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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Tento posudek byl zpracován na základě pověření Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 99992/ENV/11,
2485/560/11 ze dne 19.12.2011.
Požadavek na zpracování posudku dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění byl vznesen ze strany
Ministerstva životního prostředí ČR 12.10. 2011.
Na základě výběrového řízení byla zpracována Smlouva o zpracování posudku mezi Ministerstvem životního
prostředí ČR a fy. Bucek, s.r.o., zastoupené ing. Pavlem Cetlem, jako autorizovanou osobou podle zákona
č. 100/2001Sb.
Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice
kterou zpracovala, dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Bílek Dalibor
RNDr. (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 5436/864/OPV/93, autorizace 40546/ENV/11).
Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do
kategorie I, bod 10.2 „Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok“.
Dokumentace EIA, kterou zpracovala autorizovaná osoba RNDr. Bílek Dalibor na základě § 8 zákona č.
100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4, je datována na červenec 2011. Tato dokumentace byla rozeslána a
zveřejněna Ministerstvem životního prostředí ČR dne 29.08.2011.
K datu 19.12.2011 byly zpracovateli posudku předány všechny vyjádření a připomínky k předmětné
dokumentaci.
Dne 19.2.2012 byl Ministerstvu životního prostředí, OVSS VII předán zpracovaný posudek.
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ČÁST I

(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)

I.1. Název záměru
Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu
Bratčice

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Navržený záměr předpokládá rozšíření areálu stávající skládky v kamenolomu Bratčice o integrovaný
komplex odpadového hospodářství a rozšíření prostoru pro skládkování. Areál skládky bude doplněn o linku
na zpracování velkoobjemových odpadů (zejména komunálních), recyklační plochu stavebních odpadů a
plochu pro nakládání s odpady (sběrné středisko odpadů).
Navržená celková kapacita rozšíření skládky (vzhledem ke konfiguraci terénu v kamenolomu půjde o nové
samostatné těleso) je 560 000 m3, tj. zhruba 85% objemu stávající zaplněné skládky. S ohledem na
hutnění odpadu a přípustný objem materiálu pro technické zabezpečení skládky bude tento objem
představovat max. 600 – 650 tisíc tun materiálu (odpadu a inertního materiálu TZS).
Nová skládka umožní pokračování svozu komunálního odpadu z obsluhované oblasti po uzavření stávající
skládky, která leží v těsné blízkosti. (Ukončení skládkování v místě tzv. předního lomu se očekává v
průběhu roku 2012.)
Zřízení integrovaného systému sníží množství materiálové nebo energeticky využitelného odpadu a také
biologicky rozložitelného odpadu ve směsném odpadu ukládaném na skládku. Nezávisle na postupném
snižování intenzity svozu v posledních letech tak dojde k dalšímu poklesu množství odpadu ukládaného na
skládku.
Kapacita zařízení pro zpracování velkoobjemových odpadů (třídící linka) je plánována na cca 15 – 20 tisíc
tun/rok. Mobilní zařízení pro recyklaci stavebních odpadů bude nasazováno podle akumulace zdrojového
materiálu v celkovém očekávaném ročním objemu cca 21 tis. tun.
Délka zpevnění stávající komunikace je zhruba 300 m, objem terénních úprav na okraji areálu
integrovaného komplexu bude závislý na objemu materiálu vyklizeného z lomu (předběžný odhad do
150 000 m3).

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Židlochovice, Ivančice
Bratčice
Bratčice

I.4. Obchodní firma oznamovatele
STAVOS Brno, a.s.
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I.5. IČ oznamovatele
62577911

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
U Svitavy 2
618 00 Brno

I.7. Oprávněný zástupce oznamovatele:
ing. Aleš Zadražil
jednatel společnosti
U Svitavy 2
618 00 Brno
tel.: 548 216 888
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ČÁST II.

(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)

II.1. Úplnost dokumentace
Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je možno posuzovanou dokumentaci
označit za úplnou.
Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny
dílčí výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a
nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených
údajů, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby pokud nepřesahují únosnou míru a
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány.
Citace či úryvky z dokumentace a příloh jsou psány tučnou kurzívou.

Část A - Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou připomínky.

Část B - Údaje o záměru
Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis navrhované technologie. Dále je v
dokumentaci uveden postup výstavby.
Z hlediska vstupů (viz kap. B.II.) má posuzovaný záměr nároky na zábor o celkové výměře 9,03 ha, z toho
2,39 ha zemědělské půdy. Z hlediska ostatních surovin a energií nemá záměr významnější nároky.
Dopravní nároky areálu se oproti stávajícímu stavu podstatněji nemění.
Z hlediska výstupů jsou uváděny emise z recyklace stavebních odpadů (odpad bude zpracováván vlhký emise budou minimální). Dále jsou jako zdroj emisí zmíněny stávající mechanismy využívané na stávající
skládce, které budou přesunuty na novou plochu. Produkce splaškových vod se oproti stávajícímu stavu
nezmění, průsakové vody z tělesa skládky budou rozstřikovány zpět, v případně významnějších přebytků
budou převezeny na ČOV. Provoz zařízení není významným zdrojem odpadů, v zařízení budou vznikat
vytříděné frakce odpadů, které budou předávány k využití nebo likvidaci jinými subjekty. Z hlediska emise
hluku při výstavbě je jako nejvýznamnější uvažována etapa terénních úprav, v období provozu pak třídící a
drtící linky
Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a správné.

