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Zadání :
Vypracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel (dále
zákon č. 100/2001 Sb.) k návrhu záměru „Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba“ (dále
např. VII. a VIII. stavba, VII. a VIII. skládka) investorem LO Haná, s.r.o. se sídlem Pivovarská
900, 783 53 Velká Bystřice.
Vypracoval :
RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel
osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací
o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (§ 8 a příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) a ke
zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí (§ 9 a příloha č. 5 zákona
č. 100/2001 Sb.) – viz. příloha č. 97.
Tentýž zapsaný : Potvrdenie – zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
vplyvov činnosti na životné prostredie § 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v odbore – oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa 16.4.2004 pod číslom
373/2004-OPV.
Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému
environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle
nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO 14 001, dle certifikátu EIPOS při Technické
universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z 16.11.1996.
Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne 21.11.1994, podle ust. § 3 zákona
č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací ochrana
a tvorba životního prostředí.
Tentýž, držitel autorizace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v rozsahu
§ 2 odst. 8 písm. a) až o) zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění
pozdějších předpisů a novel, vydané MŽP ČR dne 1.3.2000 pod č.j. 870/2/28/00/Se.

Kancelář - adresa
tel./fax
e-mail
Bydliště - adresa

: Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
: 572637405, m. 603545773
: novak.zp@iol.cz
: Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod

Rozdělovník :
Ø paré č. 1
Ø paré č. 2 – 15

: RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
: LO Haná, s.r.o., Pivovarská 900, 783 53 Velká Bystřice
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ÚVOD
Předložená dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí záměru “Skládka Mrsklesy LO Haná
s.r.o. – 7. a 8. stavba“ je vypracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je zpracována ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 100/2001 Sb. a obsahem
a rozsahem odpovídá příloze č. 4 tohoto zákona.
Předkládaný záměr “Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba“ je zařazen mezi záměry
uvedené v příloze č. 1 kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení) bod č. 10.2 Zařízení
k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok, zákona č. 100/2001 Sb. a proto
je navrhovaný záměr předmětem posuzování podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.
Věcně a místně příslušným orgánem státní správy pro zajištění posuzování záměru je Ministerstvo
životního prostředí České republiky, v souladu s § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb.
Dokumentace předkládá posuzování vlivu záměru staveb na životní prostředí, technické
zabezpečení staveb z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod, ovzduší, půdy, bioty (fauny
a flóry), krajinného rázu a životního prostředí všeobecně a riziko stavby a provozu na zdravé
životní podmínky a ochranu veřejného zdraví obyvatel obytné zástavby obce Mrsklesy.
Nedílnou součástí Dokumentace jsou samostatné přílohy - Hluková studie, Rozptylová studie,
Odborný posudek, Hodnocení zdravotních rizik, Předběžná analýza rizik, Posouzení vlivu záměru
na lokality v soustavě evropsky významných území Natura 2000 (podle § 45i zák. č.114/1992 Sb.
v platném znění) a aktualizace biologického hodnocení záměru, Biologické hodnocení dle zákona č.
114/1992 Sb. a Biologické posouzení, zpracované specialisty a autorizovanými osobami v oboru.
Oznamovatel navrhl, aby kompletní hodnocení území z hlediska zátěže skládkovou činností bylo
provedeno před zahájením územního řízení pro VIII. stavbu skládky a bylo zapracováno do
dokumentace pro řízení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pro VII. a VIII. stavbu skládky. Proto
dokumentace obsahuje i kompletní hodnocení území z hlediska zátěže skládkovou činností.
Zpracovatel dokumentace vyhotovil předkládanou práci na základě smlouvy ze dne 29.6.2007,
která byla uzavřena mezi objednavatelem panem Milošem Petrem, jednatelem, zastupujícího firmu
LO Haná, s.r.o. se sídlem Pivovarská 900, 783 53 Velká Bystřice a zpracovatelem dokumentace
RNDr. Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod.
Podklady pro zpracování dokumentace byly zapůjčeny ze strany objednavatele a to projektová
dokumentace pro územní řízení VII. a VIII. stavby. Údaje o území byly získány na ObÚ
v Mrsklesích, na MěÚ v Olomouci a ve Velké Bystřici a KÚ v Olomouci. Dále byly využity
výsledky terénního šetření prohlídkou na místě samém, archivní materiály, rozhodnutí orgánů státní
správy, ČSN a odborná literatura a pohovor s pracovníky společnosti LO Haná, s.r.o.
Dokumentace byla předem rámcově konzultována s pracovníky odboru životního prostředí
a zemědělství KÚ Olomouckého kraje.
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
LO Haná, s.r.o.

