávajícím provozu. Krom t chto odpad budou vznikat obdobné odpady
také z provozu t ídících linek a p edevším vlastní recykláty stavebních odpad a zachycené
materiálov využitelné složky komunálního odpadu, které se v tomto okamžiku za odpad nepovažují,
protože budou p edávány k dalšímu využití. Zbytkový odpad bude skládkován na míst .
edpokládá se vznik druh a množství odpad uvedených v následující tabulce.
Tab. B.III.2: P edpokládané odpady a jejich množství p i provozu zám ru
Kód

Název odpadu

Kategorie

Množství (t/rok)

150101

Papírové a lepenkové obaly

O/N

0,5

150102

Plastové obaly

O/N

0,2

150106

Sm sné obaly

O

0,2

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek

N

0,01

150202

Absorb ní inidla, filtra ní materiály

N

0,01

191208

Textil

O

0,5

200121

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

N

0,001

Odpady vyhovující požadavk m umíst ní na skládku S-OO3 mohou být zneškod ovány na
míst , p ípadn jako ostatní vyt íd né složky budou odváženy k recyklaci, regeneraci nebo
energetickému využití. Zbývající odpady budou p edávány k odstran ní na skládce p íslušné
kategorie.
Spalitelné odpady budou energeticky využívány spole
s produktem vznikajícím úpravou
KO jako spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu – kód 191210), p ípadn jako jiné odpady
(v etn sm sí materiál ) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod íslem 191211 (kód 191212).
Recyklací stavebních materiál budou vznikat v prom nlivém množství odpady uvedené výše
a krom toho také materiálov využitelný produkt z magnetického separátoru a vlastní recykláty.

B.III.4 Ostatní (hluk a vibrace, zá ení, zápach, jiné výstupy)
Období výstavby
i výstavb skládky bude nasazena z hlediska hlukové zát že zcela rovnocenná
mechanizace jako p i vlastním provozu (pásový dozer, vibra ní kompaktor, kolový naklada , t žké
nákladní automobily). P i úprav skalního povrchu ve st
lomu nelze vylou it v n kterých místech
ojedin lé použití bouracího pneumatického kladiva. Použití trhavin se nep edpokládá.
Období výstavby lze odhadovat na 3-4 m síce, ovšem bude se po n kolika letech opakovat,
protože výstavba bude probíhat pro jednotlivé sekce skládky postupn . První etapa výstavby bude
probíhat samostatn (p ípadn za provozu stávající skládky - pokud nebude mezitím zapln na).
Výstavba zbývajících dvou etap bude probíhat za provozu nové skládky.
Protože v tšina konstruk ního materiálu skládky bude získána na míst , p edpokládá se
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hem výstavby zanedbatelné zvýšení dopravy mimo vlastní staveništ (odhad: +10% k doprav
žného provozu skládky). Na míst stavby p ibude k vlastnímu provozu skládky p i výstavb provoz
dalšího naklada e, pásového rypadla, vibra ního válce, 5 TNA a 3 OA.
Jako nejexponovan jší období provozu nové skládky je v p iložené hlukové studii posuzována
situace b žného provozu v soub hu s výstavbou další sekce. V tomto období lze v p ípad pot eby
do asn zastavit manipulaci se stavebním odpadem nebo omezit provoz t ídicí linky.
Výstavba bude probíhat v jednosm nném provozu, p ípadn s prodlouženými sm nami (12
hod., pouze v denní dob ).
Zdrojem vibrací bude p i výstavb pouze kompaktor a ojedin le bourací kladivo p i úprav
st ny lomu. Tyto vibrace jsou provozní funkcí a ú inn se projevují pouze v pracovním dosahu stroje.
Mimo dot enou ást staveništ nebudou registrovatelné.
Zdroje ionizujícího i neionizujícího zá ení nebudou p i výstavb používány ani produkovány.
i výstavb se nep edpokládá možnost vzniku pachových emisí (s výjimkou výfukových plyn
strojového parku).
Období provozu
i provozu skládky bude vznikat hluková zát ž zhruba ve stejném rozsahu jako na stávající
skládce, protože bude použita totožná mechanizace a zachována intenzita jejího nasazení. P i
hodnocení hlukové zát že byly zahrnuty nov zamýšlené zdroje (t ídicí linka velkoobjemového
odpadu a t íd ní stavebního odpadu). Soub h zát že zám ru a stávajícího provozu skládky
nenastane, protože nová skládka bude provozována až po zapln ní stávající skládky.
Pozitivn se z hlediska možného vlivu hlukové zát že projeví v tší vzdálenost od nejbližší
obytné zástavby a terénní úpravy na obvodu plochy. Jak liniové, tak bodové zdroje nep ekra ují
hygienické limity a nebudou p edstavovat významný negativní dopad.
V rámci uvedeného zám ru nejsou navržena za ízení produkující radioaktivní nebo ionizující
ípadn jiná elektromagnetická zá ení a ani zneškod ovaný odpad je nesmí obsahovat.
Zdrojem zápachu p i provozu jsou vlastní biodegradabilní složky komunálního odpadu. V
rámci možností použité mechanizace budou tyto složky z odpadu separovány a p edávány ke
zneškodn ní v nov budované bioplynové stanici (pokud bude dopln na o biofrmentor, který to
umožní) nebo k energetickému využití, p ípadn kompostovány. Ší ení zápachu z uloženého odpadu
je omezováno jeho hutn ním a pr
žných p ekrýváním materiálem TZS. Vyvíjený skládkový plyn
bude jímán a využíván ve stávající kogenera ní jednotce.
Podle vyhlášky MŽP . 362/2006 Sb. o zp sobu stanovení koncentrace pachových látek,
ípustné míry obt žování zápachem a zp sobu jejího zjiš ování je p ípustná míra obt žování
zápachem p ekro ena vždy, „pokud si na obt žování zápachem st žuje více než 20 osob a pokud (...)
bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které p ekro ení p ípustné míry obt žování
zápachem zp sobilo“. Za dobu provozování stávající skládky nebyly registrovány stížnosti na
obt žování zápachem a lze d vodn o ekávat, že ani pokra ování provozu v etn nov zavedené
recyklace stavebních odpad a úpravy velkoobjemového odpadu nebude p edm tem takových
stížností. Podle uvedené vyhlášky je nutno pro daný zám r stanovení koncentrace pachových látek
provést do 3 m síc po zm
na kterou bylo vydáno povolení orgánem ochrany ovzduší.
Jiné výstupy než výše uvedené nejsou o ekávány.

B.III.5 Dopl ující údaje
i p íprav základové spáry pro z ízení t snící vrstvy skládky dojde k terénním úpravám v
rozsahu zhruba 150 000 m3. Tyto zásahy budou provedeny na vlastní ploše skládky (v lomu) jako
výkopy a z menší ásti také na další ásti plochy vy len né v ÚP jako plocha „technické infrastruktury“
(jako násypy). V p ípad , že p edpokládané deponie materiálu budou menšího rozsahu (skalní podloží
bude blíže sou asnému povrchu než se p edpokládá – viz obr. B.I.5), bude i objem terénních úprav a
také celkový objem skládky p im en nižší. V p edložené dokumentaci se p edpokládá maximální
rozsah.
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ÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C.1 Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného
území
C.1.a územní systémy ekologické stability krajiny
Zám r je situován v oblasti, která není zahrnuta do regionálního systému ekologické stability.
Nejbližší plocha nadregionálního biokoridoru leží ve vzdálenosti p es 2 km za obcí M any (K161 –
Mohelno).
V rámci informování ve ejnosti uvádí portál Jihomoravského kraje jako základní materiál
územní prognózy „Generel regionálního a nadregionálního ÚSES“ (Ageris 2003). V tomto materiálu
není s ohledem na absenci nadregionálních a regionálních prvl ÚSES lokalita ani její bližší okolí
diskutována.

Obr. C.1.1: Nadregionální prvky ÚSES v okolí zám ru
Ochrana p írodních hodnot daného území na úrovni lokální sít prvk ÚSES je p edm tem ÚP
obcí Brat ice i M any. V katastrálním území obce Brat ice je navrženo v souvislosti se zám rem
doplnit a posílit stávající prvky ÚSES.
Ve vazb na možnost vybudování plochy pro výrobu elektrické energie fotovoltaickými panely
jsou plochy Zm8a, 8b a 8c na východním okraji lokality nov vy len ny jako plochy pro biocentrum,
biokoridor a lesní zele . Po zm
dota ní politiky je pravd podobné, že výstavba fotovoltaické
elektrárny nebude v nejbližších letech realizována a vybudování nových kompenza ních prvk ÚSES
bude odloženo, protože ásti stávající skládky jsou postupn rekultivovány do podoby p vodního
stepního porostu s ke orosty a budou zapojeny do systému lokálního ekosystému (viz obr. C.1.2).
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Obr. C.1.2: Pohled z VKP Brat ický lom Nad skalou sm rem k JZ na rekultivovanou ást stávající skládky
(plocha zám ru je mimo záb r).
(duben 2011)

V ploše zm ny ÚP se nachází lokální biocentrum U Brat ického lomu (navazující na
biocentrum sousedního katastru). Toto biocentrum bude v souvislosti se zám rem v prostoru lomu po
dobu provozu zám ru redukováno. Jako náhrada pro období výstavby a provozu zám ru je vymezena
sousedící plocha zhruba v polovi ní velikosti pro rozší ení tohoto biocentra.
Zmín né biocentrum je ve stávající podob izolované intenzivn zem
lsky využívanou
dou a je napojeno na nefunk ní biokoridor.
Do asná redukce nebude mít na funk nost biocentra vzhledem k jeho nízké stávající kvalit
zásadní negativní vliv. Podle údaj ÚP je biocentrum vymezeno v dostate
dimenzovaném
prostorovém rozsahu.
Po ukon ení provozu zám ru a provedení rekultivace jeho povrchu bude plocha lokálního
biocentra rozší ena do prostoru bývalé skládky. Potla ením intenzivního náletu akátu, rekultivací
vhodnou místní vegetací a dopln ním navrženého biokorioru bude dosaženo zlepšení ve vztahu k
sou asnému stavu.
Obr. C.1.3 p edstavuje vý ez ÚP obce Brat ice zachycující prostor zám ru a okolí daného
katastru.
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Obr. C.1.3: Situace ÚSES v ÚP obce Brat ice v prostoru dot ené zám rem
Legenda:
Zm8 – plochy pro výrobu el. energie fotovoltaickými lánky na sou asných plochách pro skládku odpad a na
plochách orné p dy v jejím sousedství
Zm8a – navržená trasa biokoridoru v nové trase
Zm8b – navržené biocentrum LBC U Brat ického lomu
Zm8c – navržená lesní zele , v trolamy
Zm9 – plochy pro využití odpadu a skládkování na stávajících plochách orné p dy, ostatní p dy a zelen

Po/I – orná p da
Zl – zele
Vskl – výroba a skladování

ÚP obce M any navrhuje v prostoru dot eném zám rem rekultivaci (po ukon ení
skládkování) a následné založení biocentra LBC2 v etn biokoridoru (viz obr. C.1.4).
Požadavkem na nové biocentrum je rekultivace stávajícího povrchu terénu (v etn
ásti
nedot ené zám rem) do podoby stanovišt p vodních rostlinných spole enstev a potla ení sukcese
invazního akátu.
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Obr. C.1.4: Situace ÚSES v ÚP obce M

any v prostoru dot ené zám rem

Legenda:
3.1 – p evod orné p dy, krajinné zelen , luk a pastvin na plochu „technické infrastruktury“ (nový funk ní typ Tso
skládka odpadu)
Zk – krajinná zele
Po/III – orná p da
Tso – technická infrastruktura – skládka odpadu

Celkov lze hodnotit stav územního systému ekologické stability v dané lokalit jako narušený
edevším vzhledem k relativní izolaci jednotlivých lokálních prvk , jejich nedostate né návaznosti na
regionální prvky a p evažujícímu zastoupení nep vodních invazních rostlinných druh . Také
probíhající aktivity na stávající skládce a áste
také v opušt ném kamenolomu lokáln narušují
stav místního ekosystému.
Z pohledu výsledného stavu je patrné, že vhodnou rekultivací uzav ených ástí skládky lze
vytvo it vhodné plochy pro posílení lokálního ÚSES.
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C.1.b zvlášt chrán ná území, p írodní parky, významné krajinné prvky
V blízkém i širším okolí zájmové lokality nejsou žádná zvlášt chrán ná území, takže zájmové
území neleží na území národního parku, CHKO, národní p írodní rezervace, národní p írodní
památky, p írodní rezervace nebo p írodní památky. V dob zpracování dokumentace není v lokalit
nebo okolí vyhlášena p echodn chrán ná plocha.
Nejbližší chrán né území p edstavuje EVL Bezourek (ID 3389, maloplošné chrán né území
spravované AOPK R krajské st edisko Brno) ve vzdálenosti 3 km.

Obr. C.1.5: Chrán ná území v okolí zám ru
Na katastrálním území obcí Brat ice a M
zám ru registrovány následující VKP:

any jsou v t sném nebo blízkém sousedství plochy

a) VKP „Brat ický lom Nad skalou“ (k. ú. Brat ice, 0,5 ha) – hrana lomu se suchomilnými a
teplomilnými travobylinnými spole ensty a entomofaunou (potenciální hnízdišt vlhy pestré)
b) VKP „Na Lejtn “ (k. ú. Brat ice, 0,95 ha) – údolní niva Lejtny pod brat ickým lomem (dnešní
skládkou)
c) VKP „Strá nad lomem“ (k. ú. M any, 2,92 ha) – východn orientované odvaly bývalého
lomu na západní hranici stávající skládky s ke ovými porosty.
d) VKP „U hájku“ (k. ú. M any, 1,18 ha) – pastvina na jižn až jihovýchodn exponovaném
svahu Lejtny s travobylinnými a ke ovými porosty na severní hranici stávající skládky.
VKP „Brat ická skalka“ p ímo v prostoru zám ru (k. ú. M any, 1,22 ha) byl v roce 2006
zrušen (protože zanikl skalnatý ostroh s teplomilnými travobylinnými spole enstvy).
VKP uvedené pod body a) až c) nebudou zám rem dot eny. VKP U hájku bude v rámci
ípravy území z ásti dot en terénními úpravami, po skon ení stavby bude provedena revitalizace
v celém rozsahu (v etn likvidace akátu a ruderálních druh ). Souhlas k zásahu do tohoto VKP
(rozhodnutí MÚ Ivan ice, odbor životního prost edí, zn.: OŽP-1239-08-Hal z 1. 10. 2008) je podmín n
zpracováním plánu technické a biologické rekultivace.
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C.1.c území historického, kulturního nebo archeologického významu
Blízké i širší okolí zájmové lokality je území archeologického zájmu, tj. území s
archeologickými nálezy. Dané území je od paleolitu vícemén souvisle osídleno. Známá nalezišt se
soust
ují na mírn svažité plochy v okolí vodních tok .
ehled archeologických nález v okolí uvádí následující tabulka (zdroj: ÚP obcí, Památkový
ústav v Brn ).
Tab. C.1.1: Archeologická nalezišt v okolí zám ru ( íslování odpovídá obr. C.1.6)
. Prostorová identifikace
Bližší ur ení, tra
Druh nálezu
archeologického nalezišt
k. ú. Brat ice
1. SSZ od obce, cca 2400 m
tra O echovská, rozlehlé návrší – kóta Sídlišt ,
ojedin lé nálezy
od kostela,
276 m nad levou stranou údolí potoka
- BI
Lejtny, nadm. v. 272-276 m
2. S od obce, cca 1400 m od tra Staré hory – Dlouhé pad lky, mírný
sídlišt
kostela
JV svah od k ížku na kót 262 m, nad
levou stranou údolí potoka Lejtny,
nadm. v. 258-262m
SSZ od obce, cca 700 m od tra P llány u M an, mírný V svah
sídlišt
3. kostela
nad pravým b ehem potoka Lejtny,
nadm. v. 224-250 m
ojedin lé nálezy
4. SSV od obce, cca 400 m
tra Pad lky, JV svah nad levým
– ŠI – sídlišt ?
od kostela
ehem potoka Lejtny, nadm. v. 225250 m
keramika
5. SSZ od obce, 1200 m od
tra M anská (K loukám), mírný JZ
kostela
svah nad levým b ehem Šatavy, nadm. sídlišt ?
poh ebišt ?
v. 228-234 m
k.ú. M any
ŠI - stanice
1. SV od obce, 500 m od
tra Nad Humny (nad hospodá ským
(sídlišt )
kostela
areálem ZD), mírn svažitý J terén ve
svahu na levé stran údolí Šatavy,
nadm. v. 256-264 m
2. JV od obce, 750-1100 m
tra Pod nivou /Nivy), mírn svažitý JZ ojedin lé nálezy
ŠI – sídlišt ?
JV od kostela
terén ve svahu nad levým b ehem
Šatavy, nadm. v. 230-240 m
3. SV od obce, 1100 m SV od tra Niva, velmi mírn svažitý JV terén ŠI – ojedin lý
nález
kostela
plošiny (v okolí polní cesty u strže) ve
svahu nad pravým b ehem potoka
Lejtny, nadm. v. 268 m
Vysv tlivka:
BI - kamenná broušená industrie
ŠI - kamenná štípaná industrie
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Obr. C.1.6: Situace archeologických naleziš v okolí zám ru

(© Památkový ústav, Brno)

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná známá archeologická lokalita neleží v prostoru
plánovaného zám ru. Je také skute ností, že p edchozí innost (t žba) p ípadné potenciální nálezy již
v minulosti odstranila.
Možný st et tak p ipadá v úvahu pouze p i t žb t snícího materiálu pro výstavbu zemní hráze
suché nádrže a ásti t sn ní skládky. Protože p edpokládaný zemník nezasahuje do žádného z
uvedených archeologických naleziš , není nutné provád t archeologický pr zkum p ed provedením
zám ru.
Platí však povinnost ohlášení stavební innosti na území s archeologickými nálezy podle
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní (p ed otev ením zemníku). Pokud
bude p i provád ní zám ru zjišt n archeologický nález, bude postupováno v souladu s platnou
legislativou (oznamovací povinnost archeologického nálezu podle uvedeného zákona).
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C.1.d území hust zalidn ná
Zájmová lokalita leží v Jihomoravském kraji, který pat í k oblastem s nejvyšší pr
rnou
hustotou obyvatelstva, dot ené katastry však nedosahují hodnot pr
ru pro kraj. Vývoj po tu
obyvatel má sestupnou tendenci.
Vlastní umíst ní zám ru leží v odlehlé poloze vzhledem k obydleným oblastem, mimo
frekventované komunika ní trasy všech typ (cyklostezky, turistické trasy apod.).

C.1.e území zat žovaná nad míru únosného zatížení
Zájmová lokalita leží v oblasti bez známek nadm rného zat žování území z hlediska všech
sledovaných environmentálních charakteristik. Na ploše dot ených katastr p evažují agrocenózy
(orná p da, sady, vinice). N které pozemky jsou ohrožovány v trnou a vodní erozí. Velké pr myslové
zdroje zne išt ní v území chybí. Historické zatížení lokality skládkováním je v sou asné dob
upraveno ve smyslu platné legislativy.
Dot ené území v katastrech obcí M any a Brat ice nenáleží do žádné z rozvojových oblastí,
ešených politikou územního rozvoje a do žádné z rozvojových os.