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. V následujícím textu
se zpracovatel posudku vyjadřuje k některým kapitolám Dokumentace poněkud podrobněji v následujících
odstavcích:

STRANA 7 z 29

Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice
POSUDEK NA DOKUMENTACI

C.1.

Environmentální charakteristiky území

Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou provedeny
dostatečně a obsahují relevantní údaje pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
C.2.

Stav ovlivnitelných složek životního prostředí

Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány odpovídajícím způsobem. Informace o biologii, kvalitě ovzduší, hluku a
dotčeném obyvatelstvu jsou doplněny podrobnějšími údaji v jednotlivých přílohách dokumentace.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky, jedná se o stručné shrnutí
podstatných údajů, údaje v kapitole doplňují údaje doprovodných studií.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.

Část D - Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
D.I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení
jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví vychází "Hodnocení zdravotních rizik" zpracovaném RNDr
Pokorným, CSc., držitelem osvědčení odborné způsobilosti č. 007/2004.
Hodnocení vychází z hlukové studie zpracované Mgr. Bublanem a Ing. Markem a z rozptylové studie
zpracované RNDr Bartošem PhD. (studie jsou doloženy v přílohách dokumenatce.
Ze závěru posouzení vlivu na obyvatelstvo vyplývá následující:
Kvalitativní odhad zdravotního rizika - ovzduší

„Nárůst zdravotních rizik v důsledku realizace záměru z expozice PM10 a NO2 bude s pravd�podobností
hraničící s jistotou zanedbatelný, a to jak z pohledu akutních, tak i chronických zdravotních rizik, a to i
p� �
i současném zohlednění případných nejistot vyplývajících jak z odhadu expozice rozptylovými
studiemi, tak i z výběru hodnot z epidemiologických studií, které byly pro odhad rizika použity“.
Kvalitativní odhad zdravotního rizika - hluk

„Vzhledem k vhodnému umístění skládky odpadů (-OO3) a uvažované době provozu (pouze denní provoz v
pracovních dnech, zhruba 8 hodin denně), nebude způsobovat její provoz žádnou další významnou zátěž.
Lze konstatovat, že záměrem na rozšíření prostoru skládky odpadů celkové nedojde k rozpoznatelnému
navýšení hlukové expozice proti stávajícím hladinám hluku, a tím ani k vyššímu obtěžování exponovaných
obyvatel než je možno odhadnout již pro současný stav hlukové expozice lokality“.
Vyhodnocení zdravotních vlivů na obyvatelstvo je provedeno standardním způsobem odpovídajícímu
očekávaným důsledkům a významu stavby, s uvedenými závěry lze souhlasit.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Záměr je vyhodnocen rozptylovou studií doloženou v příloze (výpočet pro škodliviny NO2 a PM10). Nejvyšší
vypočtené příspěvky provozu záměru vycházejí u krátkodobých maxim do prostoru plochy skládky, u
průměrných ročních příspěvků je nejvyšší zátěž vyhodnocena v prostoru příjezdové komunikace. S
metodou vyhodnocení i s výsledky lze v zásadě souhlasit, v případě dopravy připomínám, že se nebude
jednat o nárůst oproti stávajícímu stavu (v Dokumentaci je uvedeno, že k nárůstu stávajících intenzit
dopravy prakticky nedojde).
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Součástí dokumentace je hluková studie, která specifikuje zdroje hluku, chráněný venkovní prostor
(výpočtové body) a výpočet hladin hluku z provozu záměru. Výpočtový model hodnotil ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v referenčních bodech v obcích Bratčice, Mělčany, Ořechov a Syrovice. Vyhodnocena
byla etapa výstavby i provozu.
Použité postupy a výsledky výpočtů jsou korektní a nemáme k nim významné připomínky. Hodnocení a
závěry dokumentace o vlivech záměru na hlukovou situaci jsou správné.
Z porovnání s hygienickými limity vyplývá, že hladiny hluku v dotčeném chráněném venkovním prostoru
prokazatelně podlimitní, a to ve vztahu k hygienickému limitu pro denní dobu (LA,eq = 50 dB), noční provoz
se nepředpokládá.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Autor dokumentace stručně komentuje potenciální možnosti ovlivnění v průběhu výstavby a provozu, vliv
na povrchové i podzemní vody hodnotí zpracovatel jako málo významné.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.
D.I.5. Vlivy na půdu

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky. Otázka souhlasu s odnětím není předmětem
procesu EIA, rozhodne o něm příslušný orgán v samostatném řízení.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Zhodnocení vlivu na faunu, flóru a ekosystémy je v dokumentaci zpracováno dostatečně. Je dále doplněno
studiemi v příloze dokumentace (biologické hodnocení v příloze). K této kapitole nemá zpracovatel
posudku žádné podstatnější připomínky.
D.I.8 Vlivy na krajinu