2. IČ
25369806

3. Sídlo (bydliště)
LO Haná, s.r.o.
Pivovarská 900
783 53 Velká Bystřice

4. Kontaktní údaje oprávněného zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce oznamovatele
statutární zástupce : Miloš Petr - jednatel
tel. :
585 392 050
ředitel :
tel. :

Radek Černík
585 392 060

Projektová organizace
ZERA PROJEKT
Hvězda č. 13
769 01 Prostějov
projektant :
tel. :

Ing.Radimír Zendulka
582 347181

ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba.
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Zařazení podle přílohy č. 1
Předkládaný záměr “Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba“ je zařazen mezi záměry
uvedené v příloze č. 1 kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení) bod č. 10.2 Zařízení
k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok, zákona č. 100/2001 Sb. a proto
je navrhovaný záměr předmětem posuzování podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb.

2. Kapacita záměru
Skládkový komplex Mrsklesy, viz. příloha č. 3 a 4 patří svým významem k největším v regionu
Olomoucka a představuje hlavní skládkovou kapacitu pro ukládání komunálního odpadu pro město
Olomouc a region Olomoucka. Jiná vhodná lokalita pro skládkování odpadů v okolí města
Olomouce nebyla dosud nalezena.
Kapacita skládek
Ø
Ø
Ø
Ø

Kapacita VII. stavby skládky vč. inertu
Kapacita VII. stavby bez inertu
Kapacita VIII. stavby vč. inertu
Kapacita VIII. stavby bez inertu

401.140 m3
361.026 m3
355.074 m3
319.566 m3

Plochy skládek VII. a VIII.
Dále uvedené plochy jsou aktivními plochami skládky, tj. plochami provozovanými
a opatřenými izolačním souvrstvím, plochami, které budou v kontaktu s ukládaným odpadem.
Ø Plocha stavby VII. má celkem 25.880 m2, z toho 1. etapa má plochu 14.337 m2 a 2. etapa
11.543 m2.
Ø Plocha stavby VIII. má celkem 22.908 m2, z toho 1. etapa má plochu 15.113 m2, 2. etapa
7.795 m2.
Při důsledném hutnění ukládaného odpadu kompaktorem, bude odpad hutněn na objemovou
hmotnost asi 1,0 až 1,l tun.m-3. Při ukládání v množství cca 100.000 tun odpadu za rok (reálně až
120.000 tun za rok – kapacita uložených odpadů na rok), je doba využití závislá na mnoha
aspektech, zejména charakteru a složení odpadu, vyloučení biosložek a druhotných surovin
z ukládané hmoty, dodržování provozního řádu, hutnění, tvaru figury, atd. Bude-li k překrývání
použit vhodný odpad, je možno životnost této stavby prodloužit.
Z projektové dokumentace předchozích staveb byla odvozena množství odpadu na jednotku
plochy. Tento podíl byl porovnán s výškou sloupce odpadu, který byl změřen z podélného profilu
souvisejících etap a z příčných a podélných řezů (viz. přílohy č. 14, 15, 16 a 17) a je rovněž
ovlivněn podmínkou výšky temene skládky nad niveletou přilehlé komunikace. Z těchto posouzení
vyplývá výška sloupce odpadu nade dnem skládky v průměru asi 15,5 m.
Vzhledem k tomu, že stavby VII. a VIII. budou mít společnou, dělící zemní hráz (rovněž jímky
skládkových vod) , budou spolu tvarově a kapacitně souviset a jejich kapacita a životnost budou
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větší, než když budou plněny a provozovány odděleně a samostatně. Z tohoto názoru na posouzení
provozovaných staveb vyplývá uvedená výška sloupce odpadu nade dnem. Tyto zmíněné etapy
budou rovněž společně, i když postupně, rekultivovány.
3. Umístění záměru
Umístění záměru v širších vztazích, viz. příloha č. 1 a 2.
Katastrální území
Obec
ORP
Okres
Kraj

: Mrsklesy na Moravě (700 151)
: Mrsklesy (554944)
: Olomouc
: Olomouc (CZ0712)
: Olomoucký kraj