C.1.f

staré ekologické zát že

Jako stará ekologická zát ž je identifikována p vodní nezabezpe ená skládka tuhého
komunálního odpadu (ID 956001) založená p ed rokem 1989, kdy legislativa kontrolující problematiku
skládkování odpad prakticky neexistovala. Tato zát ž je hodnocena z hlediska kvalitativního a
kvantitativního jako riziko st ední, lokální. Stávající skládka tuto zát ž zabezpe ila na kontaktu s
okolním prost edí s výjimkou nep ístupného založení p vodní skládky. Monitorovací systém
provozované skládky tak zajiš uje sou asn sledování této staré zát že.
Vznik nového t lesa skládky v rámci zám ru v sousedním lomu žádným zp sobem
neovliv uje uvedenou zát ž. Dojde k rozší ení systému kontrolních vrt a zv tšení monitorované
oblasti.
V povodí, do kterého zám r náleží, je evidována ješt stará ekologická zát ž p edstavovaná
uzav enou skládkou O echov (ID 11261001). Tato skládka hodnocená jako riziko st ední, bodové leží
cca 2,5 km SZ od posuzovaného zám ru a s ohledem na místní pom ry a izolaci nové skládky
neexistuje možnost jejich potenciálního vzájemného ovlivn ní.

C.1.g extrémní pom ry v dot eném území
Širší okolí zájmového prostoru p edstavuje typické pom ry ve vztahu k regionu. Svým
zp sobem extrémní jsou pom ry v dot eném úseku vodního toku, který je poznamenán p edchozí
žbou v kamenolomu. Vedení koryta kolem dobývacího prostoru funguje jako ob asný tok, který je v
delším bezesrážkovém období bez povrchového pr toku.
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C.2 Charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném území, které
budou pravd podobn významn ovlivn ny
Dot ené území není zvlášt chrán no ve smyslu zákona . 114/1992 Sb. ani se nenachází v
ochranném pásmu takového území.
Ve smyslu uvedeného zákona je každý vodní tok významným krajinným prvkem. Situování a
dot ení dalších VKP v okolí zám ru je uvedeno v kap. C.1.b.

C.2.a ovzduší
Lokalita leží v klimatické oblasti MT 10 (Quitt, 1975), která je charakteristická dlouhým, teplým
a mírn suchým létem, krátkou, mírn teplou a suchou zimou s krátkým trváním sn hové pokrývky.
Pr
rná ro ní teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 9°C, nejnižší je pr
rná lednová
teplota (kolem -2°C), nejvyšší pr
rná m sí ní teplota je v ervenci (19-20°C). Pr
rný ro ní úhrn
srážek kolísá mezi 500 – 650 mm.
Mezoklimatická charakteristika
Charakteristika topoklimatu vychází z vyhodnocení modelu terénu i aktivního povrchu (jeho
aerodynamické drsnosti, teplotní vodivosti, albeda a pod). Z hlediska rozptylu potenciálních
atmosférických p ím sí a obt žujících pach jde zejména o vymezení teplotn kontrastních ploch,
mezi nimiž dochází za jasného klidného po así k vytvá ení mikrocirkulace. Tato mikrocirkulace m že
za vhodných podmínek významn snižovat (nebo jinde zvyšovat) p ízemní koncentrace zne is ujících
látek. K mikrocirkulaci dochází zejména mezi vyskytujícími se velkými plochami výrazn teplejších
soubor budov i jiných technogenních povrch a chladn jšími plochami zem
lských pozemk .
Výrazná mikrocirkulace vzniká za jasného po así a p enáší svou konvektivní v tví ovlivn né ovzduší z
teplejší oblasti vzh ru, v p ízemní v tvi pak proudí do tohoto prostoru erstvý chladn jší vzduch z
okolních nezastav ných ploch. V pozdn odpoledních a ve erních hodinách za jasného klidného
po así tato mikrocirkulace p inášející k teplejší oblasti vlahý chladn jší vzduch vrcholí. Pozd ji v noci
se pak teplotní kontrasty mezi jednotlivými plochami postupn vyrovnávají a mikrocirkulace mizí.
Zám r neobsahuje velkoplošné halové objekty ani rozlehlé technogenní povrchy a nebudou
proto vytvo eny podmínky pro vznik popsané mikrocirkulace.
Významným faktorem ur ujícím rozptylové podmínky v daném území je také lenitost terénu.
Orografie terénu (konkávní profil) nezhoršuje rozptylové podmínky v území, nejsou dány podmínky
pro vznik p ízemních radia ních inverzí, významných z hlediska rozptylu škodlivin do ovzduší.
ízemní radia ní inverze se obecn vyskytují p i slabém proud ní vzduchu do cca 2 m.s-1 po západu
Slunce, kdy jsou zemský povrch a tím i p ilehlé vrstvy vzduchu ochlazovány a dochází ke stékání
studeného vzduchu do údolí (tzv. katabatické – sestupné proud ní). Po východu Slunce pak dochází k
oh evu oslun ných svah , leh í teplý vzduch stoupá (tzv. anabatické – vzestupné proud ní) a v
ranních a dopoledních hodinách se takto vzniklé inverze rozpoušt jí. Po západu Slunce m že dojít, za
edpokladu slabého horizontálního proud ní vzduchu v pr
hu dne, k opakování cyklu. Toto
základní schéma lze o ekávat v zájmovém území jen výjime
.
Na základ výše uvedených klimatických charakteristik lze souhrnn definovat zájmové území
jako oblast s p íznivými klimatickými podmínkami, mírnými pr
rnými teplotami, normální
proslunitelností v celé ploše, dob e prov trávanou p sobením v tr v p evažujících sm rech proud ní
a s nízkou pravd podobností vzniku celkových inverzních stav .
Kvalita ovzduší
Míra zne išt ní ovzduší je objektivn zjiš ována monitorováním koncentrací zne iš ujících
látek venkovního ovzduší (imisí) v p ízemní vrstv atmosféry sítí m icích stanic, které jsou s ohledem
na požadavky legislativy situovány p edevším ve velkých m stech. P i hodnocení kvality ovzduší jsou
edevším porovnávány zjišt né úrovn koncentrací imisí s p íslušnými imisními limity, p ípadn s
ípustnými etnostmi p ekro ení t chto limit , což jsou úrovn imisí, které by podle platné legislativy
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týkající se ochrany ovzduší nem ly být od stanoveného data p ekra ovány.
V dot eném prostoru ani v jeho blízkosti není provád no m ení kvality ovzduší. Nejbližší
automatizovaný imisní monitoring (SO2, NO2, NOx, PM10, CO a O3) provádí HMÚ na stanici v Brn Tu anech ozna ené BBNYA (typ: poza ová, zóna: p edm stská, charakteristika zóny: obytná,
reprezentativnost: oblastní m ítko 4-50 km) vzdálené cca 17 km.
estože se podle posledních dostupných údaj v R plocha OZKO zvýšila meziro
ze 3%
na 4,4%, v posuzované oblasti pat í kvalita ovzduší k lepšímu pr
ru. Kvalita ovzduší je ovlivn na
zástavbou okolních obcí a automobilovou dopravou, z ásti je ovliv ována blízkostí pr myslové
aglomerace (Brno) a exponované dopravní komunikace (R52). Tento vliv je patrný z následujících
obrázk zachycujících území JMK (poloha zám ru v rámci JMK - viz obr. C.2.4).

Obr. C.2.1: Ro ní pr
rné koncentrace
benzo(a)pyrenu v roce 2009 ( HMÚ)

Obr. C.2.2: Ro ní pr
rné koncentrace oxid
dusíku v roce 2009 ( HMÚ)

Na zmín né stanici imisního monitoringu byly v posledních letech nam eny hodnoty
koncentrací p íslušných škodlivin uvedené v následující tabulce (m ení koncentrací benzenu a
benzo(a)pyrenu nejsou na stanici provád na).
Tab.C.2.1: Zjišt né denní a ro ní imisní charakteristiky stanice 1130 Brno-Tu any (zdroj:
Rok
2007
2008
2009

3

NO2 (µg/m ) ro
20,5
20,0
19,4

ní Ø

3

NO2 (µg/m ) hod. max.
89,9

3

PM10 (µg/m ) ro
27,8

80,0
81,3

25,9
27,5

ní Ø

HMÚ)

PM10 (µg/m3) denní max.
219,8
97,9
158,4

Imisní zatížení lokality posuzovaného zám ru je podle rozptylové studie Jihomoravského kraje
charakterizováno následujícími hodnotami:
pr
rná ro ní koncentrace tuhých látek: 16-20 g.m -3 (PM10)
pr
rná ro ní koncentrace NO2: 19-20 g.m -3
maximální hodinová koncentrace NO2: 61-70 g.m -3
V minulosti pat ilo zájmové území mezi OZKO, protože v území p íslušného stavebního ú adu,
pod který lokalita spadá, byly na n kterých místech (obvykle 1 – 3 % území) p ekro eny n které z
imisních limit . V posledním roce, pro který jsou k dispozici údaje (2009) nedošlo v lokalit ani blízkém
okolí k p ekro ení žádného imisního limitu, p estože všeobecn na území kraje v posledních letech
mírn nar staly celkové emise TZL a oxidu si itého [9].
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Obr. C 2.3: Území, kde došlo k p ekro ení imisních
limit pro ochranu lidského zdraví v roce 2009
(vý ez JMK)
© 2011 HMÚ

Obr. C.2.4: Umíst ní zám ru v rámci JMK

Podle sd lení odboru ochrany ovzduší MŽP zve ejn ného ve V stníku Ministerstva životního
prost edí R (duben 2011) není dot ené území vymezeno na základ údaj za rok 2009 jako OZKO.

C.2.b voda
Lokalita je situována v povodí Svratky tvo eném p evážn pahorkatinami a vrchovinami. íslo
hydrologického po adí je 4-15-03-122, plocha p íslušného povodí (profil nad skládkou) je 13,41 km 2.
Pr
rná ro ní srážka za období 1931-1980 je 519 mm. Hodnoty specifického odtoku se pohybují
mezi 3 – 5 l.s-1.km-2.
Z hlediska hydrogeologického rajónování pat í lokalita do okrajové ásti rajónu 224 – Dyjskosvratecký úval. V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné údaje o kolektoru v daném rajónu:
Tab.C.2.2: Vybrané vlastnosti kolektoru (zdroj: hydroekologický informa ní systém VÚV T.G.M.)
Typ propustnosti

pr linová

Transmisivita

S ední 1.10-4-1.10-3 m 2/s

Mineralizace

0,3-1 g/l

Chemický typ

Ca-Mg-HCO3

V prostoru zamýšleného zám ru není p ítomen významn jší kolektor se souvislou hladinou
podzemní vody. Zjišt ná úrove této hladiny v okolí koryta Lejtny se pohybuje 2,6 až 4 m pod
terénem. Ve vlastním koryt voda v letním období na povrch vystupuje pouze krátkodob p i
vydatn jších srážkách. Naopak p i výrazných dlouhotrvajících srážkách dochází k vytvá ení
do asných rozliv v prostoru Zadního lomu. Tato situace je patrn zp sobena úpravami a z ásti
eložením p vodního koryta toku p i otvírce a t žb v lomu. V sou asné dob je Lejtna v daném
úseku charakterizována jako ob asný tok.
Tab. C.2.3: M-denní pr toky Lejtny v l/s (t ída III)
M
60
90
120
150
180
210
Qmd
43,0 29,23 22,5 17,3
13,0 9,0
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Oblast severozápadn , severn a severovýchodn od kamenolomu je vyhodnocena jako
vodárensky perspektivní pro jímání podzemní vody. Jde o souvrství pís itých št rk , které tvo í výpl
tzv. O echovského p íkopu (deprese v podložních horninách). Z hydrogeologického pr zkumu této
oblasti ( erpací zkoušky hydrovrt ) vyplývá, že tento kolektor nemá souvislost s podzemními vodami v
prostoru kamenolomu.
Území zám ru a nejbližší okolí leží mimo ochranná pásma zdroj pitné vody a mimo chrán né
oblasti p irozené akumulace vod. Lokalita neleží v záplavovém území (stanoveném JMK), malá ást
leží v inundac ním území Lejtny. Obec Brat ice p ipravuje nad plochou zám ru investici
protipovod ových opat ení spo ívajících ve vybudování suché reten ní nádrže, která bude
transformovat povod ové pr toky. Odpadní štola této hráze bude prodloužena tak, aby plocha zám ru
byla spolehliv mimo inunda ní území.

Obr. C 2.5: vý ez základní vodohospodá ské mapy s umíst ním zám ru

Stávající kvalita povrchových vod v lokalit je sledována v rámci monitoringu stávající skládky
[1] a srovnávána s imisními ukazateli p ípustného zne išt ní dle na ízení vlády . 61/2003 Sb. ve
zn ní NV . 23/2011 Sb. Voda v Lejtn je charakterizována jako velmi tvrdá s hodnotou pH v alkalické
oblasti. Vykazuje zvýšené hodnoty prakticky u všech indikátor antropogenního zne išt ní (obsah
organických látek, dusi nan , chlorid a fosfore nan ).
Kvalita povrchových vod v širším okolí je hodnocena ve smyslu SN 75 7221 – Jakost vod –
Klasifikace jakosti povrchových (viz obr. C.2.6).
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Obr.C.2.6: Kvalita povrchových vod v širším okolí zám ru (2007-2008)

© VÚV TGM, 2011

Kvalita podzemních vod je rovn ž sledována v rámci monitoringu stávající skládky. Podzemní
vody v zájmovém území (nad i pod skládkou) jsou ovlivn ny podobn jako povrchové vody
antropogenní inností (zvýšený obsah chlorid a fosfore nan ). Z hlediska metodického pokynu MŽP
„Kritéria zne išt ní zemin a podzemní vody“ je složení podzemní vody vyhovující [1].
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C.2.c P da a horninové prost edí
Lokalita leží na severozápadním okraji geomorfologického celku Dyjsko-svratecký úval pat ící
subprovincii Vn karpatské sníženiny.
dní pokryv v dot eném prostoru tvo í antropogenní sedimenty (navážky, odvaly, výsypky),
sut a výchozy skalního podloží, na menší ploše jsou vyvinuty modální fluvizem na nivních
uloženinách. Rozd lení p dních typ v okolí lokality je na obr. C.2.7.
Lokalita leží na kontaktu hornin brn nského masivu (granity, granodiority až diority) a jeho
plášt (kontaktní biotitické ruly) se sedimentární výplní karpatské p edhlubn , kterou tvo í v daném
míst horniny spodního miocénu zastoupené št rky, písky a jíly.
Kvartérní pokryv v míst zamýšleného zám ru p evážn chybí, protože byl odstran n v rámci
žby v kamenolomu. V bližším okolí je p vodní kvartérní pokryv zachován na okolních
obhospoda ovaných pozemcích jako sprašové hlíny a pod nimi ležící pleistocenní fluviální
št rkopís ité sedimenty, ast ji však jako antropogenní akumulace (odvaly, výsypky). Recentní
fluviální sedimenty Lejtny tvo í úzký pruh povod ových hlín a jíl malých mocností (do 1 až 2 m),
místy porušený t žební inností.
V lomu a nejbližším okolí jsou uloženy ve významných nepravidelných akumulacích
antropogenní sedimenty - skrývky a nevhodná surovina z t žby (prosívky). Tyto akumulace tvo í
zarostlé odvaly nebo upravené deponie.

Obr. C 2.7: P ehled p dních typ v okolí zájmové lokality

D_Bratcice2011_jul25.doc

strana 49

Integrovaný komplex odpadového hospodá ství p i skládce S-OO3 v kamenolomu Brat ice
3A11025.A01

Staveništ leží v míst bývalého povrchového lomu, nezasahuje do poddolovaného území a
neleží v sesuvné oblasti. V katastrech obou dot ených obcí je evidován od roku 1963 menší aktivní
sesuv ve sprašových hlínách postihující zhruba 150 m široký úsek východního svahu v sousedství
provozované skládky. Jeho okraj je od prostoru zám ru vzdálen zhruba 200 metr .
V zájmovém prostoru byl p vodní terén p evážn zakryt akumulacemi materiálu pocházejícího
z provozu lomu. P i jejich odklizování nebo úprav terénu by mohlo dojít p i nevhodném stavebním
postupu pouze k drobným lokálním sesuv m.
V dot eném prostoru nejsou evidovány staré ekologické zát že, p estože v lomu bylo v
minulosti možné identifikovat n kolik míst, kde byl uložen v malém množství stavební i komunální
odpad.
Staveništ neleží v chrán ném ložiskovém území, není v n m evidován dobývací prostor a
nejsou na n vázána známá ložiska vyhrazených nerost ani jejich ochranná pásma. Nejbližší ložisko
edstavuje prognózní plocha nevyhrazených nerost (cihlá ská surovina) zhruba 200 m východn od
lokality zám ru.
Území leží v seismické zón D ve smyslu SN 73 0036 (hodnota efektivního špi kového
zrychlení ag = 0,02 g), tedy v oblasti s malým seismickým zatížením (nízkým rizikem).
Z hlediska možného výskytu radonu leží lokalita v oblasti se st edním až vysokým rizikem
(vyv elé horniny, erozní báze). Toto potenciální riziko se vztahuje k obytné zástavb . V prostoru
zám ru bude výstavbou skládky (nepropustnými konstruk ními vrstvami) potla eno.

Obr. C 2.8: geologická mapa okolí zám ru
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Legenda k obr. C.2.8:
Kvartér
nivní sediment (holocén) [ID: 6] Horniny: hlína, písek, št rk, Typ hornin: sediment nezpevn ný,
Mineralogické složení: prom nlivé, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních stav
Smíšený sediment (holocén) [ID: 7] Horniny: sediment smíšený, p evážn jemnozrnný, Typ
hornin: sediment nezpevn ný, Mineralogické složení: prom nlivé, Poznámka: v etn
výplavových kužel
Pís ito-hlinitý až hlinito-pís itý sediment [ID: 12] Typ hornin: sediment nezpevn ný,
Mineralogické složení: pestré, Poznámka: asto polygenetické
Spraš a sprašová hlína (pleistocén) [ID: 16] Typ hornin: sediment nezpevn ný, Mineralogické
složení: k emen+p ím si+CaCO3, Poznámka: místy klastická p ím s
Kenozoikum (Neogén)
Št rky, pís ité št rky (miocén) [ID: 1813], Typ hornin: sediment nezpevn ný (karpatská
edhlube )
Klastika – písky, št rky se zpevn nými polohami pískovce, slepence (miocén - baden) [ID: 1823]
Typ hornin: sediment nezpevn ný, sediment zpevn ný (karpatská p edhlube ), Poznámka:
bazální a okrajová klastika
Proterozoikum
Biotitický granodiorit (neoproterozoikum) [ID: 1102], Typ horniny: magmatit hlubinný, typ Tet ice,
Jednotka: brn nský masiv
Migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, místy s amfibolem (neoproterozoikum) [ID:
1118] Typ hornin: metamorfit, Poznámka: místy mylonitizovaná, Jednotka: brn nský masiv
(metamorfní pláš )

C.2.d Ekosystémy, fauna a flóra
Podle biogeografického len ní eské republiky (Culek, 1996) pat í území zám ru k
nereprezentativní ásti Lechovického regionu, p echodnému území mezi panonskou a hercynskou
podprovincií. Tento bioregion je starosídelní oblastí s nízkou biodiverzitou, kde dominují
obhospoda ované plochy.
Zám r je situován na hranici katastrálních území Brat ice (582883) a M any (583375). Na
území t chto katastr nejsou chrán ná území ani jejich ochranná pásma. Vlastní lokalita tak není
sou ástí území s n kterým z režim ochrany. V zájmovém území se nenachází žádný památný strom.
Územní systém ekologické stability je v platné legislativ definován jako vzájemn propojený
soubor p irozených i pozm
ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní
rovnováhu. Základními prvky systému jsou biocentrum, biokoridor a interak ní prvek.
V míst zám ru se nachází lokální biocentrum U Brat ického lomu. Toto biocentrum je
izolováno intenzivn využívanou p dou a je napojeno na nefunk ní biokoridor. Biocentrum není
sou ástí nadregionálního systému.
Za ú elem zjišt ní aktuálního stavu bioty v daném prostoru a zejména ov ení potenciálního
výskytu chrán ných biologických druh byl proveden biologický pr zkum lokality.
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Flóra
Souvislý stromový porost na menší ásti zájmového prostoru a v jeho bezprost edním okolí
tvo í p evážn trnovník akát, áste
také b íza bradavi natá, javor klen, hloh obecný, r že šípková,
zimolez obecný a bez erný. Na zájmovém území se nachází kv tena slunných stanoviš s velkou
ím sí ruderálních rostlin.
Vý et zjišt ných druh cévnatých rostlin je uveden v biologickém pr zkumu (samostatná
íloha dokumentace).
Celé zkoumané území je do zna né míry zasaženo ruderálními porosty, v tšina ástí je
druhov velmi chudá a nenachází se v n m žádný zvlášt chrán ný rostlinný druh uvedený ve
vyhlášce . 395/1992 Sb.
Podíl nep vodních druh zjiš ovaný v blízkém okolí po etnou adou fytocenologických snímk
[5] dosahuje 39-56%.