K údajům v této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadní výhrady. Vlivy na krajinu jsou podrobně
vyhodnoceny metodou prostorové a charakterové diferenciace území. Se závěry hodnocení se lze
víceméně ztotožnit.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné zásadnější připomínky.
D.II
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
a možnosti přeshraničních vlivů
K této kapitole nemá zpracovatel posudku podstatnější připomínky, v zásadě jsou zde shrnuty údaje
uvedené v kapitole D.I.
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D.III

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Tato kapitola zmiňuje rizika vzniku požáru, úniku skládkových vod, porušení stability skládkového tělesa a
přeplnění jímky průsakových vod. Zpracovatel stručně charakterizuje jednotlivá rizika a postup při jejich
eliminaci.
K této kapitole nemá zpracovatel posudku podstatnější připomínky.
D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí
V posuzované dokumentací bylo uvedeno celkem 30 opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, opatření jsou řazeny podle jednotlivých složek životního
prostředí.
V části IV tohoto posudku jsou tato opatření rekapitulována i se stručným vyjádření zpracovatele posudku.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
V kapitole je konstatováno, že dokumentace byla zpracována metodou kvalifikovaných expertních odhadů
na základě údajů z použitých podkladů (jak dodaných zadavatelem, tak získaných z jiných zdrojů), a na
základě vlastních průzkumů, výpočtů, matematických modelů a praktických zkušeností řešitelů.
Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 k
zákonu č. 100/2001 Sb. a její přílohu tvoří doprovodné studie zpracované odpovídajícím způsobem dle
příslušných metodik. Metody použité při zpracování jednotlivých studií jsou komentovány v příslušných
kapitolách jednotlivých studií.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.

Část E.

Porovnání variant

Dokumentace vyhodnocuje 2 varianty - aktivní a nulovou. V rámci této kapitoly jsou řešeny 2 varianty
objemového a tvarového řešení (objem cca 250 tis m3 a 750 tis m3). Kapitola v zásadě konstatuje
přípustnost aktivní varianty a odkazuje se na konstatování a závěry předchozích kapitol a doprovodných
studií. Současně je zde připomínána nutnost realizace ochranné hráze.
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.
V rámci této kapitoly se zpracovatel stručně zabývá také možnostmi využít pro odstranění odpadu zařízení
v jiné lokalitě nebo jeho energetické využití ve spalovně SAKO Brno. Toto vyhodnocení již dle našeho
názoru poněkud překračuje obvyklý rozsah, ale z hlediska získání celkového přehledu jej pokládáme za
užitečné.

Část F.

Závěr

Dokumentace vyhodnocuje záměr (na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení) jako
proveditelný, za podmínky dodržení všech opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních dopadů
stavby na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení je realizace záměru v lokalitě Bratčice
záměrem akceptovatelným.
S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí. Celkovou
akceptovatelnost záměru budu komentovat v příslušné kapitole posudku.
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II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci byla podrobněji řešena pouze 1 aktivní varianta řešení spočívající v navýšení kapacity
skládky o 560 tis m3 tvořící nové skládkové těleso severně od stávající skládky a zřízení integrovaného
systému sníží množství materiálově nebo energeticky využitelného odpadu a také biologicky rozložitelného
odpadu ve směsném odpadu ukládaném na skládku.
Kapacita zařízení pro zpracování velkoobjemových odpadů (třídící linka) je plánována na cca 15 – 20 tisíc
tun/rok.
Mobilní zařízení pro recyklaci stavebních odpadů bude nasazováno podle akumulace zdrojového materiálu
v celkovém očekávaném ročním objemu cca 21 tis. tun.
K tomuto postupu nemá zpracovatel posudku připomínky.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
V dokumentaci je uvedeno, že vlivy překračující státní hranici jsou vyloučeny. Zpracovatel posudku s tímto
konstatováním souhlasí.

STRANA 11 z 29

Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice
POSUDEK NA DOKUMENTACI

ČÁST III.

(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
Návrh technického řešení záměru „Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v
kamenolomu Bratčice“ odpovídá technickým řešením použitým při výstavbě jiných skládek obdobného
charakteru a respektuje zkušenosti získané při budování a provozu skládky v této lokalitě.
Navržená zařízení na zpracování odpadu jako třídící linka velkoobjemového odpadu je standardní zařízení
používané na menších skládkách.
Drtící a třídící linka stavebního odpadu je navržena jako mobilní zařízení, které zajíždí do prostoru skládky a
po zpracování nashromážděného odpadu z areálu odjíždí. Jedná se o v současné době běžně používané
řešení, které umožňuje snižovat náklady na provoz drtícího a třídícího zařízení díky vyššímu využití.
Solidifikační linka nebude dle informací investora v areálu realizována z důvodu nezájmu hlavního
dodavatele odpadu pro solidifikaci o tuto službu.
Environmentální rizika z běžného provozu skládky vyplývají především z potenciální možnosti znečištění
podzemních či povrchových vod. Toto nebezpečí je minimalizováno technickým zabezpečením skládky.
Z rizik spojených s možností vzniku havárie je třeba zmínit riziko vzniku požáru. Riziko bude oproti
stávajícímu stavu na skládce nižší, neboť se díky třídění vstupního odpadu sníží podíl ukládaných
organických látek, které by mohly hořet.
Za přínosné považuji zvýšení podílu odpadu, který bude vytříděn a recyklován nebo energeticky využit.
S navrženým technickým řešením tedy zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodné.
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ČÁST IV.