Obr. C.2.9: Upravené koryto Lejtny v prostoru zám ru
Fauna
Stejn jako flóra je také fauna v zájmovém prostoru výrazn antropogenn ovlivn na. P i
pr zkumu bylo zaznamenáno celkem 26 druh obratlovc (1 zástupce batrachofauny, 15 pta ích
druh a 10 druh savc ), které mají nebo mohou mít k zájmovému území konkrétní vztah. Nebyly
zaznamenávány druhy s náhodným nebo ojedin lým výskytem, pouze druhy, které využívají nebo
mohou využívat lokalitu jako stanovišt pro rozmnožování, zimování, potravní stanovišt nebo
tahovou zastávku.
Krom zjišt ných druh lze o ekávat také výskyt nezaznamenaných, ale obvyklých
synantropních druh (myš, potkan) nebo pta ích druh , pro které jsou porosty k ovin atraktivní.
Pr zkum byl zam en na výskyt ohroženého druhu b ehule ní, která m že využívat menší
st nu ve sprašových hlínách (obr. C.2.6), která je sou ástí VKP Brat ický lom nad skalou (tento VKP
neleží v ploše zám ru a nebude dot en). Byly nalezeny opušt né nory, které v dob pr zkumu nebyly
využívány a nebyl také zaznamenán výskyt žádných jedinc na lokalit . Zmín né nory nebyly
využívány ani dalším tažným pta ím druhem, vlhou pestrou, jejíž ob asný výskyt je v širším okolí
zaznamenán.
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Celkov koresponduje fauna zkoumané plochy se sou asnou fragmentací okolního území a
s místní ochuzenou flórou ruderálních spole enstev.

Obr. C.2.10: Hrana ve sprašových hlínách nad stávající skládkou je sou ástí zachovávaného VKP
(osídlení hnízdišt nebylo biologickým pr zkumem potvrzeno, patrn vzhledem k množství
vhodn jších v tších lokalit v blízkém okolí)

C.2.e Krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky
Zájmové území a bližší okolí lze charakterizovat jako oblast intenzivn ovlivn nou
antropogenní inností (t žba, zem
lství, skládkování). P evažují pozm
né vegeta ní formace s
nízkou ekologickou stabilitou. Krajina je dlouhodob osídlena a trvale zem
lsky využívána.
Reliéf území má ráz nevýrazné nízké pahorkatiny s plochými h bety. P vodní kamenolom leží
na levém b ehu toku Lejtny, který v daném prostoru není trvale pr to ný (dochází ke vsaku a ást
roku je koryto suché).
i skrývkách v nedaleké pískovn bylo objeveno tábo išt z období p ed 30 000 lety se
zbytky koster mamut a sob . V obci Brat ice byly také nalezeny kostry a lebky se všemi zdravými
zuby staré cca 5000 let a zbytky slovanské keramiky ze 7. století našeho letopo tu.
Na jih od Brat ic jsou rozsáhlá nalezišt písku, která se doposud t ží. V minulosti byla t žena i
nalezišt slínu a jílu, která byla v využívána 4 cihelnami. V okolí se nalézá také prognózní ložisko
cihlá ských surovin.
Východn od zájmového prostoru (ve vzdálenosti cca 3 km) probíhá významná komunikace
E461 (Mikulovská rychlostní silnice R52).
První zmínka o obci M any je z roku 1181. První psané zmínky o obci Brat ice pocházejí z
roku 1537, kdy se píše v kronice Dolnokounického kláštera o tom, že po zániku kláštera prodal král
Ferdinand I. Brat ice Ji ímu Žabkovi z Limberka.
Nejstarší kulturní památkou v Brat icích je kostel Nejsv jší Trojice, jehož nejstarší ást
pochází z roku 1779. Kostel byl rozši ován a p estavován koncem devatenáctého století. V M anech
je obdobnou památkou kaple Panny Marie Nanebevzaté z roku 1872.
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z
hlediska jeho únosného zatížení
Zájmová lokalita p edstavuje zcela pozm
nou plochu jednak vlastní t žbou v bývalém lomu
jednak uložením vnit ních skrývek a prosívek. Zbývající plochy v okolí p edstavují intenzivn
zem
lsky využívané pozemky, p ípadn nevyužívané svažité plochy s áste
p vodním
porostem. Na svazích výsypek a odval je stabilizovaný náletový porost, který lze charakterizovat jako
írod blízký avšak s druhov nevhodnou skladbou.
Vodní tok protéká prostorem p evážn v um le tvarovaném koryt charakteru strouhy, ást
roku je zcela suchý.
V lokalit samotné ani v nejbližším okolí nejsou dosahovány ani p ekra ovány legislativou
sledované limity zne išt ní prost edí. Podle údaj uvedených v platných ÚP dot ených obcí (Brat ice
a M any) nejsou zat žovány „ tšími negativními vlivy, kvalita životního prost edí je pom rn
vysoká“.
Aktivní skládka v t sné blízkosti zám ru je provozována podle podmínek platného
integrovaného povolení, je zajišt na technickou bariérou v souladu s požadavky vyhlášky MŽP .
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad na skládky, SN 83 8030 (základní podmínky pro
výstavbu skládek) a SN 83 8032 (t sn ní skládek). Pr sakové vody jsou zpracovávány bez rizika
pro povrchové a podzemní vody v lokalit . Ur itý problém p edstavuje nezabezpe ená skládka
komunálních odpad , p ekrytá provozovanou skládkou. P vodn p ímo ovliv ovala podzemní vody
v bezprost edním okolí, v sou asné dob je od nich izolována um le vytvo enou depresí (režimním
erpáním podzemní vody). Tato environmentální závada není zám rem p ímo nijak ovlivn na, lze
ekávat, že prodloužením aktivní innosti v lokalit bude zajišt no sledování této problematiky, které
by jinak mohlo odeznít po uzav ení skládky.
Stávající problémy životního prost edí v dot eném území (tj. plochy vlastního zám ru a širšího
okolí) se projevují zejména v t chto oblastech:
•
snížená reten ní schopnost krajiny,
•
nízká biodiverzita zem
lských ekosystém ,
•
problém zne išt ní povrchových vod,
•
nedo ešená situace ist ní odpadních vod, odvád ní odpadních vod (p ipravuje se,
netýká se zám ru),
•
eroze zem
lské p dy
Mén závažné avšak negativní charakteristiky jsou:
•
celkové snižování rozlohy orné p dy i zem
lské p dy,
•
povod ové stavy,
•
zanedbaná údržba a špatný stav n kterých komunikací II. a III. t ídy resp. místních
komunikací.
Z hlediska únosnosti životního prost edí lze konstatovat, že v žádné ze složek životního
prost edí není lokalita ani blízké okolí nadm rn zat žována.
Za mezní lze považovat zem
lské využití ploch, které je provád no na prakticky všech
dostupných plochách a jeho další rozši ování není možné.
Z uvedených environmentálních problém v dot eném území posuzovaný zám r negativn
ovliv uje pouze stav komunikací (doprovodnou dopravou). Tento vliv je však nevyhnutelný v jakékoli
variant nakládání s odpady v daném území a není p ímým (ani novým) d sledkem zám ru.
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ÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV
NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

ZÁM RU

D.I
Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na obyvatelstvo a životní
prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Klasifika ní hodnocení jednotlivých vliv v této dokumentaci a další základní parametry
použité pro hodnocení jsou shrnuty v následující tabulce.
Tab. D.I.1: Použité klasifika ní stupnice a hodnoty
Hledisko
Kvantifikace
Poznámka
Doba trvání
Chvilkové
asovou jednotkou je max. den
Krátkodobé
Trvání n kolik týdn
St edn dobé
asovou jednotkou je rok
Dlouhodobé
Genera ní (25 let)
Trvalé
Po dobu trvání objektu/stavby
Zp sob interakce
ímá
Faktor p sobí p ímo na posuzovanou složku
Nep ímá
Faktor p sobí prost ednictvím jiné složky
Pravd podobnost Vylou ené
Nem že nastat (pravd podobnost = 0)
výskytu
Málo pravd podobné
Celkov se nep edpokládá (p = 0,1 – 0,4)
St edn pravd podobné
Pravd podobnost je reálná (p = 0,5 ± 0,1)
Velmi pravd podobné
Celkov se p edpokládá (p = 0,6 – 0,9)
Jisté
Nevyhnuteln nastane (pravd podobnost = 1)
Vratnost jevu
Vratné
V reálném ase lze obnovit p vodní stav
áste
vratné
Lze obnovit pouze áste
nebo pouze n které
Nevratné
inek je trvalý
Sou innost
Inhibi ní
Vzájemné p sobení snižuje souhrnný ú inek
Indiferentní
Faktory se neovliv ují
Kumulativní
Celkový ú inek se zvyšuje lineárn („s ítá“)
Synergická
Celkový ú inek se zvyšuje exponenciáln („násobí“)
Velikost
Nulové
(V textu jsou použity také jiné slovní popisy
v závislosti na konkrétní veli in , p ípadn
Podpr
rné (malé)
semikvantitativní vztažné popisy s ohledem na limitní
Pr
rné
hranice nebo celkový rozsah)
Nadpr
rné (velké)
Extrémní

Zám r vyvolává jak p ímé vlivy (nap . zábor p dy), tak nep ímé vlivy (nap . hluk vyvolaný
související dopravou), které jsou p edm tem hodnocení. Hodnocení se vztahuje na p ípravu,
výstavbu, provoz i následnou rekultivaci zám ru. Posuzuje se b žný provoz i možné havarijní stavy.
Vliv zám ru se posuzuje ve vztahu k aktuálnímu stavu (nulové variant ).
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D.I.1

Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv

Zám r je situován na hranici dvou katastr s dostate ným odstupem od obytné zástavby.
Protože stávající provoz probíhá bez známých st et se zájmy obyvatelstva, p edpokládá se, že
pokra ování provozu v nezm
ném množství manipulovaného odpadu a tedy p i stejné intenzit
dopravy nebude rovn ž zdrojem konflikt s obyvatelstvem.
Pokud jde o vlivy na ekonomickou a sociální sféru místního obyvatelstva, nep edstavuje
zám r žádnou zm nu sou asné situace. Nevznikají ani nezanikají pracovní místa, není ovlivn na
struktura místní zam stnanosti.
Pozitivní vnímání obyvatelstva je u obdobných aktivit ovlivn no finan ním p ísp vkem do
obecního rozpo tu s následným (zpravidla transparentním) pozitivním dopadem na obecní
infrastrukturu a služby.
Jako bezprost edn zasažené území lze ozna it vlastní pozemek a nejbližší okolí, které tvo í
zem
lsky využívané plochy nebo neplodná p da. Na tomto území se mohou projevovat vizuální,
hlukové a pachové vlivy skládky. V tomto území není umíst na žádná turistická trasa nebo
zajímavost, která by zp sobovala zvýšený pohyb osob. Nep edpokládá se, že by t mito vlivy bylo
významn ovlivn no obyvatelstvo okolních obcí, protože obytná zástavba leží v dostate né
vzdálenosti pokud jde o dosah možných negativních vliv zám ru.
Potenciáln dot enou populaci (výstavbou a provozem zám ru) p edstavuje obyvatelstvo
okolních obcí:
Brat ice (725 obyvatel v etn 90 d tí do 15 let)
M any (451 obyvatel v etn 71 d tí do 15 let)
Syrovice (1332 obyvatel, v etn 261 d tí do 15 let)
O echov (2432 obyvatel, v etn 361 d tí do 15 let)
Z hlediska potenciálního dot ení byly v rámci intravilánu obcí hodnoceny lokality nejvíce
exponované (tj. nejblíže zám ru nebo nejvíce vystavené hodnocenému ú inku). Je z ejmé, že
zbývající ást uvedené populace bude dot ena zám rem ješt mén , než uvád jí zpracované studie.
Období výstavby zám ru bude z ásti nebo zcela v soub hu s vlastním provozem. Vyplývá to z
edpokladu plynulosti (nep erušení) svozu odpad . Je také z ejmé, že výstavba jednotlivých sekcí
skládky bude probíhat sou asn se záv re nou fází skládkování na p edchozí sekci.
Protože p i výstavb bude použita stejná nebo srovnatelná mechanizace ve stejném režimu
jako p i provozu, bude se lišit období provozu a výstavby fakticky jen po tem zdroj (hluku,
zne išt ní). Výpo ty dopad t chto vliv na obyvatelstvo byly provád ny pro uvedené mezní p ípady.
Po ukon ení provozu bude následovat etapa rekultivace povrchu skládky a dot eného okolí,
kterou lze vnímat jako pokra ující avšak krátkodobý a výrazn omezený provoz. Po této etap dojde k
úplnému vylou ení mobilních zdroj (dopravy) v zájmovém prostoru a za len ní povrchu do okolí v
souladu s územními plány obcí.
V rámci p edložené dokumentace byla zpracována odborn zp sobilými osobami hluková a
rozptylová studie. Následn bylo provedeno samostatné hodnocení zdravotních rizik (HRA). V
souladu s legislativními požadavky bylo toto hodnocení zpracováno autorizovanou osobou pro oblast
posuzování vliv na ve ejné zdraví (RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.). Hodnocení zdravotních rizik je
samostatnou p ílohou p edložené dokumentace, v následujícím textu jsou p evzaty záv ry uvedeného
hodnocení.
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Kvalitativní odhad zdravotního rizika - ovzduší
„Nár st zdravotních rizik v d sledku realizace zám ru z expozice PM10 a NO2 bude
s pravd podobností hrani ící s jistotou zanedbatelný, a to jak z pohledu akutních, tak i chronických
zdravotních rizik, a to i p i sou asném zohledn ní p ípadných nejistot vyplývajících jak z odhadu
expozice rozptylovými studiemi, tak i z výb ru hodnot z epidemiologických studií, které byly pro odhad
rizika použity“.
Kvalitativní odhad zdravotního rizika - hluk
„Vzhledem k vhodnému umíst ní skládky odpad (-OO3) a uvažované dob provozu (pouze
denní provoz v pracovních dnech, zhruba 8 hodin denn ), nebude zp sobovat její provoz žádnou
další významnou zát ž. Lze konstatovat, že zám rem na rozší ení prostoru skládky odpad celkov
nedojde k rozpoznatelnému navýšení hlukové expozice proti stávajícím hladinám hluku, a tím ani
k vyššímu obt žování exponovaných obyvatel než je možno odhadnout již pro sou asný stav hlukové
expozice lokality“.
Kvantitativní odhad zdravotního rizika – ovzduší
„Ze sou asných zdravotních rizik v lokalit má v tší význam pouze riziko z chronické expozice
již dnes se vyskytujících imisních koncentrací NO2. Konkrétn to znamená, že z obyvatel ty
sledovaných obcí m že onemocn t chronickým respira ním syndromem 2,19% dosp lých, tj. cca 91
osob (oproti 1,3%, tj. cca 54 osob v hypotetické populaci zcela neexponované NO 2) a 3,37% d tí, tj.
cca 26 d tí (oproti 3,0%, tj. cca 23 d tí v hypotetické populaci zcela neexponované NO2). Astmatem
pak m že trp t cca 2,82% d tí, tj. cca 22 d tí (oproti 2,0%, tj. cca 16 d tí v hypotetické populaci zcela
neexponované NO2).“
Rozdíl, který m žeme p isoudit stávající expozici obyvatel oxidem dusi itým v celé zájmové
lokalit , je tedy 37 dosp lých osob a 3 d ti pro chronický respira ní syndrom a dále 16 d tí
s rozvinutím astmatu. Tato situace je však v nyn jších podmínkách zát že ovzduší na v tšin
urbanizovaného území b žná, ve v tších m stských aglomeracích p ípadn horší.
ísp vek zám ru v trvale obydlené oblasti však dosahuje nanejvýš hodnoty 0,1 µg.m-3, která
vede v exponované populaci této velikosti jen ke zcela zanedbatelnému nár stu zdravotních rizik,
respektive která je významn nižší než jakákoliv chyba i nejistota spojená s modelováním imisní
koncentrace a výpo tem jejího rizika v procesu HRA.“
Kvantitativní odhad zdravotního rizika – hluk
„Souhrnné zdravotní riziko z p edpokládané hlukové expozice dot ených osob v lokalit je
sice možno kvantifikovat nap íklad prost ednictvím závislosti expozice hluku ze stacionárního zdroje
na podíl populace, u které se projevuje tato expozice jako obt žující efekt, ale vzhledem k jeho mí e
lze tento stav považovat za doposud akceptovatelný. Posuzovaný zám r tento stav nem ní.“

Pozn.: Omezení negativních vliv na pracovníky v provozu a výstavb je ešeno technickými a
bezpe nostními p edpisy platnými pro p íslušné innosti. P i jejich dodržování nelze p edpokládat
ekra ování hygienických, normativních, bezpe nostních a dalších požadavk na pracovní prost edí.
Vznik kategorií rizikových prací se s ohledem na p ijímaný odpad nep edpokládá. Charakter zám ru
nevyžaduje v tomto sm ru jiné zásahy nebo speciální posouzení.
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D.I.2

Vlivy na ovzduší a klima

Navržený zám r je z hlediska platné legislativy za azen jako st ední zdroj zne išt ní ovzduší.
Proto byla v rámci dokumentace zpracována rozptylová studie, která tvo í samostatnou p ílohu.
Studie, zpracovaná osobou autorizovanou dle zákona o ochran ovzduší, zkoumala výsledné zatížení
ovzduší všemi navrženými zdroji (plošnými, bodovými, liniovými) v etn tzv. sekundárních emisí, za
edpokladu maximální intenzity jejich nasazení a bez vlivu omezujících a ochranných opat ení.
Modelový výpo et zát že škodlivinami byl proveden pro území 5 x 5 km pokryté sítí 2601
výpo tových bod (1 m nad terénem).
Krom hodnocení vlastních emisí zám ru bylo p edm tem studie posouzení reálné imisní
situace, tj. celkového zatížení zájmového území v etn stávající zát že. Následující odstavce a
obrázky jsou p evzaty z uvedené rozptylové studie.
„Vypo tené p ísp vky k pr
rné ro ní imisní koncentraci oxidu dusi itého, v etn zapo tené
stávající zát že nebudou dosahovat hodnoty imisního limitu pro pr
rnou ro ní koncentraci.
Vypo tené p ísp vky ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 jsou nízké a nedosahují hodnoty imisního
limitu, ani se k ní významn ji neblíží.“

Obr. D.I.1: Max. hodinové koncentrace NO2 (µg/m3)
produkované zám rem

Obr. D.I.2: Max. ro ní koncentrace NO2 (µg/m3)
produkované zám rem

„Vypo tené p ísp vky k pr
rné ro ní imisní koncentraci TZL frakce PM10, v etn
zapo tené stávající imisní zát že nebudou dosahovat hodnoty imisního limitu pro pr
rnou ro ní
koncentraci PM10. Vypo tené maximální p ísp vky k pr
rné 24hodinové imisní koncentraci mohou
dosahovat hodnoty imisního limitu pouze za p edpokladu soub hu nejnep ízniv jších možných
rozptylových podmínek a zárove maximální innosti všech zdroj zne iš ování. K tomuto soub hu
však docházet nebude, proto nep edpokládáme vznik nových nadlimitních stav .“ 1

1

Organiza ním opat ením (nap . do asným p erušením provozu velkokapacitní linky stavebních
odpad ) nebo uplatn ním preventivních opat ení (nap . zkráp ní) lze takový p edpoklad spolehliv
zajistit.
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Obr. D.I.3: Max. hodinové koncentrace PM10 (µg/m3)
produkované zám rem

Obr. D.I.4: Max. ro ní koncentrace PM10 (µg/m3)
produkované zám rem

Výstupem rozptylové studie je zjišt ní, že provoz zám ru zásadním zp sobem neovlivní
stávající imisní zatížení hodnoceného území. Nejvyšší p ír stky imisních koncentrací budou dosaženy
v prostoru samotného zám ru.
Záv rem lze konstatovat, že hodnocené zdroje zne iš ování ovzduší nebudou zp sobovat
výrazn jší zm nu imisní zát že v dot eném území ani p ekra ování stanovených imisních limit .
Vzhledem k faktu, že provoz stávající skládky v etn vyvolané dopravy se již uplat uje v imisním
pozadí posuzované lokality, lze v budoucnu p edpokládat imisní zát ž ješt nižší, než je v rozptylové
studii uvedeno.
Z hlediska klimatologického p edstavuje zám r ovlivn ní mikroklimatu do té míry, která
odpovídá p edchozí zm
reliéfu (vznik lomu). Po otev ení obou místních lom nebyly zaznamenány
projevy lokálního ovlivn ní klimatu, p estože mikroklima zejména jižn exponovaných skalních st n
bylo nepochybn odlišné od p vodního stavu. P ední (v tší) lom je v sou asné dob zapln n
provozovanou a z ásti rekultivovanou skládkou, rovn ž bez pozorovaných zm n.
Posuzovaný zám r (po ukon ení provozu a provedení technické a biologické rekultivace
povrchu) pozm ní velmi málo lokální mikroklima ve smyslu návratu k p vodní charakteristice dot ené
ásti území.
Protože výška skládky nep evýší v kone né podob významn p vodní terén, nedojde k
ovlivn ní proud ní vzduchu nebo zm
insolace apod. Ovlivn ní klimatu ani v místním m ítku není
pravd podobné.
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D.I.3

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Zám r je situován na hranici dvou katastr s dostate ným odstupem od obytné zástavby. Pro
kvantifikaci vlivu zám ru na chrán né venkovní prostory nejbližších obcí (M any, Brat ice, Syrovice,
echov) byla zpracována hluková studie, která tvo í samostatnou p ílohu dokumentace.
Jako zdroje hluku byly hodnoceny jednak automobilový provoz spojený se zám rem (80
TNA/den), jednak p ítomná mechanizace (za ízení t ídící linky, hutnící dozer).
Hodnocení hlukové situace bylo provedeno pro období provozu i pro období výstavby (tj.
etn provozu stávající skládky nebo nov budované ásti). Pro definování zdroj hluku byly použity
archivní hodnoty a hodnoty získané m ením stávajícího provozu.
Úrovn hluku produkované mechanizací p ímo v míst zám ru jsou pom rn vysoké (až 90
dB) a vyžadují používání ochranných pom cek.
Výpo tové hodnocení úrovní hluku v okolí bylo provedeno pro umíst ní zdroj v nejvyšších
místech zám ru (tj. bez tlumících ú ink terénu) tedy nejhorší možný stav. Rozhodnými místy pro
hodnocení byly nejbližší chrán né venkovní prostory staveb ve ty ech okolních obcích.
Zjišt né hodnoty akustického tlaku v okolních obcích (bodech situovaných nejblíže zám ru)
jsou uvedeny v následujících tabulkách p evzatých z uvedené hlukové studie. V no ní dob nebudou
zdroje v provozu.
Tab. D.I.2: Stanovené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chrán ném venkovním prostoru
staveb - b žný provoz
referen ní
stanovené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
porovnání stanovených hodnot
bod
hlukovou mapou LAeq,8h (dB) denní doba
s hygienickým limitem 50 dB
Brat ice
38,5
prokazateln podlimitní
any
39,4
prokazateln podlimitní
echov
34,2
prokazateln podlimitní
Syrovice
34,0
prokazateln podlimitní
Tab. D.I.3: Stanovené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chrán ném venkovním prostoru
staveb - období výstavby
referen ní
stanovené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
porovnání stanovených hodnot
bod
hlukovou mapou LAeq,8h (dB) denní doba
s hygienickým limitem 50 dB
Brat ice
41,5
prokazateln podlimitní
any
42,4
prokazateln podlimitní
echov
37,2
prokazateln podlimitní
Syrovice
37,0
prokazateln podlimitní
Záv rem hlukové studie je konstatování, že „stanovením ekvivalentních hladin akustického
tlaku (A) z provozu „Integrovaného komplexu odpadového hospodá ství p i skládce SOO3 v
kamenolomu Brat ice“ v chrán ném venkovním prostoru staveb v obcích: Brat ice, M any,
echov, Syrovice lze p edpokládat nep ekro ení hygienického limitu hluku pro denní dobu za
žného provozu i v období výstavby“.
Z uvedeného vyplývá, že z hlediska hlukové situace není nutno v rámci zám ru provád t
protihluková opat ení.
Z hlediska dalších charakteristik budou v míst zám ru p ítomny vibrace (hutn ní p i výstavb
i provozu) produkované p íslušnou mechanizací. Dosah t chto um lých vibrací je dán pracovním
prostorem stroje a zasaženým prost edím. Maximální senzuáln registrovatelný dosah tak m že být
kolik metr (hutn ní plán nebo t snící vrstvy na skalním podkladu) až n kolik desítek metr
(hutn ní vrstev odpadu), tedy neovliv ující okolí zám ru. Po ukon ení provozu budou zdroje vibrací
odstran ny.
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D.I.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Povrchové vody

Zám r je situován v povodí Lejtny, která obtéká prostor vlastního lomu. Vodní tok Lejtna v
prostoru zám ru není evidován jako trvale tekoucí tok a jeho koryto je místy upraveno zemními
pracemi v bývalém kamenolomu, místy je um le vytvo ené. Vodní tok vlivem agrotechnických úprav v
horní ásti povodí (a patrn i úpravou koryta p i t žební innosti v lomu) v bezesrážkovém období
asto vysychá. Naopak b hem srážkov nadpr
rných období dochází v n kterých místech zám ru
k lokálním rozliv m a vytvo ení do asných bezodtokých t ní. Koryto Lejtny bude zám rem dot eno v
délce zhruba 190 m, kde bude zatrubn no v parametrech odpadní štoly p evád jící pr toky hrází
suché nádrže nad skládkou.
Na ploše lomu srážková voda voln zasakuje, p ípadn stéká do povrchového toku nebo
vytvá í drobné do asné m lké povrchové koncentrace.
hem výstavby dojde k zanedbatelnému ovlivn ní povrchového odtoku zemními pracemi.
Protože nebude významn m
na základní konfigurace terénu a vliv odstran ní p dního a
vegeta ního krytu bude krátkodobý, lze tento vliv hodnotit jako nepodstatný. Toto hodnocení vychází z
edpokladu, že do asné mezideponie zemin budou asov omezeny na jednu sezónu (nebo vhodn
za len ny do místního pr
hu terénu) a zemní práce mimo plochu skládky budou provedeny v etn
rekultivace a oživení povrchu.
Provedení zám ru významn neovlivní pr tokové pom ry v toku, dojde pouze k d sledné
izolaci prostoru skládky a vodního toku. Dot ený úsek toku pat í k vymezenému úseku drobného toku
– Lejtna, . h. p. 4-15-03-122, pro který byl rozhodnutím MZe j. 27627/2010-15110 z 5. 11. 2010
ur en správcem oznamovatel zám ru.
Po ukon ení provozu a uzav ení skládky lze o ekávat nevýznamné zlepšení pr tokových
pom , protože nebude docházet k zasakování povrchových vod v prostoru lomu a p ebyte ná
(nezasáklá) povrchová voda z rekultivovaného povrchu skládky bude odvád na do toku obdobným
zp sobem jako v p irozených podmínkách.
Pr tokové pom ry m že do jisté míry ovlivnit provedení ochranné suché nádrže. Tento vliv –
krátkodobé nalepšení pr tok v období sucha a snížení maximálních pr tok p i povodních – bude
posuzován b hem p ípravy tohoto zám ru. D vodn lze p edpokládat, že tento p ípadný vliv zajišt ný
manipula ním ádem bude pozitivní.
Kvalita vody v potoce Lejtna prokazateln nebyla ovlivn na stávajícím provozem skládky
(odb ry vzork ) a p edpokládá se stejná situace po provedení navrženého zám ru.
Podzemní vody
Podzemní vody nebudou provedením zám ru ovlivn ny, protože veškerý provoz skládky a
souvisejících inností se bude odehrávat v izolovaném prostoru s uzav eným cyklem vnit ních vod
(voda obsažená v odpadu a srážková voda).
Trvanlivost bariéry (t sn ní) je zaru ena použitím kombinace foliového a zemního t sn ní,
jeho funkce bude monitorována a kvalita podzemních vod bude sledována systémem
hydrogeologických vrt .
Stavební práce i terénní úpravy budou provedeny nad úrovní hladiny podzemní vody
s výjimkou jímky prosáklých vod, která bude z ásti provedena pod úrovní HPV. Krátkodobé erpání
vody ze stavební jámy po dobu výstavby ovlivní podzemní vody v bezprost ední blízkosti pouze
do asným poklesem, který nep esáhne b žné sezónní kolísání HPV.
Vnit ní vody skládky (zasakující srážková voda) budou odvod ovány drenážním systémem do
nepropustné jímky, odkud budou erpány a používány jako provozní voda (pro vlh ení a skráp ní
skládky a provozních ploch). Touto manipulací bude dosaženo stavu, kdy tém veškerá srážková
(zne išt ná) voda bude v kone ném d sledku likvidována výparem. P ípadný p ebytek pr sakových
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vod ve srážkov výrazn nadpr
rném období bude odvážen do OV.
Malé množství odpadní vody komunálního charakteru, které je produkováno provozem
sou asné skládky (administrativní budova), bude v p ípad realizace zám ru zachováno. Tato voda je
rovn ž pr
žn odvážena z jímky do OV.
Z prostoru zám ru nebude b hem provozu vedena žádná kanalizace nebo odpad povrchové
ani podzemní vody. Po uzav ení povrchu skládky nebude docházet ke vsakování srážkových vod,
bude však nutné n kolikrát vyvézt k likvidaci pr sakovou vodu akumulovanou v násypu, která bude
postupn napl ovat jímku.
Po ukon ení provozu a provedení rekultivace budou p ebyte né srážkové vody svád ny
gravita
do vodote e. Tyto vody nebudou nijak ovlivn ny vlastní skládkou.
Celkov lze shrnout, že p i ádném technickém provedení stavby a dodržování provozního
ádu nedojde k negativnímu ovlivn ní podzemních ani povrchových vod (kvalitativnímu ani
kvantitativnímu).

D.I.5

Vlivy na p du

evažující ást zám ru je situována v prostoru bývalého kamenolomu, tj. v prostoru s
odstran ným nebo degradovaným p dním pokryvem. Rozhodující ást zabírané plochy jsou pozemky
„ostatní plocha“, menší plochu tvo í lesní pozemky (s nep vodním porostem) a orná p da (v daném
ípad p evážn nevyužívaná k zem
lské výrob ).
Jako lesní pozemky jsou vedeny parcely na svažitém terénu odval a výsypek z historicky
nejstarší innosti v kamenolomu. Lesní pozemky na západním (pravém) svahu potoka tvo í náletový
porost na uvedených odvalech vytvo ený po ukon ení provozu kamenolomu. V tší ást t chto
pozemk bude po terénních úpravách vrácena k tomuto využití s tím rozdílem, že bude potla en nálet
akátových porost a preferovány místní rostlinné druhy.
Krom emisí produkovaných mechanizací p i provozu zám ru nevzniká žádné potenciální
ohrožení okolních p d (zne išt ní, eroze aj.).
Ke zm nám v topografii dojde p edevším na ploše skládky, která se po napln ní bude blížit
stavu p vodního terénu p ed otev ením lomu. Další drobné zm ny budou provedeny v prostoru
starých odval , kde bude vytvo en obvodový val do výšky max. 3 m osázený místní vegetací, který
podpo í vizuální a hlukové odd lení provozu skládky od okolí a bude sloužit jako komunikace pro
záv re né fáze provozu zám ru a také jako p ístupová komunikace k p ipravované nádrži a do
prostoru nad skládkou.
Uvedené vlivy lze kvantifikovat jako lokální, malého rozsahu, které se nebudou projevovat
mimo vlastní plochu zám ru. ást t chto vliv (nap . rekultivace plochy VKP U Hájku) lze hodnotit
jako pozitivní zásah.

D.I.6

Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje

Rozhodující ovlivn ní horninového prost edí v dané lokalit bylo provedeno p i otvírce zadního
a následn p edního lomu a zejména p i jejich exploataci. Ve srovnání s t mito vlivy je objem zemních
prací spojený se zám rem zanedbatelný v tom smyslu, že neovlivní celkovou konfiguraci terénu a
vodní stav p dního profilu ovlivní pouze t žbou t snícího materiálu v zemníku. Tyto zásahy budou
pln kompenzovány technickou a biologickou rekultivací ploch.
Zbývající zemní práce (terénní úpravy) p edstavují p emíst ní p evážn um lých akumulací
uložených p i aktivitách v lomu. Ve vzdálenosti cca 200 m od prostoru zám ru se nachází prognózní
ložisko nevyhrazených nerost (cihlá ská surovina) . 3213300. Toto ložisko nebude zám rem nijak
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dot eno (viz obr. D.I.5).
Pro výstavbu t sn ní jednotlivých sekcí skládky bude nutno postupn zajistit celkem cca
20 000 m3 t snících zemin. Podle údaj p edb žného pr zkumu je toto množství možné zajistit na
pozemcích v majetku investora v bezprost ední blízkosti zám ru. T žbu t chto zemin je možné z ásti
nahradit nakupovanými bentonitovými rohožemi.
Pro rekonstrukci (zpevn ní) komunikace v areálu bude použit místní materiál získaný
zarovnáním lomových st n a vybraný materiál starých lokálních deponií (prosívky, skrývky).
Provoz zám ru s ohledem na jeho technické provedení žádným p ímým zp sobem horninové
prost edí neovlivní. Možné lokální zm ny napjatosti masivu v bezprost edním podloží skládkového
lesa budou p edstavovat návrat k p vodnímu stavu napjatosti p ed otvírkou lomu. P ípadný vliv na
mikroseismickou situaci lokality bude vzhledem k délce trvání návozu a jeho celkovému objemu
patrn zcela neregistrovatelný, p ípadn omezený výhradn na lokalitu samotnou.

Obr. D.I.5: Plocha prognózního ložiska cihlá ské suroviny v okolí zám ru
Nep ímý vliv zám ru bude pozitivní v tom smyslu, že zna ná ást stavebního odpadu bude
recyklována, což sníží odpovídajícím zp sobem t žbu p írodních surovin.
Lze shrnout, že vlivy na horninové prost edí budou lokální (malého rozsahu) a akceptovatelné.
Nedojde k ovlivn ní p ístupnosti nebo blokaci okolních prognózních ložisek nevyhrazených surovin.
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D.I.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V období výstavby m že dojít k negativnímu ovlivn ní jedinc n kterých biologických druh (i
chrán ných), protože ást zám ru bude situována na plochách v okolí lomu, na nichž není vyvíjena
hospodá ská innost. V souvislosti s realizací zám ru dojde k postupné likvidaci vegetace v prostoru
dot eném stavbou. Postižena budou ruderalizovaná bylinná spole enstva a nálety d evin. Tento
zásah nep edstavuje významný negativní vliv a je akceptovatelný. Pozd ji (po rekultivaci) jej lze
hodnotit jako vhodný.
Provedený biologický pr zkum sice neprokázal v zájmovém území žádný p irozený cenný
biotop ani nezastihl žádný zvlášt chrán ný živo išný nebo rostlinný druh, nicmén náhodný výskyt
chrán ných pohyblivých druh nelze vylou it. Vzhledem k tomu, že území zám ru je z ásti obklopeno
lokalitami vhodnými pro pobyt, dojde k migraci fauny z rušeného prostoru do okolí (nap . nedot ených
VKP Strá nad lomem a Brat ický lom nad skalou, které byly v minulosti negativn ovliv ovány
bezprost edním provozem skládky). V tomto ohledu se p ízniv projeví další fáze rekultivace stávající
skládky, která vytvo í nový a neosídlený biotop.
Z možných st et lze identifikovat nap . možnost existence hnízd n kterých z druh meláka a
ady pta ích druh na území, kde budou rozvinuty stavební práce.
Pro takové p ípady jsou navržena organiza ní opat ení, která budou minimalizovat potenciální
st ety (rozd lení prací na etapy, zahájení p íslušné etapy mimo období reprodukce a pod.). Pro
maximální omezení p ípadných negativních vliv je navržen biologický dozor p i stavb .
Vlivem stavebních prací pravd podobn dojde k do asnému úbytku v po tu jedinc n kterých
druh v t sném okolí. S ohledem na jednosm nný a krátkodobý rušivý vliv kompenzovaný z ásti
oživením rekultivované skládky je možné tento zásah hodnotit jako nevýznamný.
Komunální odpad je vzhledem k obsahu biodegradabilních složek p ímo nebo
zprost edkovan atraktantem mnoha druh živo ich od hmyzu až po obratlovce. Aby nedocházelo k
nežádoucí interakci mezi provozem a t mito živo ichy, bude areál oplocen a navážený odpad
pr
žn upravován, ukládán, hutn n a uzavírán materiálem technického zabezpe ení skládky.
Pokud by došlo k náhodným návykovým adaptacím n kterých druh (racci, havrani, vrány, holubi...)
ve v tším rozsahu, než je obvyklé nap . v zem
lství, bude krom výše uvedeného uplatn no nap .
plašení. V p ípad p emnožení nap . hlodavc nebo jiné ne ekané situace, lze p ijetím nápravných
opat ení zajistit, aby nedošlo k žádnému ovlivn ní okolí.
ekává se, že za t chto podmínek nedojde k významn jšímu ovlivn ní bioty zám rem.
Z hlediska ekosystému dojde ve fázi výstavby a provozu k redukci stávajícího prvku ÚSES
(lokálního biocentra). Vzhledem k jeho nízké kvalit a skute nosti, že je vymezeno v nadlimitních
prostorových parametrech, tento zásah výrazn nenaruší jeho funk nost. Po provedení rekultivace
bude zásah hodnocen jako pozitivní (rozší ení LBC a posílení zastoupení místních rostlinných
spole enstev, sou asn s útlumem rušivých vliv provozu).
Jiné fyzikální a biologické charakteristiky nebudou ovlivn ny.
Celkov lze nep íznivé vlivy na faunu a flóru (ve fázi výstavby a provozu) hodnotit jako malé a
po provedení rekultivace skládky jako malé a p íznivé.
Za p edpokladu dodržení kompenza ních opat ení a stanovených podmínek bude uvedený
negativní vliv akceptovatelný.
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D.I.8