(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
Zpracovatel dokumentace navrhuje následující opatření:
Opatření ve fázi přípravy
Ve fázi přípravy záměru budou respektovány platné legislativní podmínky pro provoz, kontrolu i ukončení
provozu a konečnou rekultivaci. Vlastní návrh technického řešení záměru odpovídá požadavkům platných
norem a je v souladu s požadavky BAT. Mezi konkrétní opatření, která vyplývají z platných předpisů pro
zřizování a provozování skládek, lze zařadit zejména následující činnosti:
•

V rámci dalšího stupně PD bude proveden dendrologický průzkum, který upřesní rozsah dotčených
dřevin včetně jejich ohodnocení. Stromy které nejsou dotčeny stavbou budou chráněny bedněním.

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Zpracování provozního řádu omezujícího negativní vlivy mimo prostor skládky

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Zpracování návrhu systému měření a monitorování

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Přizpůsobení technického návrhu místním morfologickým podmínkám, respektování okolních VKP a
návrh jejich posílení po ukončení provozu

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro doplnění znalostí o geotechnických
hodnotách konstrukčních materiálů a jejich zapracování do projektové dokumentace

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Vodohospodářské řešení bude bezezbytku řešit problematiku potenciálního dotčení povrchových i
podzemních vod (uzavřený systém vnitřních vod, dostatečná kapacita jímky prosáklých vod).

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Projekt rekultivace zajistí uplatnění vhodných autochtonních rostlinných druhů a vyloučí použití
nepůvodních.

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Vyloučení provozu (rozhodujících zdrojů hluku) mimo řádnou pracovní dobu v plánované výstavbě i
provozu záměru.
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S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Souhlas k zásahu do VKP je podmíněn zpracováním plánu technické a biologické rekultivace

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

Opatření ve fázi výstavby
•

Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal požadavkům všech předpisům na
ochranu životního prostředí, případně ochrany přírody a krajiny. Zejména plán organizace výstavby
bude respektovat požadavky na minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví (nakládání s odpady, prevence úniku škodlivých látek a pod.).

•

Stavební práce budou respektovat aktuální stav lokality z hlediska bioty (kácení v období
vegetačního klidu mimo hnízdní období, odborný transfer v případě výskytu obojživelníků) – bude
zajištěno provedením „biologického stavebního dozoru“ odborně způsobilou osobou.

•

Stavební mechanizace bude v řádném stavu z hlediska možných úniků ropných látek. Opravy,
čištění, doplňování paliva a pracovních náplní strojů budou prováděny pouze na plochách k tomu
určených a vybavených.

•

Vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení provozu
(tyto činnosti jsou zajišťovány z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu
nejméně 30 let)

•

Možnost porušení těsnosti bariéry při výstavbě bude vyloučena prováděním soustavné kontroly
funkčnosti fóliového těsnění a dokumentací hutněné vrstvy těsnícího materiálu.

•

Vnikání okolních vod do tělesa budoucí skládky bude zamezeno provedením obvodového valu v
rámci terénních úprav, který vyloučí možnost přítoku povrchových vod (například při přívalových
srážkách) do areálu.

•

Současně s nutným kácením dřevin a areálu záměru bude prováděna výsadba dřevin v okolí
záměru v souladu s územním plánem obcí (kompenzace redukce stávajícího LBC v lomu)

•

Zpevnění povrchu stávající prašné přístupové komunikace

•

Omezení volnoběžného provozu mechanizace

S výše uvedenými návrhy zpracovatel posudku souhlasí
podmínky zohlední při formulaci podmínek v návrhu stanoviska

Opatření ve fázi provozu
•

Každá etapa se bude vždy po zaplnění uzavírat a rekultivovat (v místech, která budou tvořit
konečný povrch skládky). Rekultivace bude zahrnovat ohumusování povrchu a osetí travním
porostem a keři původní druhové skladby. Tímto způsobem bude zajištěno, že stavební a provozní
činnost nebude postihovat současně celé území areálu skládky.

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

V provozním řádu zařízení budou zapracována všechna opatření a podmínky integrovaného
povolení (IPPC)

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí

STRANA 14 z 29

Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice
POSUDEK NA DOKUMENTACI
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Výskyt sekundární prašnosti vznikající při provozu záměru bude v případě mimořádných stavů
(extrémně suché nebo větrné počasí) aktivně omezován skrápěním pracovních ploch, vodními
clonami nebo organizačním opatřením tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí.