Vlivy na krajinu

Posouzení vlivu zám ru na krajinu je provedeno podle materiálu „Metodický postup posouzení
vlivu navrhované stavby, innosti nebo zm ny využití území na krajinný ráz ve smyslu zákona .
114/1992 Sb. O ochran p írody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území)“
autor I. Vorla, R. Buká ka. P. Mat jky, M. Culka, P. Skleni ky z kv tna 2004.
Ráz krajiny je chápán jako významná hodnota dochovaného p írodního a kulturního prost edí
a je proto platnou legislativou chrán n p ed znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými rysy a
znaky krajiny, které vytvá ejí její rázovitost – odlišnost a jedine nost. Ráz krajiny vyjad uje nejenom
ítomnost pozitivních jev a znak , ale také kulturní a duchovní dimenzi krajiny a je vyjád en
edevším morfologií terénu, charakterem vodních tok a ploch, vegeta ního krytu a osídlení. Krajinný
ráz je vyjád ením vztah p írodních, socioekonomických a kulturn -historických vlastností dané
krajiny.
Platnou legislativu p edstavuje zákon . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném
zn ní (dále jen zákon), který se problematice ochrany krajinného rázu v nuje takto:
§12 Ochrana krajinného rázu a p írodní park
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména p írodní, kulturní a historická charakteristika ur itého
místa i oblasti, je chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb, mohou být provád ny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické m ítko a vztahy v krajin .
(2) K umis ování a povolování staveb, jakož i jiným innostem, které by mohly snížit nebo
zm nit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany p írody. Podrobnosti ochrany
krajinného rázu m že stanovit ministerstvo životního prost edí obecn závazným právním
edpisem.
(3) K ochran krajinného rázu s významnými soust ed nými estetickými a p írodními
hodnotami, který není zvlášt chrán n podle ásti t etí tohoto zákona, m že orgán ochrany
írody z ídit obecn závazným právním p edpisem p írodní park a stanovit omezení takového
využití území, které by znamenalo zni ení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Použitá metoda posouzení vlivu navrhovaného zám ru na krajinný ráz vychází z principu
ochrany takových charakteristik, znak a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy
írodní, kulturn -historické a estetické kvality krajiny a z eliminace vliv tuto kvalitu snižujících. Dále z
princip krajinné ekologie, která chápe krajinu jako ást zemského povrchu s charakteristickým
reliéfem, tvo enou souborem funk
propojených ekosystém a strukturu krajiny chápe jako
prostorové uspo ádání krajinných složek a prvk s jejich vzájemnými vztahy.
A

Vymezení dot eného krajinného prostoru

Zám r bude situován v depresi vzniklé povrchovým odt žením kameniva pro stavební ú ely.
Celková plocha zám ru p edstavuje 4,2 ha.
Dot ený krajinný prostor (DoKP), tj. území, kde se mohou projevit bezprost ední fyzické vlivy
zám ru na lokalitu, je vymezen plochou pro výslednou podobu zám ru rozší enou o p ilehlé plochy
terénních úprav. Pro etapu výstavby a úvodní fázi provozu bude tento prostor omezen na vlastní úsek
údolí v délce cca 300 m. Pro výslednou podobu zám ru lze dot ený krajinný prostor vymezit po
stranách údolí zhruba pr
hem lokálního rozvodí, které probíhá na východní stran kótou 276 ve
vzdálenosti cca 200 m a na západní stran subparalelní linií s generelním sm rem vodote e ve
vzdálenosti cca 500 m. Sm rem po toku bude dosah vlivu omezen t lesem stávající skládky, sm rem
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proti toku nebude registrovatelný vliv patrný na více než n kolik desítek metr s ohledem na
meandrovitý pr
h a vegeta ní porost v údolí (obr. D.I.6).
V takto vymezeném prostoru bude možné z n kterých míst do asn zaznamenat vizuální
nebo akustický vliv stavebních prací. Po provedení obvodového valu a výsadb vegetace nebude ani
z tohoto prostoru vlastní dílo viditelné.
Dominantním akustickým zdrojem z stane provoz se stejnými parametry jako stávající.
Zvýšení hlukové zát že rozší ením provozu o recykla ní linku velkoobjemového odpadu a sezónní
provoz recykla ní linky stavebního odpadu bude kompenzováno umíst ním t chto zdroj v nejnižších
partiích místního terénu, takže v tšina DoKP bude ležet v akustickém stínu. Podobn pachové projevy
díla budou významn omezeny (krom technických a organiza ních opat ení) umíst ním zám ru pod
úrovní p evážné ásti okolního terénu. S provozem zám ru není spojen zvýšený provoz žádných
dopravních prost edk .
Možné ovlivn ní krajinného rázu výsledným stavem zám ru je výrazn potla eno maximální
výškou skládky (277 m n. m.). Zapln ní skládky tak bude p edstavovat zhruba návrat k p vodní
konfiguraci místního terénu s tím, že morfologická elevace bude ve výsledné podob jen o n kolik
málo metr vyšší než p vodní terén.
Mimo výše uvedený DoKP se nebude vliv zám ru na krajinu žádným zp sobem projevovat.
B
B.1

Hodnocení krajinného rázu
Vymezení oblastí a míst krajinného rázu

Z hlediska hodnocení krajinného rázu v DoKP není vzhledem k jeho velikosti ú elné
vymezovat samostatné oblasti krajinného rázu. Charakteristika širšího území je dána relativn
nehluboce za íznutým údolím Lejtny v reliéfu Rajhradské pahorkatiny s místy výraznými zbytky
zarovnaného povrchu. Svojí výškovou lenitostí odpovídá reliéf plochým až lenitým vrchovinám. Z
hlediska geomorfologického len ní leží území na jihovýchodním okraji provincie eská vyso ina.
Hranice oblastí krajinného rázu v zájmovém území probíhají mimo DoKP. P i detailním len ní
lze rozlišit vlastní údolní nivu s vodním tokem a zbytky pleistocenních teras od výše položeného
okolního reliéfu. Z hlediska kulturní a historické charakteristiky je lokalita v odlehlé poloze k okolnímu
zastav nému území obcí M any, Brat ice a Syrovice.
Následující obrázek názorn ukazuje hlavní fyzické rysy oblasti v etn rozsahu DoKP.

Obr. D.I.6: Základní mapa oblasti s vyzna ením DoKP.
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B.2

Identifikace znak krajinného rázu a jejich klasifikace

Posuzované území je sou ástí Rajhradské pahorkatiny (okrsek Syrovická pahorkatina),
náležící z geomorfologického hlediska do subprovincie Vn karpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký úval, který v bezprost ední blízkosti lokality sousedí s Bobravskou vrchovinou s nejvyšším
bodem 479 m n. m. (Kope ek) u Ostrova ic.
Rajhradská pahorkatina pat í s pr
rnou nadmo skou výškou 175 m mezi nížinné
pahorkatiny. Nejvyšším bodem je Rovný (308 m n. m.) v Mod ické pahorkatin . Nejvyšší bod
Syrovické pahorkatiny (Na tabulích) leží v nadmo ské výšce 282 m. Nejnižší nadmo ské výšky
v blízkém okolí zám ru jsou v údolí Jihlavy necelých 200 m.
Krajina v dané oblasti je charakteristická absencí výrazných dominant.

írodní znaky
Mezi nejvýznamn jší charakteristiky dot eného krajinného prostoru pat í:
mírné výškové kontrasty v okolní pahorkatin
zahloubená údolí vodních tok (Lejtna, Šatava, Syr vka, Jihlava)
absence lesních masiv v území
ítomnost malého množství pozitivních hodnot p írodní charakteristiky je typická pro
zem
lské oblasti. Vodní tok je ve smyslu zákona o ochran p írody a krajiny také významným
krajinným prvkem (VKP).

Kulturní a historické znaky
Mezi nejvýznamn jší znaky krajiny zp sobené lidskou inností pat í:
povrchová t žba (pískovny, št rkovny, opušt né lomy)
intenzivní zem
lské využití oblasti
Z kulturních a historických znak jsou nejvýznamn jší historické objekty v jednotlivých obcích
(Dolnokounický klášter, Farní kostel Nejsv jší Trojice v Brat icích, sochy a drobné plastiky
v obcích). Mimo zastav ná území lze za historické znaky považovat známá a potenciální místa nález
– stop po osídlení v paleolitu až neolitu. Tyto lokality se v území morfologicky nijak neprojevují a
nebudou zám rem dot eny.

B.3

Posouzení zásahu do krajinného rázu

Posouzení vlivu na identifikované znaky
Míra vlivu stavby na identifikované znaky je posouzena tabelární formou pro jednotlivé
identifikované znaky (tab. D.I.4).
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Tab. D.I.4: P ehled znak a jejich ovlivn ní
Klasifikace identifikovaných znak
Znaky dle § 12
Konkrétní
identifikované
znaky a hodnoty

Dle
pozitivních
i
negativních
projev 1)

Dle významu
v KR 2)

Dle cennosti

3)

Posouzení
míry vlivu na
identifikované
znaky

1. Pozitivní
Znaky
p írodní 1. VKP (Lejtna)
charakteristiky v . 2. VKP (Brat ický 2. Pozitivní
írodních hodnot, lom Nad skalou)
VKP a ZCHÚ

1. Spoluur ující 1. B žný
2. Spoluur ující 2. Význa ný

1. Silný zásah
2. Žádný zásah

Znaky
kulturní Zástavba obcí
charakteristiky v .
kulturních
dominant

Spoluur ující

Žádný zásah

Neutrální

žný

Znaky historické 1. ásti sídelních 1. Pozitivní
charakteristiky
celk
2. Acheologická 2. Pozitivní
nalezišt

1. Spoluur ující 1. B žný

1. Žádný zásah

2. Dopl ující

2. Význa ný

2. Žádný zásah

Znaky estetických Skládka KO
hodnot
v .
ítka a vztah
v krajin

Dopl ující

(nestanovuje
se)

Žádný zásah

Negativní

1)

Pozitivní – neutrální – negativní
Zásadní – spoluur ující – dopl ující
3)
Jedine ný – význa ný – b žný
2)

Sou asn s uvedeným stru ným tabelárním posouzením lze p ehledn uvést míru zásah
navrhovaného zám ru do jednotlivých složek v p tistup ové škále (žádný zásah - slabý zásah st edn silný zásah - silný zásah - stírající zásah):
p írodní charakteristiky –
kulturní charakteristiky –
historické charakteristiky –
p írodní hodnoty –
estetické hodnoty –
významné krajinné prvky –
zvlášt chrán ná území –
kulturní dominanty –
harmonické m ítko –
harmonické vztahy –

slabý až silný zásah (negativní i pozitivní)
žádný zásah
žádný zásah
slabý zásah
nelze hodnotit
slabý až silný zásah (negativní i pozitivní)
žádný zásah
žádný zásah
slabý zásah (pozitivní)
st edn silný zásah (pozitivní)

Míra zásahu není jediným kritériem p ípadné konfliktnosti navrženého zásahu. Obecn záleží
také na projevu, významu a cennosti znaku pro ráz krajiny.
V platné územn plánovací dokumentaci obce Brat ice jsou aktuální VKP ve vztahu k zám ru
respektovány. VKP Na Lejtn leží mimo p ímý dosah možných rušivých zásah a nebude zám rem
nijak dot en. VKP Brat ický lom Nad skalou leží v t sné blízkosti zám ru, ale žádná stavební nebo
ípravná innost nebude probíhat na jeho ploše. Všechny charakteristiky tohoto VKP budou
zachovány.
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Z hlediska pozitivních i negativních projev ovliv ovaných znak lze shrnout, že v tšina
zásah zám ru nemá vliv na krajinu nebo ovliv uje její charakteristiky pozitivn . Jediný negativní vliv
nastane v p ípad vodního toku v prostoru zám ru. V daném p ípad je hodnocení ovlivn no
aktuálním stavem toku, který není uspokojivý a z hlediska pr tok neplní funkci VKP trvale. Estetické
hodnoty zásahu do krajiny nejsou v dané p ípad hodnoceny pro absenci objektivních kritérií. Je
ejmé, že oba mezní stavy (ponechání opušt ného kamenolomu a jeho zapln ní v etn kone né
rekultivace povrchu) mohou být hodnoceny podle individuálního založení subjektu pozitivn i
negativn .
Z hlediska harmonických vztah je významn pozitivní výhledový stav po ukon ení provozních
aktivit a za len ní povrchu do okolního prost edí zp sobem zlepšujícím sytém ekologické stability.

Ur ení snesitelnosti zásahu na základ zjišt né míry vlivu
Zám r bude proveden mimo zastav ný a zem
lsky využívaný prostor. Nejv tší zm nu
v konfiguraci místního terénu zp sobí kone ný stav zám ru, který se bude blížit tvaru p vodního
terénu. Výsledná podoba nevytvo í místní dominantu a ovlivní relativn malou ást krajinného
prostoru zp sobem, který lze hodnotit podle provedeného zp sobu rekultivace ásti stávající skládky
pozitivn .
ímý pohled na stavební práce a provoz díla bude možný pouze z bezprost ední blízkosti
v dot eném úseku údolí a z n kolika míst na okolních polnostech. Všechny ostatní blízké i vzdálené
pohledy budou tlumeny nebo zcela zast eny vzrostlou vegetací. Z žádného bodu nebude zám r
zasahovat do pohledového horizontu. Nedojde k p erušení žádných komunika ních tras.
Pokud jde o senzuální vlivy, vychází hodnocení z p edpokládaného výstupu zdroj a z údaj
hlukové a rozptylové studie. Hluková zát ž bude omezena na vnit ní prostor dot ených pozemk . V
chrán ných prostorech (tj. okolní zastav né parcely), se nep edpokládá žádný vliv hluku nebo vibrací
a spolehliv podlimitní ovlivn ní relevantními škodlivinami. Jiné vlivy se nep edpokládají.

C

Celkové vyhodnocení vliv a objektivizace výsledk , záv r

Posuzovaný zám r (i stávající skládka) je odlišný od obvyklých skládek zejména tím, že t leso
skládky netvo í prominentní prvek v místní konfiguraci terénu (je situováno v lokální um le vytvo ené
depresi). Pro vyhodnocení vliv je rozhodující, že nedojde ke zm
prostorového plánu ani ke zm
charakterové diferenciace krajiny a stávající hodnota krajinného rázu z stane zachována.
Dot ený významný krajinný prvek (Lejtna) bude výstavbou zám ru významn ovlivn n pouze
na vlastním pozemku. K ovlivn ní dalších VKP v okolí b hem provozu zám ru nedojde, po ukon ení
provozu budou tyto VKP ovlivn ny pozitivn možností rozší ení krajinných a ekologických vazeb na
rekultivovanou plochu zám ru.
Z hlediska vlivu na krajinný ráz lze hlavní dopad zám ru spat ovat ve vizuálním projevu, který
bude vzhledem ke stávajícímu charakteru lokality velmi malý. Provedením zám ru v daném míst
nedojde k žádné zm
pohledových horizont a ani v detailu nedojde ke zm
krajinného obrazu. V
žádném míst se prostorová diferenciace krajinné scény nezm ní.
Krom absence významného vlivu na krajinu je z ejmé, že zám r neovlivní negativn ani další
složky životního prost edí. Z provedeného hodnocení vyplývá, že celkový vliv zám ru „Integrovaný
komplex odpadového hospodá ství p i skládce S-OO3 v kamenolomu Brat ice“ na krajinný ráz bude
zanedbatelný a lze ho v daných podmínkách jednozna
hodnotit jako p ijatelný, za podmínky
provád ní ádné rekultivace po ukon ení provozu p íslušné ásti skládky.
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D.I.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Z hlediska majetku dojde k ovlivn ní pouze objekt ve vlastnictví investora (zpevn ní
komunikace, prodloužení p ípojek, výstavba nových konstrukcí). Nebude ovlivn n žádný cizí hmotný
majetek. Vlivy na infrastrukturu nejsou o ekávány, nedochází k rozvoji ani omezení stávající
infrastruktury. Zám r neovlivní komunika ní sí ani p ší nebo cyklistické trasy.
Pokud jde o kulturní nebo architektonické památky, v blízkém okolí se žádná nenachází a ani
kulturní památky v širším okolí nebudou nijak dot eny.
Na lokalitu nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy (tradice, poutní cíle,
významné nebo historické události).
Pokud jde o st et s možným místem archeologických nález , není identifikováno žádné
potenciální nalezišt , které by mohlo být zám rem dot eno. Možnost archeologického nálezu v míst
zám ru je vzhledem k p edchozí t žb prakticky vylou ena.
V p ípad t žby t snícího materiálu však nelze potenciální nález v daném míst p edem
vylou it. S p ihlédnutím k charakteru okolních nález lze o ekávat možnost b žných nález , u kterých
obvykle posta uje k zachování archeologické hodnoty jejich dokumentace a vyzvednutí. Neo ekává
se proto možnost negativního vlivu na p ípadné nálezy.

D.II Komplexní charakteristika vliv zám ru na životní prost edí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti p eshrani ních vliv
Z posouzení hodnocených vliv vyplývá, ze zvýšení stávající zát že jednotlivých složek
prost edí lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Vlastní výstupy (hluk, emise do ovzduší, vod aj.)
budou celkov málo významné a nepovedou ke zhoršení nebo poškození životního prost edí.
Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv lze hodnotit jako nevýznamné.
Možný nár st zdravotních rizik bude s pravd podobností hrani ící s jistotou zanedbatelný. Pozitivní
vliv lze spat ovat v lepší dostupnosti legálních a zejména preferovaných zp sob odstra ování
odpad .
Negativní vliv bude tvo it zachování stávajícího autoprovozu spojeného se zám rem, p ípadn
jeho krátkodobé velmi mírné navýšení p i výstavb . Tento negativní vliv však celkov nezp sobí
výrazn jší zm nu imisní zát že dot eného území, takže místní obyvatelstvo bude stále pat it k menší
ásti obyvatel R, která se t ší pouze výjime nému p ekra ování n kterého ze sledovaných imisních
limit .
Vlivy na ovzduší a klima byly vyhodnoceny jako nízké a nevýznamné p ípadn
nestanovitelné. Nejvíce budou patrné v prostoru vlastního zám ru, pouze v pracovní dob . Po
ukon ení provozu budou vlivy na ovzduší i klima nulové.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky byly
vyhodnoceny jako nevýznamné. Mimo prostor zám ru nedojde k rozpoznatelnému navýšení stávající
hlukové expozice. Jiné fyzikální a biologické charakteristiky nebudou ovlivn ny.
Vlivy na povrchové a podzemní vody byly vyhodnoceny jako nízké a nevýznamné. Lokální
ovlivn ní je možné pouze v p ípad vážné a nesanované havárie. Takový p ípad dokumentace
nepovažuje za reálný.
Vlivy na p du byly vyhodnoceny jako nevýznamné. K záboru zem
lské p dy dochází
pouze v omezené mí e, p evážn na pozemku bez reálného využití. Zábor (nekvalitních) lesních
pozemk je nízký a z v tší ásti kompenzovaný.
Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje byly vyhodnoceny jako lokální a
nevýznamné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy byly vyhodnoceny jako malého rozsahu a nevýznamné.
ást zabírané plochy má um lý charakter bez oživení i porostu, zbývající plocha je zasažena
ruderálními porosty. Nedojde k dot ení chrán ných území (vzhledem k charakteru ploch se v místních
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biotopech nenacházejí populace chrán ných živo ich ), nedojde k ohrožení nebo narušení
rozmnožovacích schopností druh , zániku populace druh nebo zni ení ekosystému. Po ukon ení
rekultivace navržené s ohledem na místní podmínky lze o ekávat pozitivní vliv na faunu i flóru z titulu
rozší ení vhodných ploch.
Vlivy na krajinu byly posouzeny jako malého rozsahu a nevýznamné, protože nedojde k
výrazné zm
konfigurace terénu nebo trvalé zm
povrchu.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se p edpokládají nulové (s výjimkou vlivu na
vlastní majetek související s provozem zám ru).
Rozsah identifikovaných negativních vliv zám ru je omezen na plochu vlastní stavby, pouze
emise do ovzduší a potenciální ovlivn ní povrchových vod se mohou projevovat v omezeném rozsahu
v nejbližším okolí. Dopravní provoz je objektivn spojen s odstra ováním odpadu jako takovým a
ípadné vylou ení zám ru neznamená vylou ení tohoto provozu.
Z hlediska p eshrani ních vliv zám r p edstavuje nulové potenciální riziko ve všech
sledovaných složkách životního prost edí.

D.III Charakteristika environmentálních rizik p i možných haváriích a
nestandardních stavech
Provozní ády srovnatelných za ízení eší následující situace, které lze považovat za havárie
nebo nestandardní stav:
Vznik požáru
Únik kontaminovaných vod (poškozeným t sn ním)
Porušení stability ásti t lesa skládky
P epln ní jímky prosáklých vod
Pokud jde o možný požár, p edstavují riziko pro okolní prost edí pouze emise do ovzduší,
které by p ípadný požár zp sobil. S ohledem na široké spektrum ukládaných odpad není možné
edem specifikovat možné škodliviny (obecn hlavn oxidy ale i škodlivé látky – PCB, prašné
aerosoly, polycyklické aromatické uhlovodíky apod.).
S ohledem na okamžité hutn ní odpadu a jeho pr
žné zakrývání inertním (neho lavým)
materiálem je riziko samovznícení nejvyšší p i doprav (tedy mimo vlastní zám r), p ípadn p i
manipulaci. Po ádném uložení je vlastní riziko ho ení velmi nepravd podobné (mimo jiné proto, že
zna ná ást spalitelného odpadu bude separována k energetickému využití mimo území).
Protože nelze p edpokládat, že by požár probíhal v provozovaném areálu nepozorovan , je
ejmé, že i p i nepravd podobném vzniku požáru (nap . z nedbalosti) m že být p sobení negativních
vliv pouze krátkodobé. S ohledem na charakter odpadu a jeho uložení nelze o ekávat významné
dopady na životní prost edí (srovnatelné nap . s p ípady ho ení sklad nebo skládek pneumatik,
um lých hmot a jiných ho lavých materiál ).
Likvidace požáru je možná v po áte ní fázi p ímo obsluhou pomocí mobilních hasících
prost edk , použitím mobilních rozvod prosáklé vody nebo prost ednictvím materiálu technického
zabezpe ení skládky (zeminou). V p ípad pokra ování ho ení a hrozb velkého požáru by byly
využity profesionální protipožární prost edky i technika. P ípadný požár neohrožuje konstruk ní prvky
skládky, mohl by pouze znehodnotit p ítomnou mechanizaci.
V p ípad úniku kontaminovaných vod poškozeným t sn ním by mohlo dojít k lokálnímu
ovlivn ní místních podzemních vod menšího rozsahu. P i porušení um lé bariéry (fólie) by úniku vod
bránila druhá bariéra (t snící hlíny), teprve výrazné porušení obou bariér m že být p inou úniku
prosáklých vod.
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V p ípad zjišt ní jakéhokoli poškození t snícího prvku skládky p i výstavb , bude provedena
oprava a kontrola t sn ní.
i porušení náhodného místa m že dojít k úniku jen malé ásti pr sakových vod, což je dáno
plošným uspo ádání drenážní vrstvy a jejím sklonem. Nejcitliv jším místem jsou nejnižší úseky u
svodných drén , kde by potenciální úniky mohly být trvalé. Pokud by výrazné poškození nastalo
bezprost edn po instalaci t sn ní a drénu (nejkriti jší je navážení první vrstvy odpad ), projevilo by
se zm nou p ítoku do jímky a poškozené místo by bylo možné odkrýt a opravit. Po návozu a uložení
dalších vrstev je poškození t sn ní krajn nepravd podobné.
Pokud by p esto nastalo porušení t sn ní pozd ji, únik prosáklých vod by se také projevil
nejprve zm nou bilance množství srážkové a množství prosáklé vody. Následn by došlo k rozší ení
ovlivn ní podzemních vod a jeho projev m v okolních monitorovacích vrtech. Technický návrh
kombinovaného t sn ní skládky zajiš uje její nepropustnost i v p ípad úplného selhání jednoho ze
dvou prvk . Drenážní vrstva by navíc jako preferovaná pr saková cesta dále omezila možnost úniku
kontaminovaných vod p es t snící prvek. Vzhledem k tomu, že skládka není situována v oblasti, kde
by únik kontaminovaných vod ohrozil významnou zvode , byla by nastalá závada ešena obdobn
jako zne išt ní místních podzemních vod skládkou z minulého století (tj. režimním erpáním do doby
uzav ení skládky a vylou ení dalšího vsaku srážkových vod.
Možnost vniku podzemních vod do skládky porušeným t sn ním je limitována umíst ním
základové spáry nad hladinu podzemní vody.
Možnost úniku kontaminovaných vod z jímky p ichází v úvahu pouze p i nekontrolovaném
pr niku povrchových nebo srážkových vod do skládky. Toto riziko prakticky odstra uje umíst ní
skládky mimo záplavové území. Místní vodní tok bude p eveden v parametrech umož ujících
evedení hypotetické maximální povodn v daném povodí, vniknutí srážkových vod z okolních ploch
bude bránit vlastní konstrukce skládky a konfigurace terénu upravená obvodovým valem.
Porušení stability ásti t lesa skládky je možné pouze za p edpokladu p ekro ení stabilního
sklonu svahu na aktivní ásti skládky. V p ípad vnit ních sekcí skládky by následky takové poruchy
staly omezeny na vnit ní prostor a neovlivnily by okolí. Potenciáln m že ovlivnit okolní prost edí
pouze sesuv na povrchu záv re ného tvaru skládkového t lesa, který by zp sobil p esunutí
významného množství odpadu za hranice skládky. Možné d sledky takové havárie lze srovnat
s do asným nelegálním uložením menšího množství komunálního odpadu.
edpokládaný trvalý sklon výsledných svah skládkového t lesa (2,5:1), který umož uje
pohyb hutnícího prost edku, p edstavuje sklon 22°. Protože t leso skládky je ú inn odvodn no a
hutn ní po vrstvách zabra uje vytvo ení p ípadné nevhodn predisponované vnit ní plochy, je
možnost gravita ní deformace povrchu nebo dokonce sesuvu krajn nepravd podobná. Také
s ohledem na situování skládkového t lesa v opušt ném lomu je z ejmé, že možné porušení stability
svah skládky je (ve srovnání s obvyklými tvary skládek nasypanými nad okolní terén) zcela
zanedbatelné.
Možné p epln ní jímky prosáklých vod by zp sobilo jejich únik p ímo do vodote e. Taková
havárie, možná pouze v p ípad ignorování p ekro ení max. zásobní hladiny a výpadku provozních i
záložních erpadel, je odstranitelná okamžitým zákrokem mobilní techniky na míst .
estože je výskyt uvedených havárií a nestandardních stav nepravd podobný, budou
sou ástí provozního ádu innosti sm ující k zajišt ní stavu bez t chto situací.
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D.IV Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí
Prevence a/nebo vylou ení nep íznivých vliv je obecn sou ástí mnoha legislativních
opat ení, která budou uplat ována p i povolování a výstavb zám ru. V následujícím textu jsou
uvedena p evážn konkrétní opat ení.

D.IV. 1 Opat ení ve fázi p ípravy
Ve fázi p ípravy zám ru budou respektovány platné legislativní podmínky pro provoz, kontrolu
i ukon ení provozu a kone nou rekultivaci. Vlastní návrh technického ešení zám ru odpovídá
požadavk m platných norem a je v souladu s požadavky BAT. Mezi konkrétní opat ení, která vyplývají
z platných p edpis pro z izování a provozování skládek, lze za adit zejména následující innosti:
V rámci dalšího stupn PD bude proveden dendrologický pr zkum, který up esní rozsah
dot ených d evin v etn jejich ohodnocení. Stromy které nejsou dot eny stavbou budou
chrán ny bedn ním.
Zpracování provozního ádu omezujícího negativní vlivy mimo prostor skládky
Zpracování návrhu systému m ení a monitorování
P izp sobení technického návrhu místním morfologickým podmínkám, respektování okolních
VKP a návrh jejich posílení po ukon ení provozu
Provedení podrobného inženýrskogeologického pr zkumu pro dopln ní znalostí o
geotechnických hodnotách konstruk ních materiál a jejich zapracování do projektové
dokumentace
vodohospodá ské ešení bude bezezbytku ešit problematiku potenciálního dot ení
povrchových i podzemních vod (uzav ený systém vnit ních vod, dostate ná kapacita jímky
prosáklých vod)
projekt rekultivace zajistí uplatn ní vhodných autochtonních rostlinných druh a vylou í použití
nep vodních.
vylou ení provozu (rozhodujících zdroj hluku) mimo ádnou pracovní dobu v plánované
výstavb i provozu zám ru
Souhlas k zásahu do VKP je podmín n zpracováním plánu technické a biologické rekultivace

D.IV. 2 Opat ení ve fázi výstavby
Staveništ bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal požadavk m všech p edpis m na
ochranu životního prost edí, p ípadn ochrany p írody a krajiny. Zejména plán organizace
výstavby bude respektovat požadavky na minimalizaci nep íznivých vliv na životní prost edí
a ve ejné zdraví (nakládání s odpady, prevence úniku škodlivých látek a pod.).
Stavební práce budou respektovat aktuální stav lokality z hlediska bioty (kácení v období
vegeta ního klidu mimo hnízdní období, odborný transfer v p ípad výskytu obojživelník ) –
bude zajišt no provedením „biologického stavebního dozoru“ odborn zp sobilou osobou.
Stavební mechanizace bude v ádném stavu z hlediska možných únik ropných látek. Opravy,
išt ní, dopl ování paliva a pracovních náplní stroj budou provád ny pouze na plochách
k tomu ur ených a vybavených.
Vytvá ení finan ní rezervy na rekultivaci, zajišt ní pé e o skládku a asanaci po ukon ení
provozu (tyto innosti jsou zajiš ovány z vlastních prost edk a prost edk finan ní rezervy po
dobu nejmén 30 let)
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Možnost porušení t snosti bariéry p i výstavb bude vylou ena provád ním soustavné
kontroly funk nosti fóliového t sn ní a dokumentací hutn né vrstvy t snícího materiálu.
Vnikání okolních vod do t lesa budoucí skládky bude zamezeno provedením obvodového
valu v rámci terénních úprav, který vylou í možnost p ítoku povrchových vod (nap íklad p i
ívalových srážkách) do areálu.
Sou asn s nutným kácením d evin a areálu zám ru bude provád na výsadba d evin v okolí
zám ru v souladu s územním plánem obcí (kompenzace redukce stávajícího LBC v lomu)
Zpevn ní povrchu stávající prašné p ístupové komunikace
Omezení volnob žného provozu mechanizace

D.IV. 3 Opat ení ve fázi provozu
Každá etapa se bude vždy po zapln ní uzavírat a rekultivovat (v místech, která budou tvo it
kone ný povrch skládky). Rekultivace bude zahrnovat ohumusování povrchu a osetí travním
porostem a ke i p vodní druhové skladby. Tímto zp sobem bude zajišt no, že stavební a
provozní innost nebude postihovat sou asn celé území areálu skládky.
V provozním ádu za ízení budou zapracována všechna opat ení a podmínky integrovaného
povolení (IPPC)
Výskyt sekundární prašnosti vznikající p i provozu zám ru bude v p ípad mimo ádných stav
(extrémn suché nebo v trné po así) aktivn omezován skráp ním pracovních ploch, vodními
clonami nebo organiza ním opat ením tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí.
Bude zpracován provozní ád a havarijní plán
Možnost p ístupu do všech objekt za ízení ze strany kontrolních orgán
Pravidelné odebírání kontrolních vzork
podzemní vody z monitorovacích vrt
a
vyhodnocování provedených analýz
Pé e a údržba rekultivovaných ploch do doby jejich stabilizace (závlahy, se ení)
Vylou ení veškerého provozu v no ní dob

D.IV. 4 Opat ení po ukon ení provozu
Provád ní rekultivace podle schválené projektové dokumentace a podle platných technických
norem
Stavební objekty související odvodn ním skládky (monitorovací vrty, drenážní systém,
povrchové odvodn ní apod.) budou podrobovány pravidelným kontrolám a p ípadné údržb
Odstran ní nepot ebných technologických celk a za ízení (váha, oplocení)
Udržování systému pro využívání skládkového plynu
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích p edpoklad
i hodnocení vliv
Pro získání zpracovaných informací byly použity podklady uvedené v textu, literární údaje,
rekognoskace a citované informa ní zdroje. Kamerální zpracování údaj bylo provedeno rešeršní
formou. Výchozími p edpoklady byly aktuální údaje o stavu jednotlivých složek životního prost edí
v zájmovém území.
Technické ešení zám ru bylo posuzováno v podob , jak ji zachycuje dokumentace pro
územní ízení zpracovaná v ervenci 2011 (Pöyry Environment a. s., Brno).
Pro všechna hodnocení vliv uvedená v této dokumentaci byly využity odborné studie a
autorizované posudky uvedené v samostatných p ílohách. Výpo et ekvivalentních hladin akustického
tlaku v chrán ném venkovním prostoru staveb byl proveden programovým nástrojem CADNA 32 A
(ISO 9613). Úrove budoucích zdroj hluku byla získána z archívních m ení t chto zdroj nebo
ením skute ného provozu mechanizm na jiné lokalit .
Rozptylová studie byla provedena podle metodiky SYMOS 97, verze 2003, vyhodnocení bylo
provedeno na základ výsledk rozptylové studie Jihomoravského kraje. Pro výpo et emisí
produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané programem MEFA 06. Sekundární
prašnost p i provozních innostech byla stanovena podle prediktivních vzorc EPA (agentura pro
ochranu životního prost edí USA).
Objemy a plochy p ipravovaného zám ru byly získány v grafickém prost edí CAD na podkladu
aktuálního zam ení terénu. Údaje o parcelách byly p evzaty z ve ejné databáze ÚZK.
Geotechnické hodnoty materiál pro výstavbu byly získány z provedených archivních
pr zkum i pr zkumu pro vlastní zám r (laboratorní zkoušky odebraných vzork zemin). Koeficienty
propustnosti byly odvozeny z orienta ních erpacích zkoušek a z provedených zrnitostních rozbor
(k ivky zrnitosti).
Hydrologické údaje byly poskytnuty HMÚ.
Biologický pr zkum byl proveden p ímou metodou liniového transektu zájmové plochy,
vizuální detekcí a vyhodnocením pobytových stop.
Zbývající hodnocení byla provedena obvyklými metodami srovnání stávajícího a o ekávaného
stavu, p ípadn s využitím expertních odhad , extrapolací nebo interpolací.
Dokumentace je zpracována v rozsahu stanoveném zákonem (p íloha . 4 zákona .
100/2001 Sb. v platném zn ní).

D_Bratcice2011_jul25.doc

strana 75

Integrovaný komplex odpadového hospodá ství p i skládce S-OO3 v kamenolomu Brat ice
3A11025.A01

D.VI Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
i zpracování dokumentace
Protože zám r je ve fázi p ípravy dokumentace pro územní ízení, není možné s absolutní
esností vy íslit n které ukazatele. Je to b žná situace, protože ve stavebním ízení asto dochází k
drobným úpravám projektu bu podle p ipomínek n kterých ú astník ízení a podle požadavk
dot ených správních orgán nebo up esn ním technického ešení. P edpokládá se, že by tyto zm ny
nemohou významn ovlivnit p edložené hodnocení, protože budou z hlediska celkového rozsahu
stavby zcela nepodstatné. Stavba musí respektovat územní plány dot ených obcí.
Protože východní ást lomové st ny je zasypána prosívkami a jiným materiálem „nevhodným“
v dob t žby kamene, není zcela p esn možné p edem ur it tvar skládky v tomto míst . P i výstavb
se nepo ítá s dot žováním pomocí trhavin, je proto možné, že v tomto prostoru bude výsledný tvar
skládky mírn odlišný od projektovaného stavu. Tato nejistota má vliv na rozsah zemních prací
v rámci násypu obvodového valu (p i nedostatku materiálu bude nižší) a také na celkový objem
budoucí skládky (rovn ž by byl nižší). P ípadné snížení objemu skládky je možné odhadovat v
rozsahu do n kolika málo %, což je zhruba obvyklá nejistota ve znalosti kone ného uloženého
množství každé skládky, protože zcela p esné kone né množství uloženého odpadu (v tunách) je
známo až po uzav ení skládky (závisí p edevším na skladb odpadu ale i na podmínkách ukládání,
hutn ní aj.).
Dodržení vn jšího projektovaného tvaru skládky není zatíženo pochybnostmi - bude
kontrolováno a dokladováno geodetickým m ením.
Mírné odchylky od skute nosti mohou vykazovat použité matematické modely (protože do
nich vstupují projektované hodnoty). V zájmu objektivizace veškerých nejistot byly p i všech
zp sobech hodnocení zvažovány nejhorší možné provozní a situa ní stavy a sou asn zanedbávány
potenciální p íznivé vlivy (nap . stínící efekt staré skládky pro ší ení hluku).
Nejv tší nejistoty se tak týkají asových odhad jednak možného zahájení a trvání výstavby,
jednak trvání provozu, které bude závislé na produkci odpad v obsluhované oblasti. Produkce
sm sného komunálního odpadu (množství, složení, podíl recyklovaných odpad atd.) je závislá na
mnoha ekonomických a sociologických vlivech, jejichž vývoj nelze s dostate nou p esností p edjímat.
Všeobecn lze o ekávat tlak na snižování produkce odpad a zvyšování podílu recyklace. Veškeré
nejistoty tohoto typu však nemají p ímý vliv na hodnocení vliv konkrétního zám ru.
i hodnocení vlivu na biotu je ur itou nejistotou p ípadná výstavba ochranné nádrže nad
prostorem zám ru. Budování zemní hráze a z ízení zásobního prostoru v území m že ovlivnit lokální
ÚSES a krajinný ráz. Tyto vlivy by však byly podle parametr nádrže/hráze p edm tem vlastního
posuzování. Pro hodnocení posuzovaného zám ru nejsou rozhodující. P edpokládá se, že
ipravovaná výstavba nádrže nebude, s ohledem na pot ebnou dobu p ípravy, probíhat soub žn
s posuzovaným zám rem. V opa ném p ípad by byl samostatn posouzen možný negativní soub h
stavebních inností.
Veškeré nejistoty ani jejich možné kombinace nejsou takového rázu, aby znemožnily
posouzení zám ru nebo aby bránily jednozna né formulaci záv .
Lze konstatovat, že pokud jde o nejistoty v hodnocení o ekávaných dopad provozu zám ru,
jsou významn omezeny existencí (v tší) skládky v t sné blízkosti. To umožnilo výrazn omezit
možné nejistoty, protože drtivá v tšina budoucích vliv zám ru je stejné povahy a bylo možné jejich
sobení registrovat a hodnotit již v dob posuzování.
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ÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENÍ ZÁM RU

Varianty lokalizace
edložený zám r p edstavuje konkrétní ešení technického provedení skládky komunálních
odpad v lokalit podmíne
vhodné pro daný typ skládky s vybudovanou infrastrukturou pot ebnou
k provozování skládky (p íjezd, jímání a využívání skládkového plynu, monitorovací systém atd.).
Alternativní ešení – provedení zám ru v jiné lokalit – není v daném p ípad možné z mnoha
vod (nap . vlastnictví pozemk , tém jistý rozpor s libovolným jiným územním plánem, absence
doprovodné infrastruktury, rozpor s POH JMK, který nepo ítá se z izováním nových skládkových
lokalit apod.).
Z následujícího obrázku je z ejmé, že skládka Brat ice je vhodn umíst na jak z hlediska
nutnosti ukládat v budoucnu nespalitelné zbytky KO, tak z pohledu energetického využití ásti KO
získané pozitivním t íd ním pro spalovnu SAKO v Brn .