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Bude zpracován provozní řád a havarijní plán

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Možnost přístupu do všech objektů zařízení ze strany kontrolních orgánů

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Pravidelné odebírání kontrolních vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů a vyhodnocování
provedených analýz

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Péče a údržba rekultivovaných ploch do doby jejich stabilizace (závlahy, sečení)

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Vyloučení veškerého provozu v noční době

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

Opatření po ukončení provozu
•

Provádění rekultivace podle schválené projektové dokumentace a podle platných technických
norem

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Stavební objekty související odvodněním skládky (monitorovací vrty, drenážní systém, povrchové
odvodnění apod.) budou podrobovány pravidelným kontrolám a případné údržbě

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Odstranění nepotřebných technologických celků a zařízení (váha, oplocení)

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska

•

Udržování systému pro využívání skládkového plynu

S návrhem zpracovatel posudku souhlasí
podmínku přebírám do návrhu stanoviska
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ČÁST V.

(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K
DOKUMENTACI)
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí, OVSS VII) celkem 5
vyjádření k dokumentaci.
V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky na
zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele
posudku.
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky:
1. Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí ze dne 14.8.2011, č.j.OZP 12986/11
2. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 14.9.2011, č.j.:ČIŽP/47/IPP/1112802
002/11/BLV
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP ze dne 20.9.2011, č.j. JMK 133989/2011
4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne 22.9.2011, č.j.:KHSJM
38630/2011/BM/HOK
5. Obec Mělčany ze dne 5.10.2011
Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku.

1.

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí ze dne 14.8.2011

č.j.: OZP 12986/11

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - orgán záměr akceptuje bez připomínek.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - jedná se o připomenutí povinností vyplývajících z platné legislativy.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o připomenutí povinností vyplývajících z platné legislativy, požadavek zahrnuji do návrhu
podmínek pro fázi přípravy stavby.

Komentář zpracovatele dokumentace:

K dotčení PUPFL v rámci stavby dochází, podrobněji je otázka komentována v rámci vypořádání připomínek
KÚ JmK.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Jedná se o připomenutí povinností vyplývajících z platné legislativy, požadavek zahrnuji do návrhu
podmínek pro fázi přípravy stavby.

2. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 14.9.2011,
č.j.: ČIŽP/47/IPP/1112802 002/11/BLV

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - orgán záměr akceptuje bez připomínek.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku zohledníme při formulaci podmínek v návrhu stanoviska.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku zohledníme při formulaci podmínek v návrhu stanoviska.
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Dle informací investora je řešení upraveno tak, že místo zatrubnění železobetonovým potrubím pod
skládkou, bude k převedení vod využita železobetonová průchozí štola navržená investorem
protipovodňového opatření pro obec Bratčice. Štola je navržena na maximálně možnou průtočnost po
celou životnost skládky a její světlé rozměry umožňují její kontrolu a čistění během životnosti skládky.

3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP ze dne 20.9.2011,
č.j. JMK 133989/2011

Komentář zpracovatele dokumentace:

Podmínku přebíráme do podmínek souhlasného stanoviska ve znění: Do tělesa skládky kde probíhá
skládkování nebudou přechodně umisťovány další technologie pro nakládání s odpady.

Komentář zpracovatele dokumentace:

Kapacita nového tělesa skládky bude činit 560 tis. m3.
Kapacita zařízení pro zpracování velkoobjemových odpadů bude činit 20 tis. tun za rok.
Recyklační linka stavební suti bude mít kapacitu 21 tis. tun za rok.
Soldifikační linka pro zpracování odpadu z brněnské spalovny se vypouští z projektu a nebude se s ní
nadále počítat. Vzhledem k nemožnosti uzavřít se spalovnou dlouhodobé smlouvy o
možném využití soldifikační linky, není tato již dále pro investora relevantní.
Překladiště odpadů k energetickému využití v SAKO Brno, a.s. bude mít kapacitu 5.000 tun odpadu/rok

Komentář zpracovatele dokumentace:

Do podmínek do fáze provozu bude zahrnuta podmínka, že v rámci zkušebního provozu budou kvalitativní
parametry solidifikátu ověřeny laboratorním rozborem. Ukládání solidifikátu na předmětnou skládku
doporučuji provádět na základě vyloučení všech nebezpečných vlastností u tohoto odpadu.
Dle informací investora se soldifikační linka pro zpracování odpadu z brněnské spalovny – vypouští se z
projektu a nebude se s ní nadále počítat. Vzhledem k nemožnosti uzavřít se spalovnou dlouhodobé
smlouvy o možném využití soldifikační linky, není tato již dále pro investora relevantní.
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Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - jedná se o připomenutí povinností vyplývajících z platné legislativy

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - jedná se o připomenutí povinností vyplývajících z platné legislativy

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - jedná se o připomenutí povinností vyplývajících z platné legislativy

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - jedná se o připomenutí povinností vyplývajících z platné legislativy
Dále se k dokumentaci v rámci souhrnného stanoviska úřad vyjádřil z hlediska:
•

zákona 86/2002 Sb. o ovzduší - upozornění na povinnosti vyplývající z legislativy

•

zákona 254/2001 Sb. o vodách - upozornění na povinnosti vyplývající z legislativy
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•

zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - vyloučení vlivu na EVL a ptačí oblasti a
konstatování že zájmy ochrany přírody a krajiny nejsou dotčeny.