Obr. E.1: Rozmíst ní skládek S-OO v Jihomoravském kraji
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Varianty technického provedení a technologie
Z hlediska navržené technologie je ur ujícím faktorem dovoz komunálního odpadu. P estože
vodce (obec) má povinnost shromaž ovat odpady ut íd né podle jednotlivých druh a kategorií, je
ve skute nosti v komunálním odpadu nezanedbatelné množství využitelných složek. V p ípad
skládkování KO je prakticky jedinou dostupnou technologií (vedle prostého ukládání) mechanická
úprava a t íd ní odpadu na základ fyzikáln mechanických princip . Tuto technologii navržený zám r
zahrnuje.
Z pohledu IPPC lze posoudit zám r porovnáním s nejlepšími dostupnými technikami
používanými p i p íprav tuhého paliva z odpadu (zdroj: Základní BREF – vydání 2006, technická
pracovní skupina: Zpracování odpad ):
N které techniky zahrnují:
a) klasifikaci tuhého odpadu (nap . domovní odpad) a drcení voln ložených frakcí odpadu p ed t íd ním
b) aplikace magnetického separátoru
c) míchání a prosívání v uzav eném prostoru
d) použití míchacího za ízení s dusíkem, který vytvo í inertní prost edí v p ípad , že existuje riziko
výbuchu.
Dosažené environmentální p ínosy
Klasifikace a drcení jsou nejd ležit jší operace pro dosažení uspokojivých výsledk p i t íd ní a pro
usnadn ní následného tepelného zpracování. Dalším d vodem je to, že tyto techniky mohou také nep ímo
edcházet fugitivním emisím prachu a VOC.
Provozní údaje
Snížení velikosti vyžaduje mnoho energie a vysoké náklady, ale možná je nevyhnutelné v p ípadech
objemného neskladného materiálu.
Použitelnost
Nebezpe né i ostatní odpady. Výše popsaná technika (a) není p izp sobena produkci paliva z
nebezpe ného odpadu. Tato technika by možná mohla být výhodná, ale existují i jiné strategie, které
rovn ž fungují. Technika (d) se uplat uje u nebezpe ných odpad s rizikem výbuchu. N které zvláštní
odpady z p ípravy ostatních (tj. jiných než nebezpe ných) odpadu možná nebudou pot ebovat n kterou z
výše popsaných zvláštních technik. N kterými p íklady jsou za ízení, která produkují paliva z odpadu,
jejichž toky jsou separovány podle zdroj – nap . odpad z ezání, z výroby plastu nebo odpady ze
zpracování odpadního papíru. Tato výjimka však závisí na zkušenostech zpracovatele odpadu s daným
konkrétním odpadem. To znamená, že zpracovatel odpadu by m l dost dob e znát zákazníka i složení
zpracovávaného odpadu a zp sob, jakým zákazník shromažduje odpad. Jen tak se lze vyhnout
problém m se za ízením na zpracování odpadu nebo s kvalitou produkovaného paliva z odpadu.
Hybná síla pro zavedení
Technika, která je ve výše uvedeném popisu uvedena v bode (d), je b žn regulována v legislativ , která
eší prevenci havárií.

Pokud jde o vlastní t íd ní, existují dv r zné strategie (p evzato ze stejného zdroje):
a) pozitivní t íd ní znamená, že se z materiálového toku vyt ídí pouze požadované materiály s vysokou
výh evností a nízkým obsahem škodlivých látek. Tento postup vede k v tšímu množství
skládkovaného materiálu a asto k vyšší kvalit produkovaného tuhého odpadového paliva.
b) negativní t íd ní znamená, že se odseparují pouze materiály, které nejsou v produktu žádoucí (nap .
pokud je nutné snížit obsah chlóru v odpadu kv li tomu, že chlór muže zp sobovat problémy p i
spalování nebo spolu-spalování odpadu, m že být jednou z možností snížení obsahu PVC v tomto
odpadu). P i použití této strategie by mohlo být množství skládkovaného materiálu menší, protože
ostatní materiály, které by mohly mít vetší obsah škodlivin, skon í v produktu.
Dosažené environmentální p ínosy
Zlepšení kvality separovaného odpadu nebo prevence problému p i dalším zpracování ur itých proud
odpadu.
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Použitelnost
Proces se používá p i výrob tuhého paliva z TKO. V závislosti na požadované kvalit se m že využít bu
pozitivní nebo negativní t íd ní. Pokud se požaduje materiál vysoké kvality, doporu uje se negativní t íd ní
a jeho výnos je vyšší než u pozitivního t íd ní, ale množství výsledného produktu je menší.
Ekonomie
V souvislosti s ekonomickými aspekty pozitivního a negativního t íd ní není možné vyslovit obecné
stanovisko.
Hybná síla pro zavedení
Množství materiálu ukládaného na skládku m že velmi kolísat v závislosti na rozsahu zpracování a
požadované kvalit tuhého paliva z odpadu.
P íklad za ízení
které strategie spo ívají pouze v separaci inertního materiálu a kovové frakce a také ve snižování
obsahu organických látek a vody. Zbytek odpadu kon í v produktu, ímž se automaticky snižuje množství
materiálu ukládaného na skládce.

Z výše uvedeného vyplývá, že navržené technologie jsou v souladu s požadavky BAT, provoz
za ízení bude v souladu s b žn používanými technikami v za ízeních tohoto typu v R i zahrani í.
Za ízení svým provozem a technickým zabezpe ením spl uje požadavky dané zákonem . 185/2001
Sb., o odpadech a jeho provád cích p edpis , a dále normy SN ady 83 8030, 8032, 8033, 8034,
8035 a 8036.
íd ní stavebního odpadu zachytí opakovan využitelné materiály a pouze ást stavebního
odpadu bude ukládána na skládku. Úprava velkoobjemových složek komunálního odpadu a jejich
pozitivní t íd ní bude také p ispívat ke snížení ukládaného množství a zvýšení materiálového využití
odpadu.
Technické ešení t lesa skládky bylo p izp sobeno místní morfologii a vychází z platných
technických norem – variantní technické ešení je v takovém p ípad bezp edm tné. Z hlediska
vlastního skládkování je nové t leso skládky navrženo v souladu s požadavky nejlepších dostupných
technik.

Varianty tvarového a objemového ešení
Za díl í variantní ešení lze považovat vlastní prostorové uspo ádání skládky, celkový objem,
rozmíst ní a po et sekcí, zp sob následné rekultivace a pod. Z tohoto hlediska lze hodnotit jako
možné varianty nap . menší nebo naopak v tší navržený celkový objem, p ípadn další tvarové
parametry.
Pokud jde o tvarovou konfiguraci skládky (sklon svah , výška násypu) byly zvoleny optimální
parametry pro danou plochu, vyplývající z použité mechanizace, požadavk na zajišt ní stability
vlastního t lesa a následné rekultivace jeho povrchu.
V prostoru vy len ném územními plány obcí pro „využití odpadu a skládkování“ resp.
„technické infrastruktury“ by bylo možné vybudovat podstatn v tší t leso skládky, ovšem za cenu
významn jšího záboru p dy v etn zem
lské, rozsáhlejších zemních prací, významn jšího zásahu
do vodního toku a celkov v tšího ovlivn ní krajinného rázu.
Proto je navrženou variantu provedení zám ru možno považovat za „vyváženou“ (objemov
odpovídá mírn v tšímu objemu materiálu odstran ného p i t žební innosti v lomu).
Z hlediska variant velikosti skládky (celkového objemu) je možné porovnat ob
alternativy z hlediska hlavních ukazatel uvedených v následující tabulce.
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Tab. E.1: srovnání minimální a maximální varianty celkového objemu skládky
Ukazatel

Objem cca 250 000 m3

Objem cca 750 000 m3

Pozn.

Vlivy na obyvatelstvo

Stejný vliv

Stejný vliv

Liší se délka trvání

Vlivy na ovzduší a klima

Stejný vliv

Stejný vliv

Liší se délka trvání

Vlivy na hlukovou situaci

Stejný vliv

Stejný vliv

Liší se délka trvání

Vlivy na podzemní vody

Stejný vliv

Stejný vliv

Vodot sná izolace
Mén je lépe

Vlivy na p du

Zábor cca 3,0 ha

Zábor cca 5,5 ha

Vlivy na horninové prost edí

Zanedbatelný vliv

Zanedbatelný vliv

Vlivy na biotu

Závislé na záboru p dy

Závislé na záboru p dy

Vlivy na krajinu

Bez významného vlivu

Malý vliv

Vliv na VKP Brat ický lom Nad skalou

Stejný vliv

Stejný vliv

Vliv na VKP Strá nad lomem

Stejný vliv

Stejný vliv

Vliv na VKP U Hájku
Vliv na tok

áste né dot ení
eložka koryta cca 150 m

áste né dot ení

ímo nedot en
ímo nedot en
Ur en k rekultivaci

evedení štolou cca 220 m

Vlivy na hmotný a kult. majetek

Bez vlivu

Bez vlivu

Pom r: užit. objem/zemní práce

Cca 2:1

Cca 5:1

Pom r: náklady/obj. jednotka

S rostoucím celkovým objemem se snižuje. V tší kapacita je tedy vhodn jší.

Zábor plochy pro násyp-komunikaci

Cca 3,1 ha

Cca 3,8 ha

Délka provozu

6 let

14 let

Vedlejší aktivity, infrastruktura

Stejný vliv

Stejný vliv

tší je lepší

Mén je lépe

Z uvedeného p ehledu je z ejmé, že z hlediska optimálního prostorového ešení skládky ve
smyslu efektivity záboru plochy vymezené územními plány je výhodná velká varianta, protože
srovnatelné náklady vedou k vytvo ení výrazn v tšího užitkového objemu skládky. Tato varianta by
však vedla k vytvo ení v tší elevace v krajin a delšímu zaklenutí toku, což je vnímáno jako negativní
vliv. Malá varianta (objemov srovnatelná s 1. etapou zám ru), která by byla po p eložce toku
situována pouze na levém b ehu, je nevhodná z hlediska jednotkových náklad .
Vliv na okolní biotu budou mít ob varianty velmi podobný. Plocha záv re né rekultivace je
prakticky stejná (v obou variantách zahrnuje celou plochu lomu a celou plochu VKP U Hájku, kde je
požadavek na biologickou rekultivaci a potla ení nep vodních porost ).
Navrženou variantu celkového objemu skládky (cca 560 000 m 3) lze vzhledem k umíst ní
mezi uvedené mezní varianty považovat za vyvážený kompromis z hlediska maximalizace
ekonomických ukazatel a minimalizace negativních vliv na okolí.
Pro hodnocení vlivu zám ru na vodní tok má zna ný význam plánovaná výstavba ochranné
nádrže na Lejtn jako protipovod ové opat ení pro obec Brat ice. V prostoru sypané hráze dojde ke
zrušení vodního toku (ve smyslu VKP) a jeho náhrad konstrukcí (štolou). Stejný vliv na cca 190 m
navazujícího úseku bude mít provedení posuzovaného zám ru. S p ihlédnutím k tomu, že tok Lejtny v
daném prostoru má v letním období charakter ob asného toku a je v daném úseku veden v um le
vytvo eném koryt , je tento vliv akceptovatelný. V daném p ípad lze nap ímení a zatrubn ní
zmín ného úseku považovat za potenciální zlepšení pr tokových pom
v navazujícím úseku toku
(omezením vsaku v bezesrážkových obdobích).
Rozhodnutím MZe .j. 27627/2010-15110 ze dne 5. 11. 2010 je investor ur en správcem
úseku drobného vodního toku Lejtna, .h.p. 4-15-03-122 v délce 1,3 km (ve stani ení km 2,400 –
3,700).
V p ípad nerealizování ochranné hráze by bylo nutno ešit hydraulické pom ry toku ve
vztahu k zám ru samostatn . Takové ešení je technicky proveditelné a platí, že výstavba ochranné
nádrže nepodmi uje existenci zám ru. Protože výstavba zám ru bude probíhat po jednotlivých
etapách je možné výstavbu a provoz 1. etapy zám ru technicky provést tak, že nebude ovliv ovat
vodní tok.
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Variantní ešení lze navrhovat také pro zemní práce spojené s terénními úpravami a uložením
skrývkového materiálu z lomu. V navržené variant se po ítá s vytvo ením obvodového valu vysokého
do 3 m po severním a západním obvodu pozemk , na nichž bude zám r situován. Koruna tohoto
zemního t lesa bude sloužit jako ú elová komunikace v rámci zám ru a pozd ji jako p ístup do
prostoru nad vybudovanou skládkou. Svahy násypu budou osázeny vhodnou vegetací a postupn
za len ny v rámci rekultiva ních prací do ÚSES (jako lokální biocentrum). Variantních uspo ádání
ádov prvních desítek tisíc m3 zemního materiálu je možné navrhnout v rámci plochy ur ené
územním plánem celou adu, negativní vliv v dob výstavby však bude prakticky bez rozdílu a
pozitivní vliv po ukon ení prací bude více závislý na zp sobu povrchové úpravy a vegeta ních
úpravách, než na vlastním provedení zemních prací. Pro ú ely posouzení se p edpokládá ádné
provedení prací, tj. separované skrytí kulturních vrstev, pokud budou p ítomny, sypání a hutn ní
lesa v souladu s technickými požadavky (budou uvedeny v projektové dokumentaci) a provedení
rekultivace v etn z ízení vegeta ního krytu.

Nulová varianta
Tato varianta (neprovedení zám ru) je uvedena jako referen ní, protože umož uje porovnání
ekávaných vliv s p vodním stavem.
V daném p ípad je z ejmé, že vlivy stávající skládky jsou v daném prostoru ur ující nezávisle
na provedení zám ru. Po ukon ení provozu stávající skládky z stane vedle rekultivované skládky
severní ást bývalého kamenolomu bez provedené rekultivace. Dnové partie lomu jsou v sou asné
dob v západní ásti pokryty souvislou vrstvou jílocementu pravd podobn z n které z v tších
inženýrských staveb v regionu. V okolních ástech lomu probíhá odklizování nepravidelných deponií
hlinitokamenitého materiálu pocházejících z doby provozu lomu (materiál je z ásti využíván jako
technické zabezpe ení stávající skládky). Tyto práce jsou doprovázeny likvidací vzrostlé náletové
zelen , která se na plochách odval a áste
na svazích po ukon ení t žby v roce 1978
stabilizovala. Lze o ekávat, že tyto rušivé zásahy budou pokra ovat ješt po ukon ení skládkování a
budou ukon eny až po dokon ení rekultivace povrchu stávající skládky.
Neprovedení skládky v prostoru zadního lomu vyvolá pot ebu jeho rekultivace. Možnost
pokra ování t žby v lomu je nereálná vzhledem k jeho stavu a s ohledem na lomy v blízkém okolí
(Želešice, Dolní Kounice). Vzhledem k tomu, že subjekt, který provozoval kamenolom, neexistuje, bylo
by získání prost edk na rekultivaci problematické. Lze odhadovat, že d íve dojde op tovn k
postupné kolonizaci prostoru náletovými porosty (nežádoucí ruderalizaci) a postupn také k erozním
jev m na kontrastních morfologických prvcích (hrany svah ), které se mohou propagovat i mimo
vlastní lom jako erozní rýhy. Opušt ný lom s p ístupovou komunikací navíc p edstavuje potenciální
riziko erné skládky.
Protože stávající skládka bude v p íštím roce uzav ena, je z ejmé, že pro toto období nebude
zavád na žádná technologie úpravy nebo využití odpad p ed uložením.
Po ukon ení provozu stávající skládky bude odpad z obsluhované svozové oblasti nutno
odstra ovat jinak, což zp sobí nevyhnuteln vyšší intenzitu negativních vliv této innosti ve
zvoleném míst . V p ípad ukládání na jinou skládku dojde k p evedení zát ží této innosti na jinou
lokalitu ve stejné intenzit (v sou asné dob je dovážen odpad p ednostn z nejbližšího okolí
skládky). V takovém p ípad by nulová varianta vyvolala nutnost samostatného posouzení negativních
vliv skládkování v jiné lokalit .
Možné variantní ešení spo ívá v p evedení toku odpad do spalovny SAKO, kde by byly
energeticky využívány. Provozovatel tohoto za ízení poskytl zpracovateli dokumentace pouze
omezené údaje, které limitují podrobné vyhodnocení této varianty jak z pohledu využití kapacity
za ízení, tak p ípadné úpravy odpad . Nevýhodou takového ešení bude transport delší zhruba o 20
km a pronikající ástí dopravn zatížené brn nské aglomerace.
Protože p i spalování dochází k redukci objemu odpadu na 10 % p vodní hodnoty, je z ejmé,
že i po energetickém využití odpad bude nutné tento zbytek ukládat na skládku. V sou asné dob je
evážná ást solidifikátu odvážena automobilovou dopravou mimo území kraje, což je zat žující i
celkov
neekonomická
innost, která by pravd podobn
byla po vyhodnocení všech
environmentálních dopad ukon ena.
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Další díl í nevýhodou této varianty by byla absence úpravy KO p ed jeho spálením a tedy
ztráta materiálového využití. Kapacita t ídící linky ve spalovn je 10 tis. tun odpadu/rok a je z ejm již
vy erpána stávajícím zkušebním provozem, který je veden v plné kapacit , t.j. 224 tis. tun energeticky
využívaného odpadu ro
(odpad je dovážen z území celého kraje i z lokalit mimo JMK).