•

zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF - upozornění na povinnosti vyplývající z legislativy

•

zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (a dalších zákonů) - bez připomínek

4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne
22.9.2011,
č.j. KHSJM 38630/2011/BM/HOK

Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat, KHS souhlasí bez připomínek.

5. Obec Mělčany ze dne 5.10.2011,
Obec Mělčany nemá k dokumentaci připomínky
Komentář zpracovatele dokumentace:

Připomínku není třeba komentovat - obec záměr akceptuje bez připomínek.
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ČÁST VI.

(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU)
Posuzovaný záměr „Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu
Bratčice“ představuje pokračování stávající činnosti, tedy skládkování odpadů. Tato činnost bude rozšířena
o třídění odpadů směřující k tomu, aby byly z přiváženého odpadu vytříděny složky, které jsou ještě
využitelné (např. energeticky, ve stavebnictví, případně k recyklaci atd.) a jejich úpravě (např. podrcení,
vytřídění dle frakcí atd.).
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně životního prostředí a
veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na ŽP v platném znění lze konstatovat, že záměr je přijatelný. Posuzovaný záměr
nebude mít nepřípustné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní prostředí jako celek
tedy nebude ovlivněno nad únosnou míru.
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ČÁST VII.

(NÁVRH STANOVISKA)

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Č.j.:
Vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:
datum:

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru
Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Navržený záměr předpokládá rozšíření areálu stávající skládky v kamenolomu Bratčice o integrovaný
komplex odpadového hospodářství a rozšíření prostoru pro skládkování. Areál skládky bude doplněn o linku
na zpracování velkoobjemových odpadů (zejména komunálních), recyklační plochu stavebních odpadů a
plochu pro nakládání s odpady (sběrné středisko odpadů).
Navržená celková kapacita rozšíření skládky (vzhledem ke konfiguraci terénu v kamenolomu půjde o nové
samostatné těleso) je 560 000 m3, tj. zhruba 85% objemu stávající zaplněné skládky. S ohledem na
hutnění odpadu a přípustný objem materiálu pro technické zabezpečení skládky bude tento objem
představovat max. 600 – 650 tisíc tun materiálu (odpadu a inertního materiálu TZS).
Nová skládka umožní pokračování svozu komunálního odpadu z obsluhované oblasti po uzavření stávající
skládky, která leží v těsné blízkosti. (Ukončení skládkování v místě tzv. předního lomu se očekává v
průběhu roku 2012.)
Zřízení integrovaného systému sníží množství materiálové nebo energeticky využitelného odpadu a také
biologicky rozložitelného odpadu ve směsném odpadu ukládaném na skládku.
Kapacita zařízení pro zpracování velkoobjemových odpadů (třídící linka) je plánována na cca 15 – 20 tisíc
tun/rok. Mobilní zařízení pro recyklaci stavebních odpadů bude nasazováno podle akumulace zdrojového
materiálu v celkovém očekávaném ročním objemu cca 21 tis. tun.
Délka zpevnění stávající komunikace je zhruba 300 m, objem terénních úprav na okraji areálu
integrovaného komplexu bude závislý na objemu materiálu vyklizeného z lomu (předběžný odhad do
150 000 m3).
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3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

4.

Jihomoravský
Židlochovice, Ivančice
Bratčice
Bratčice a Mělčany

Obchodní firma oznamovatele
STAVOS Brno a.s.

5.

IČ oznamovatele
65277911

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele
U Svitavy 2
618 00 Brno

7.

Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Aleš Zadražil
jednatel společnosti
U Svitavy 2
618 00 Brno
tel.: 548 216 888
fax.: e-mail:

II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1.

Oznámení
nebylo předloženo

2.

Dokumentace
Zpracovatel:

ing. Dalibor Bílek,
Medlánecká 10 621 00 Brno

3.

Číslo autorizace:

40546/ENV/11 (osvědčení č. 5436/864/OPV/93)

Datum předložení:

29.08.2011

Posudek
Zpracovatel:

Ing. Pavel Cetl, Bucek, spol. s r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno

Číslo autorizace:

46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97)

Datum předložení:

19.2. 2012
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4.

Veřejné projednání
Místo:
Datum:
Čas:

5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Předmětný záměr podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon). Jedná se o záměr kategorie I proto investor - fy.
STAVOS Brno, a.s. předložila příslušnému orgánu (Ministerstvu životního prostředí) dokumentaci ve smyslu
§ 8 zákona č. 100/2001 Sb.
Proces posuzování vlivu na životní prostředí ve věci stavby Integrovaný komplex odpadového hospodářství
při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice byl zahájen po předložení příslušné dokumentace. Její
zveřejnění bylo oznámeno dne 22.8.2011 pod č.j. 64344/ENV/11 1679/560/11.
Zpracováním posudku byl dne 19.12.2011 pod č.j. 99992/ENV/11 2485/560/11 pověřen Ing. Pavel Cetl,
Bucek, s.r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno.
Dokumentace byla zveřejněna a předložena dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované subjekty a
veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě.
Vlivy záměru „Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice“
na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Podrobně jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: ……… ze
dne ………

6.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Vyjádření k dokumentaci:
1. Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí ze dne 14.8.2011, č.j.OZP 12986/11
2. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ze dne 14.9.2011, č.j.:ČIŽP/47/IPP/1112802
002/11/BLV
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP ze dne 20.9.2011, č.j. JMK 133989/2011
4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne 22.9.2011, č.j.:KHSJM
38630/2011/BM/HOK
5. Obec Mělčany ze dne 5.10.2011
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu technologie do
životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.
Z hlediska životního prostředí je třeba zmínit, že realizace záměru je podmíněna záborem ZPF a PUPFL a je
tedy třeba požádat příslušné orgány o vynětí respektive odnětí.
V průběhu výstavby dojde k zásahu do prvku USES - lokálního biocentra (LBC) tento zásah je s ohledem
na velikost a stav biocentra hodnocen jako málo významný, tento zásah bude mít dočasný charakter a v
rámci rekultivace skládky se předpokládá rozšíření biocentra.
Projekt původně uvažoval se zatrubněním občasného toku říčky Lejtny. Toto řešení nebude realizováno a
bude využito technické řešení spojené s realizací projektu "Suchá nádrž Bratčice", která bude realizována
nad prostorem nového skládkového tělesa a řešící odvedení vod z nádrže prostřednictvím štoly o profilu
2x2m.
Realizace předmětné stavby je podmíněna udělením vydáním závazného stanoviska s s ohledem na
dotčení pozemku, který je součástí VKP Bratčický lom.
Záměr stavby " Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice
" nemůže mít vliv na lokality soustavy NATURA 2000.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou s ohledem na polohu a typ záměru málo významné.

2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí

Záměr byl vyhodnocen z hlediska možných vlivů na životní prostředí jako akceptovatelný.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí pro fázi realizace a provozu záměru.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci dokumentace byla předložena pouze 1 varianta. Diskuze o možném technickém řešení spojená s
optimalizací rozsahu záměru proběhla již před zpracováním dokumentace EIA.
Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí vyhodnocena jako přípustná,
zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí, souhlas podmiňuje splněním dále uvedených podmínek.

5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3
v kamenolomu Bratčice“ na životní prostředí, která jsou předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného
záměru na životní prostředí a vyjádření k tomuto posudku jsou vypořádána v tomto stanovisku příslušného
úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.
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Všechna obdržená vyjádření jsou archivována na Ministerstvo životního prostředí ČR, odboru výkonu státní
správy VII.

6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru

Na základě „dokumentace“, „posudku“, „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření k nim
uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru
„Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice“
v rozsahu:
Vybudování nového tělesa skládky o objemu 560 tis. m3.
Vybudování zařízení pro zpracování velkoobjemových odpadů s kapacitou 20 tis. tun za rok.
Vybudování recyklační linka stavební suti s kapacitou 21 tis. tun za rok.
Vybudování překladiště odpadů k energetickému využití v SAKO Brno, a.s. s kapacitou 5 tis.
tun za rok
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení uvedená v dokumentaci, doporučení vzešlá z
vyhodnocení došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá z
vyhodnocení průběhu veřejného projednání:

ve fázi přípravy a výstavby
Ve fázi přípravy záměru budou respektovány platné legislativní podmínky pro provoz, kontrolu i ukončení
provozu a konečnou rekultivaci. Vlastní návrh technického řešení záměru odpovídá požadavkům platných
norem a je v souladu s požadavky BAT. Mezi konkrétní opatření, která vyplývají z platných předpisů pro
zřizování a provozování skládek, lze zařadit zejména následující činnosti:
•

V rámci dalšího stupně PD bude proveden dendrologický průzkum, který upřesní rozsah dotčených
dřevin včetně jejich ohodnocení. Stromy které nejsou dotčeny stavbou budou chráněny bedněním.

•

V rámci dalšího stupně přípravy stavby bude zpracován provozní řád omezující negativní vlivy
mimo prostor skládky

•

V rámci dalšího stupně PD bude zpracován návrh systému měření a monitorování

•

Technické řešení popsané v projektové dokumentace bude respektování okolní VKP a bude
obsahovat návrh jejich posílení po ukončení provozu, dále bude respektovat podmínky uvedené ve
vyjádření ČIŽP č.j. ČIŽP /47/IPP/1112802 002/11/BLV.

•

V rámci dalšího stupně přípravy stavby bude proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum
pro doplnění znalostí o geotechnických hodnotách konstrukčních materiálů a jejich zapracování do
projektové dokumentace. Průzkum zohlední požadavky ČIŽP uplatněné ve vyjádření č.j. ČIŽP
/47/IPP/1112802 002/11/BLV.
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•

Vodohospodářské řešení bude bezezbytku řešit problematiku potenciálního dotčení povrchových i
podzemních vod (uzavřený systém vnitřních vod, dostatečná kapacita jímky prosáklých vod).