Srovnání variant
Z hlediska porovnání obou základních variant (aktivní a nulové) je obtížné hodnotit
edpokládaný stav, protože nelze p edem ur it, jakým zp sobem by byl odstra ován odpad, který je
v sou asné dob na lokalit skládkován. Srovnání vychází z reálného p edpokladu, že produkce
odpadu bude i v nulové variant pokra ovat (protože není vyvolána zám rem) a odstran ní tohoto
odpadu bude nezbytné.
Pokud jde o alternativní možnosti, je reálné posuzovat pouze dv varianty:
odstra ování odpad na jiné skládce stejné kategorie v okolí
energetické využití KO v provozovn SAKO Brno, Jedovnická 4247/2.
Odstra ování odpad v jiné lokalit
Pokud jde o odstra ování odpad na jiné skládce, je z ejmé, že vzhledem ke svozové oblasti
je jedinou alternativou (p i vylou ení nadm rné dopravy a výstavby nového za ízení) skládka
spole nosti A.S.A. Žab ice, která leží cca 2 km JZ od stejnojmenné obce, zhruba 10 km JJZ od
posuzovaného zám ru. V sou asné dob p ijímá tato skládka údajn kolem 200 000 tun odpad
ro
(www.zabcice.cz/firmy).
Je zjevné, že v daném p ípad by došlo k posílení stávajících negativních vliv skládkování
v tamní lokalit (zejména emisemi z dopravy a provozu) o negativní vlivy v rozsahu uvedeném
v p edloženém posouzení. Protože hlavní obsluhovaná oblast pro ob skládky je udávána jako „Brno
a okolí“, je rovn ž zjevné, že st ední dopravní vzdálenost svozu bude v p ípad skládky v Žab icích o
kolik km delší.
Z uvedeného lze usuzovat, že vzhledem ke stejné technologii ukládání odpadu a v tší
vzdálenosti nebude p esun stávajících aktivit z brat ické skládky na skládku žab ickou p edstavovat
žádné pozitivní p ínosy z hlediska životního prost edí, naopak dojde k mírnému zvýšení množství
celkových emisí produkovaných vyvolanou dopravou.
Navržená varianta zám ru krom mírn kratší st ední rozvozné vzdálenosti zahrnuje provoz
ídící linky, který p ispívá ke snížení celkového množství ukládaného odpadu.
Potenciální p ínos pro okolí skládky v Brat icích vyplývající z ukon ení provozu (provedení
rekultivace povrchu skládky i okolí) by v p ípad p evedení toku odpad na žab ickou skládku nebyl
realizován (místo posílení plochy a zlepšení kvality lokálních prvk ÚSES by byla provedena pouze
rekultivace povrchu stávající skládky).
Energetické využití odpad
Pokud jde o možnost energetického využití odpad ve spalovn , je srovnání aktivní a nulové
varianty následující:
Zkušební provoz rekonstruované spalovny SAKO Brno, Jedovnická 4247/2 probíhá
v sou asné dob v parametrech plné kapacity. Je tedy z ejmé, že energetické využití odpad , které se
vztahují k posuzovanému zám ru, je možné pouze za p edpokladu, že odpovídající množství jiného
odpadu by bylo z provozu spalovny vylou eno. To m že p edstavovat relativní p ínos v p ípad
odpad dovážených z území mimo JMK, nicmén z hlediska bilance odpadového hospodá ství R by
byl celkový p ínos nulový. Pro detailní zhodnocení této varianty by však byla nutná spolupráce
provozovatele spalovny a dot ených p vodc odpad , což p esahuje rozsah p edložené
dokumentace.
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S ohledem na vytížení spalovny je reálný p edpoklad, že pouze menší (vhodná) ást
komunálního odpadu by byla spalována v provozovn SAKO, zbytek (a veškerý stavební odpad) bude
nutno odstranit skládkováním jinde.
To je však situace velmi podobná navrženému zám ru, který po ítá s energetickým využití
vybrané ásti upravených KO. Lze proto odhadovat, že dopad na odpadové hospodá ství kraje bude v
obou variantách srovnatelný.
Pozitivní vliv vyššího energetického využití odpadu bude v nulové variant doprovázen
negativním vlivem ze zvýšené dopravy v jiných místech odstra ování a absencí materiálového využití
odpadu, které je obsaženo ve variant aktivní.
Stavební a demoli ní odpady p edstavují v zemích EU i v eské republice velmi výrazný podíl
na celkové produkci odpad (kolem 25 %). Protože se zárove jedná i o významný zdroj druhotných
surovin, bylo nakládání s nimi specifikováno i v Plánu odpadového hospodá ství R. Tento pozitivní
dopad na odpadové hospodá ství by v nulové variant chyb l.
V p ípad nulové varianty by došlo k ukon ení negativních vliv provozu stávající skládky,
avšak z stala by nevy ešená problematika rekultivace opušt ného lomu a negativní vlivy
zamýšleného zám ru by byly p esunuty do jiné lokality.
Pro období provozu zám ru tedy m že být vhodn jší nulová varianta pouze za p edpokladu
absence dalších aktivit v lokalit a provedení vhodné rekultivace. Vzhledem k územním plán m obou
obcí však není vylou eno, že tato plocha bude sloužit k jiným technickým aktivitám (nap .
mezideponování nebo skladování stavebních surovin a materiál ). Tyto innosti mohou být svým
dopadem na okolní prost edí srovnatelné s t íd ním a recyklací odpad . Pro vlastní lokalitu tedy s
velkou pravd podobností bude dopad nulové i aktivní varianty v kone ném d sledku rovnocenný.
V p ípad aktivní varianty po ítají územní plány obou obcí po ukon ení provozu s posílením
ekologické stability lokality rozší ením lokálního biocentra. Hodnocení stavu po uzav ení a rekultivaci
skládky vychází z p edpokladu územním plánem navržené rekultivace skládky a jejího tvarování do
podoby blízké p vodní konfiguraci terénu p ed otev ením kamenolomu. V takovém p ípad bude
výhodn jší aktivní varianta.
Další p ínos aktivní varianty lze spat ovat v zajišt ní ásti materiálu pro výstavbu hráze poldru,
který má posílit protipovod ovou ochranu obce Brat ice.
Protože období provozu bude relativn krátkodobé (ve srovnání se stavem po ukon ení
provozu), je pro hodnocení variant rozhodující vliv po ukon ení provozu. P i vlastním provozu
navržené varianty se nep edpokládá významný negativní vliv,
Celkov je tedy mírn vhodn jší aktivní (navržená) varianta.
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ÁST F
ZÁV R
edložený zám r (rozší ení skládkování v lokalit Brat ice o integrovaný komplex
odpadového hospodá ství) je v souladu s cílem Plánu odpadového hospodá ství (republikovým a tedy
i krajským) snížit podíl komunálního odpadu odstra ovaného skládkováním. P i pokra ování
skládkování v lokalit dojde ke zlepšení sou asného stavu zavedením t íd ní a úpravy
velkoobjemového odpadu a recyklací stavebního odpadu. Zachycením ásti využitelných složek
komunálního odpadu bude dosaženo faktického snížení ukládaného množství v dané lokalit a dojde
k posílení žádoucí recyklace odpad nezávisle na podpo e této innosti na stran p vodc . Sou asn
dojde k posílení recyklace stavebních odpad .
Pozitivní dopad na POH je omezen tím, že jde o koncový lánek v procesu nakládání s KO a
také je nutno vnímat jej v kontextu kraje (pom r odpadu „obsluhovaného“ zám rem k celkovému
objemu odpad ). Na území Jihomoravského kraje je v sou asné dob provozováno 13 dalších
skládek, z toho 9 typu S-OO (viz obr. E.1). V letošním roce (2011) má dojít k ukon ení innosti dvou
skládek S-IO a jedné S-OO (Štítary).
Vývoj produkce komunálního odpadu v posledních letech vykazuje nevýrazný pokles až
stagnaci (obr. F.1). Obecn se o ekává zvyšování produkce komunálního odpadu se zvyšováním
životní úrovn („p ibližování EU“), sou asn však ekonomický výhled spíše nazna uje úsporná
opat ení jak makroekonomická, tak mikroekonomická, tj. snahu o úsporu materiálových vstup a
energií i omezen jší individuální spot ebu. S p ihlédnutím k trendu vývoje produkce KO a výše
uvedeným skute nostem lze p edpokládat, že i p i omezených možnostech zám ru dojde po jeho
realizaci k mírnému poklesu ukládaného odpadu v rámci kraje a posílení materiálového využití.

Obr. F.1: Produkce KO v

R v letech 2003 – 2009

V nedávné dob rekonstruovaná spalovna KO v Brn svým provozem p i ro ní kapacit 224
tis tun odpad pokryje pouze ást z ro ní produkce SKO (342 tis. t.) na území JMK. Protože okolní
kraje zatím nevlastní spalovny KO, je ur itá ást odpadu dovážena i z míst mimo JMK. Vlastní provoz
spalovny i p es její modernizaci bude mít za následek produkci nespalitelného zbytku, který nelze
odstranit jinak než uložením na zabezpe enou skládku.
Navržený zp sob úpravy odpad obsažený v zám ru je v souladu s požadavky nejlepších
dostupných technik. Na základ vyhodnocení všech jednotlivých vliv zám ru i jejich kombinovaného
sobení lze ozna it posuzovaný zám r jako únosný.
Míru ovlivn ní životního prost edí lze hodnotit jako nízkou (dot ení krajiny, bioty, vodního
prost edí) až zanedbatelnou (ovzduší, hluk). Míra ovlivn ní bude prom nlivá v ase (nejvýznamn jší
v dob výstavby a provozu, mizivá po ukon ení provozu a provedení rekultivace).
Za p edpokladu dodržení legislativních p edpis spojených s výstavbou a provozem
zám ru nebude významn negativn ovlivn na žádná ze složek životního prost edí a nedojde k
ohrožení ve ejného zdraví ve smyslu platných hygienických norem.
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ÁST G
VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
edm tem navrženého zám ru je doplnit provoz stávající skládky v kamenolomu Brat ice o
integrovaný komplex odpadového hospodá ství a rozší it prostor pro skládkování, protože stávající
skládka bude v roce 2012 zapln na, provoz ukon en a její povrch bude kompletn rekultivován. Areál
stávající skládky bude v prostoru zadního lomu dopln n o linku na zpracování velkoobjemových
odpad (zejména komunálních), recykla ní plochu stavebních odpad a plochu pro nakládání s
odpady (sb rné st edisko odpad ), které bude ve ejnosti k dispozici k nekomer nímu využití.
Vlastní rozší ení skládky bude provedeno vybudováním nového t lesa skládky pro další t i
etapy pro postupné uložení celkového objemu 560 000 m 3 komunálních odpad v prostoru zadního
lomu (za stávající skládkou).

Obr. G 1: Prostor umíst ní zám ru (v . stávající skládky a p íjezdové komunikace)
estože eská republika produkuje relativn málo jednotkového množství odpadu na
obyvatele, pat í ve zp sobech odstra ování odpad k „zaostalým“ zemím (mediální zprávy o prvenství
ve t íd ní odpad se týkají pouze PET lahví). Pot eba t íd ní a následné recyklace komunálního
odpadu je patrná nejen ze srovnání R s ostatními zem mi EU (v tší podíl skládkování mají pouze
Bulharsko, Rumunsko, Malta, Litva a Lotyšsko, srovnatelný pak ješt Polsko, Kypr a Slovensko), ale i
z pozitivních p ínos , které lze dosáhnout úsporou surovin a omezením možných negativních vliv
spojených s odstra ováním odpad .
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Obr. G 2: Produkce a zp soby nakládání s komunálním odpadem v zemích EU v roce 2008

Popis technického ešení
V rámci navrženého zám ru bude zpevn na komunikace vedoucí od stávající skládky do
Zadního lomu. ást deponií (skrývek) v opušt ném lomu bude p emíst na a využita na terénní úpravy
bezprost edního okolí nové skládky. Do asný a trvalý zábor ploch bude realizován pouze na
pozemcích ve vlastnictví oznamovatele (investora), p ípadn na pozemcích již smluvn zajišt ných.
Vlastní technické ešení zahrnuje následující stavební objekty:
P íprava území
T leso skládky
T sn ní st n kamenolomu
Odvedení kontaminovaných vod, výstavba železobetonové jímky a erpací stanice
Obvodový odvod ovací p íkop
Uzav ení skládky
Rekultivace povrchu
Jímání skládkového plynu
Zp tný rozliv kontaminovaných vod na skládku
Monitorovací vrty
Plocha pro mechanické t íd ní odpadu
P ekladišt pro spalovnu
Plocha pro p íjem stavebních odpad a umíst ní recykla ní linky
Solidifika ní linka
P ípojka el. energie
Návrh zám ru je koordinován s p ipravovanou výstavbou suché reten ní nádrže, která je
navržena jako sou ást protipovod ové ochrany obce Brat ice zejména proti p ívalovým srážkám (tzv.
bleskové povodn ). ešení pr tok potoka p es území skládky je navrženo v rámci protipovod ové
ochrany (PPO) obce Brat ice jako prodloužení betonové odpadní štoly, která bude p evád t pr toky
z p ipravované nádrže nad skládkou.
V rámci p ípravy území bude provedeno vyklizení kamenolomu a zarovnání jeho st n. Ze
získaného materiálu bude provedeno zpevn ní p íjezdové komunikace a provedení obvodového valu,
který bude sloužit jako komunikace do prostoru nad skládkou.
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Obr. G.3: Situace skládky

Popis technologie
Podstatou zám ru je prodloužení skládkování v Brat ickém lomu vybudováním nového,
menšího t lesa skládky (z ásti na území katastru M any) a dopln ní skládkování komunálních a
stavebních odpad o jejich áste nou recyklaci.
Zám r p edpokládá budování i skládkování po sekcích, takže stavební práce ani vlastní
skládkování nebudou v žádném okamžiku probíhat na celé ploše zám ru. Doprava v etn dalších
aktivit spojených s výstavbou jednotlivých sekcí nové skládky bude srovnatelná se stávajícím
provozem skládky. Po vybudování nové skládky nedojde ke zvýšení celkového ukládaného množství
odpadu, naopak menší ást vracejících se vozidel bude odvážet vyt íd ný materiál k energetickému
využití (spalování) nebo recyklaci.
Nová skládka je navržena v souladu s technickými požadavky a platnými právními p edpisy,
které zajiš ují, aby nemohlo dojít k negativním vliv m na okolní prost edí. P i budování t snících
vrstev musí být respektován požadavek na odstup od hladiny podzemní vody, která tak nebude
zám rem ovlivn na. Funk nost t snícího systému bude sledována monitorovacím systémem.
Kontrola kvality podzemních vod v okolí skládky bude zajišt na systémem kontrolních vrt a jejich
pravidelným sledováním. Skládkový plyn bude jímán a energeticky využíván stejn jako v sou asném
provozu.
Provoz zám ru bude zahrnovat skládkování (stejným zp sobem a ve stejném rozsahu jako
v sou asné dob ) a provoz recykla ní linky (mobilní drti , magnetický separátor, kontejnery). Mobilní
ídící linka stavebních odpad bude v areálu provozována n kolikrát v roce, po nahromad ní
dostate ného objemu stavebních odpad . Veškerý provoz bude omezen na denní dobu a pracovní
dny.
Pro ve ejnost bude v areálu provozováno sb rné st edisko odpad , kde bude možné odkládat

D_Bratcice2011_jul25.doc

strana 87

Integrovaný komplex odpadového hospodá ství p i skládce S-OO3 v kamenolomu Brat ice
3A11025.A01
velkoobjemový odpad a vyt íd né složky komunálního odpadu.
Úrove hluku bude p i výstavb i provozu dosahovat hodnot obdobných pro stávající skládku.
Veškeré aktivity budou probíhat pouze v denní dob . Vzhledem k v tší vzdálenosti od nejbližší obytné
zástavby a stínícímu ú inku obvodového valu i stávající skládky bude vliv provozu nové skládky na
obyvatelstvo nižší než v sou asné dob . Vliv související dopravy bude zachován na stejné úrovni,
protože se p edpokládá zahájení provozu až po zapln ní stávající skládky. Úrove dopravy (intenzita
svozu) se o ekává stejná jako u stávající skládky, p ípadn mírn nižší s ohledem na zahájení
provozu rekonstruované spalovny v Brn . Vyt íd ná ást odpad bude odvážena k recyklaci nebo
energetickému využití v rámci vyt žování vozidel, takže nové nároky na dopravu nevzniknou.
i výstavb dojde k postupnému kácení vzrostlé zelen , která pokrývá menší ást plochy
zám ru (svahy sousedící s plochou nové skládky). V druhové skladb d evin p evažuje nep vodní
akát a další náletová vegetace. Bezprost ední okolí zám ru bude po provedení terénních úprav znovu
osázeno vhodnou druhovou skladbou zelen , která posílí stabilitu ekosystému v daném míst . Cílem
terénních úprav p i výstavb je upravit terén p vodních odval a výsypek v okolí kamenolomu a
vybudovat nízký obvodový val, který bude také osázen podle požadavk orgánu ochrany p írody a
bude vytvá et do zna né míry izola ní prvek sm rem k obci M any (sm rem k Brat icím bude zám r
situován za uzavíranou skládkou).
Nová skládka bude tvarována do podoby blízké p vodnímu terénu z doby p ed zahájením
žby v kamenolomu. Nebude tedy významn p evyšovat okolní terén a neovlivní krajinný ráz oblasti.
Po ukon ení provozu bude plocha skládky rekultivována a osázena p vodními rostlinnými druhy do
formy travobylinného biotopu s rozptýlenými ke ovými porosty. Po ukon ení provozu tak dojde k
posílení systému lokálních biokoridor a biocenter v lokalit a potla ení sou asných negativních
antropogenních vliv .
Zám r je v souladu s územními plány obou obcí (Brat ice a M any), které vy le ují pro
aktivity spojené s využitím odpadu a skládkováním celkem 9,03 ha. Navržený zám r p edstavuje
zábor p dy v celkovém rozsahu 4,2 ha (viz obr. G.3).
i návrhu technického provedení zám ru byly respektovány požadavky p íslušných
technických norem i dalších legislativních p edpis .
Provoz skládky p edstavuje odpov dnou innost vyžadující odbornou znalost a pracovní
káze . Tato innost je upravena množstvím legislativních p edpis i technických norem. P i
nedodržení technologického postupu by mohlo dojít k ohrožení životního prost edí únikem škodlivin do
vzduší (nekontrolovaný únik plynu, ho ení) nebo do povrchových a podzemních vod (únik prosáklých
vod). Tato rizika jsou minimalizována technickým návrhem skládky a uvedenými p edpisy. P i ádném
provozu skládky takové situace nemohou nastat. Ani p i p ípadné poruše použitých za ízení nedojde k
ohrožení okolního prost edí za p edpokladu obvyklé vým ny/opravy za ízení.

Hodnocení vliv zám ru
Pro hodnocení vliv zám ru byly zpracovány specializované studie (biologický pr zkum,
rozptylová studie, hluková studie, hodnocení zdravotních rizik), které braly v úvahu nejhorší možné
provozní stavy.
hem provozu a výstavby lze hodnotit vlivy provedeného zám ru na obyvatelstvo a životní
prost edí z pohledu jejich ochrany jako nevýznamné. Obecn nep íznivý vliv z innosti mechanizace a
dopravy, který je p ítomen v sou asnosti, nezasahuje obyvatelstvo nejbližších obcí. Provedením
zám ru dojde k prodloužení trvání stávajícího zatížení, které však ani v souhrnu s b žnou dopravou
nep ekra uje v žádném ohledu hygienické limity.
Po ukon ení provozu zám ru a po rekultivaci skládky bude vliv pozitivní z hlediska vytvo ení
írod blízkého ekosystému (který po ukon ení zám ru postupn získá zcela p irozený charakter) a
jeho zapojení do okolních prvk ekologické stability. Pozitivn lze hodnotit také legální zneškodn ní a
áste né využití navrhovaného množství komunálního odpadu.
Nejvýznamn jší dopady navrhovaného zám ru lze o ekávat v dopadu na povrchové vody.
V pozd jších etapách výstavby dojde k zaklenutí ásti toku a vylou ení plochy skládky z režimu
zasakování srážek. Oba tyto dopady lze hodnotit jako lokální. Dot ený tok není vodárenský ani
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vodohospodá sky významný. Vliv zám ru na tok nebude pod areálem stávající skládky
registrovatelný.
Zábor zem
lské p dy nebude mít praktický význam, protože zabíraná zem
lská plocha
je realtivn malá a ást je evidována v zem
lském p dním fondu pouze z historických d vod . Ve
skute nosti její zna ná ást neslouží k zem
lské výrob . Zám r je umíst n pouze na plochách
vy len ných územními plány obcí pro danou aktivitu.
Z hlediska ochrany p írody nebude mít posuzovaný zám r významný vliv na žádný segment
írodního prost edí. Zám r neovlivní p ímo ani zprost edkovan žádné chrán né území (národní
parky, soustava Natura 2000, CHKO, p írodní rezervace) nebo prvek (p írodní památky).
Navrhovaný zám r nemá charakteristiky nebo rozsah, které by mohly významn ovlivnit
sou asný stav životního prost edí v okolí dot ené lokality. Zám r nep edstavuje zvýšení negativních
vstup do životního prost edí, protože p edstavuje prodloužení provozu stávající skládky, která bude
v dob provozu zám ru uzav ena. Zvýšení emisí z titulu provozu mobilních t ídících za ízení bude
kompenzováno p edpokládaným snížením intenzity návozu odpadu, které se projevuje po dokon ení
rekonstrukce spalovny komunálních odpad v Brn . I v p ípad zachování stávající intenzity dopravy
nebudou emise spojené se zám rem p ekra ovat hygienické limity v žádné z okolních obcí. Provozem
zám ru dojde ke snížení množství ukládaného odpadu a zvýšení jeho využití p i zachování stávajících
negativních vliv .
Z hlediska trvání zám ru je z ejmé, že projektovaný objem bude v horizontu cca 10 let
vy erpán a innost spojená se zám rem ukon ena. Zmín ný p edpoklad mírného poklesu intenzity
návozu, zp sobený postupným snižováním množství odpadu odváženému ke skládkování, které je
stimulováno legislativními p edpisy a obecn o ekávaným pokrokem v odpadovém hospodá ství,
že provoz zám ru prodloužit max. o n kolik málo let.
V období po ukon ení provozu zám ru bude okolní prost edí ovlivn no pozitivn p edevším
rozší ením ploch lokálních prvk ÚSES o rekultivovaný povrch skládky.
Z hlediska únosnosti životního prost edí nep esahují vlivy zám ru míru stanovenou zákony a
jinými právními p edpisy, p ípadn normami. Zám r proto nevyvolá p ekro ení únosné zát že území
ani významné zm ny v díl ích charakteristikách prost edí.
Zám r je proto (za p edpokladu dodržení podmínek uvedených v této dokumentaci) hodnocen
jako akceptovatelný.
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