•

V rámci dalšího stupně přípravy stavby bude zpracován projekt rekultivace zajistí uplatnění
vhodných autochtonních rostlinných druhů a vyloučí použití nepůvodních.

•

V rámci projektu organizace výstavby budou navržena opatření a podmínky zaměřené na vyloučení
provozu (rozhodujících zdrojů hluku) mimo řádnou pracovní dobu po celou dobu výstavby.

•

Pro zásah do VKP je nezbytné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, zásah do VKP
je podmíněn zpracováním plánu technické a biologické rekultivace.

•

V rámci dalšího stupně přípravy stavby bude řešen souhlas s odnětím půdy ze ZPF a PUPFL.
Souhlas bude doložen k územnímu řízení.

Opatření ve fázi výstavby
•

Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal požadavkům všech předpisům na
ochranu životního prostředí, případně ochrany přírody a krajiny. Zejména plán organizace výstavby
bude respektovat požadavky na minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví (nakládání s odpady, prevence úniku škodlivých látek a pod.).

•

Stavební práce budou respektovat aktuální stav lokality z hlediska bioty (kácení v období
vegetačního klidu mimo hnízdní období, odborný transfer v případě výskytu obojživelníků) – bude
zajištěno provedením „biologického stavebního dozoru“ odborně způsobilou osobou.

•

Stavební mechanizace bude v řádném stavu z hlediska možných úniků ropných látek. Opravy,
čištění, doplňování paliva a pracovních náplní strojů budou prováděny pouze na plochách k tomu
určených a vybavených.

•

Vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení provozu
(tyto činnosti jsou zajišťovány z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu
nejméně 30 let)

•

Možnost porušení těsnosti bariéry při výstavbě bude vyloučena prováděním soustavné kontroly
funkčnosti fóliového těsnění a dokumentací hutněné vrstvy těsnícího materiálu.

•

Vnikání okolních vod do tělesa budoucí skládky bude zamezeno provedením obvodového valu v
rámci terénních úprav, který vyloučí možnost přítoku povrchových vod (například při přívalových
srážkách) do areálu.

•

Současně s nutným kácením dřevin a areálu záměru bude prováděna výsadba dřevin v okolí
záměru v souladu s územním plánem obcí (kompenzace redukce stávajícího LBC v lomu)

•

Bude provedeno zpevnění povrchu stávající prašné přístupové komunikace

•

Stavební práce nebudou prováděny v noční době, u vozidel a mechanismů bude omezen
volnoběžný provoz.

Opatření ve fázi provozu
•

Každá etapa se bude vždy po zaplnění uzavírat a rekultivovat (v místech, která budou tvořit
konečný povrch skládky). Rekultivace bude zahrnovat ohumusování povrchu a osetí travním
porostem a keři původní druhové skladby. Cílem této podmínky je zajištění, že stavební a provozní
činnost nebude postihovat současně celé území areálu skládky.

•

Do tělesa skládky nebudou přechodně umisťovány další technologie pro nakládání s odpady.

•

V provozním řádu zařízení budou zapracována všechna opatření a podmínky integrovaného
povolení (IPPC)

•

Sekundární prašnost vznikající při provozu záměru bude v případě mimořádných stavů (extrémně
suché nebo větrné počasí) aktivně omezována skrápěním pracovních ploch, vodními clonami nebo
organizačním opatřením tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na okolí.

•

Bude zpracován a schválen provozní řád a havarijní plán
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•

Bude umožněn přístup do všech objektů zařízení ze strany kontrolních orgánů

•

Pravidelně budou odebírány kontrolní vzorky podzemní vody z monitorovacích vrtů a předávány k
vyhodnocování .

•

Rekultivovaných ploch budou udržovány do doby jejich stabilizace (závlahy, sečení)

•

V areálu bude vyloučen veškerý provoz v noční době

•

V rámci provozu bude dodržována platná legislativa, například zákon č.185/2001 Sb. o odpadech,
zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další.

Opatření po ukončení provozu
•

Rekultivace bude prováděna podle schválené projektové dokumentace a podle platných
technických norem

•

Stavební objekty související odvodněním skládky (monitorovací vrty, drenážní systém, povrchové
odvodnění apod.) budou podrobovány pravidelným kontrolám a případné údržbě

•

Nepotřebné technologické celky a zařízení (váha, oplocení) budou po ukončení provozu odstraněny
a ploch budou rekultivovány. Likvidace objektů bude prováděna v souladu s platnou legislativou
ČR, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

•

Systému pro využívání skládkového plynu bude kontrolován a udržován.

•

Bude zajištěna péče o rekultivované plochy (zajistit jejich kosení).

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
Datum zpracování posudku:

18.2.2012

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:
Ing. Pavel Cetl,
Bucek, spol. s r.o., Pekařská 76, 602 00 Brno,
tel.: 608 968 368
Číslo autorizace:

46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97)

Podpis zpracovatele posudku:

....................

Odborná spolupráce:
Ing. Dita Janečková
Mgr. Jakub Bucek
Ing.Pavel Koláček, PhD.
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