Areál skládek Mrsklesy se nachází vpravo při silnici Velká Bystřice – Město Libavá, cca 600 m od
zástavby rodinných domů v obci Mrsklesy za terénním hřbetem. Je ohraničen ze severu stávající
komunikací Mrsklesy – město Libavá a z jihu bezejmenným potokem a lesními porosty.
Fotodokumentace dotčeného území a jeho okolí je prezentována v příloze č. 96.
Skládky odpadů jsou situovány v prostoru katastru obce Mrsklesy, za komunikační odbočkou do
obce Přáslavice. Před touto odbočkou vpravo, je stávající, postupně rekultivovaná I. a II. stavba
skládky. Jedná se o území podél přístupové komunikace do vojenského prostoru Mrsklesy –
Libavá. Na jeho severovýchodním konci byly již realizovány stavby III. - VI. stavby. V současné
době byl dokončen provoz IV. a V. stavby skládky a zahájen provoz ukládání odpadů na stavbu
VI.
Prostor pro výstavbu VII. a VIII. stavby se nachází mezi prostorem I. a II. etapy
(západojihozápadně od projektované VIII. etapy) a prostorem IV. etapy (východoseverovýchodně
od projektované VII. etapy). Stavby VII. a VIII. budou situovány na nevyužitých plochách
stávajícího komplexu skládek a to mezi I. a II. stavbou skládky a IV. rekultivovanou stavbou
skládky.
Stavba VII. je situována asi v polovině vzdálenosti mezi odbočkou do Přáslavic a skládkami před
vojenským prostorem, VIII. stavba je za zmíněnou odbočkou. Umístění v území je zřejmé ze
situace celého úložiště – viz. příloha č. 11, 12 a 13. Obě stavby jsou napojeny na komunikaci do
prostoru AČR.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Současný stav
Na katastrálním území obce Mrsklesy se nachází skládka TKO, která slouží k ukládání tuhého
komunálního odpadu nejen obce Mrsklesy, ale širokého okolí. Počátek skládkování v této lokalitě
byl zahájen v roce 1992. Od té doby se provozovatel a majitel skládek měnil několikrát. Firma LO
HANÁ s.r.o. (Likvidace odpadů Haná) odkoupila „divizi“ Mrsklesy od firmy IH ENVI a.s. Hradec
Králové a zahájila skládkování v říjnu 2002.
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Vlastní skládka odpadů Mrsklesy je tvořena 2 samostatnými oplocenými areály :
Ø 1. areál – 1 a 2. stavba skládky
Ø 2. areál – ukončená 3., 4. a 5. stavba skládky + provozovaná 6. stavby skládky,
vzdálenými od sebe cca 1 km.
Vlastní provoz 1. a 2. stavby skládky, tj. ukládání odpadů, umístěných v samostatně oploceném
1. areálu skládky, byl zahájen v roce 1992 a ukončen v roce 1999. V současné době zde intenzivně
probíhají rekultivační práce dle schváleného projektu rekultivace.
Na 3., 4. a 5. stavbě skládky ve 2. areálu proběhlo dotvarování tělesa skládky příslušnými odpady
s vlastním zatěsněním tělesa skládky. Bylo zahájeno ukládání odpadů na VI. stavbu skládky.
V současné době rozvinul provozovatel a objednatel aktivity na celém úložišti Mrsklesy. V tomto
souhrnu není nepodstatné, že běží rekultivace 1. a 2. stavby, na kterou bude potřeba asi 40.000 m3
zemin. Je tedy potřeba všechny přebytky vhodných zemin v okolí deponovat na vhodné místo pro
potřeby závěrečných terénních úprav (viz. příloha č. 12).
Skládka odpadů Mrsklesy využívá v současnosti provozní zázemí předchozích staveb, tj.
manipulační prostor pro fyzické převzetí odpadů, provozní budovu s evidenčním a vážním
systémem skládky, sociální budovu a garáže skládkových mechanizmů, které jsou umístěny
v 1. areálu skládky odpadů Mrsklesy při vjezdu do zájmového prostoru. Obdobně se bude týkat
i následující VII. a VIII. stavby skládky.
Všechny stavební objekty této stavby budou realizovány uvnitř oplocené plochy. Oplocení zůstane
po dobu stavby a po ukončení zachováno.
Zařízení je provozováno celoročně - v pracovních dnech, po domluvě také ve dnech pracovního
klidu. Provoz je zajišťován v jedné směně (ranní směna) s otevírací dobou 6:00 až 14:30 hod.
Sezónně (jaro, podzim) nebo v případě provádění rozsáhlejší údržby skládkových mechanizmů aj.,
je možno provoz zabezpečit také v odpolední směně.
Samotný provoz zařízení nevyžaduje nutné odstávky vyvolané např. údržbou, rekonstrukcí apod.
Údržba je prováděna pouze na skládkových mechanizmech, v intervalech dle příslušné technické
dokumentace. Proti nežádoucímu vniknutí je celý areál skládky oplocen, kontrolní činnost, popř.
úkony nezbytné s provozem mimo řádnou pracovní dobu, zajišťují pracovníci ostrahy.
Dané území se nachází, jak bylo zmíněno, v areálu skládek Mrsklesy. Všechny, doposud
provozované etapy byly vybaveny potřebnými monitorovacími vrty a zařízeními, nutnými pro
provoz skládek. V roce 2005 byla zahájena příprava na využití skládkového plynu, ze III. stavby,
pro výrobu elektrické energie, od roku 2006 je zařízení provozováno. Energie bude rovněž využita
pro provoz skládek nově navržených.
Pozemky, se kterými se uvažuje pro výstavbu dalších dvou staveb skládky, jsou částečně využívány
pro nakládání s odpady. U stavby VIII. je pozemek využit pro shromažďování
a recyklaci stavební sutě (bude zrušena), u stavby VII. jako mezideponie zemin pro postupnou
rekultivaci kapacitně vyčerpaných skládek.
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Příprava a realizace nejsou v rozporu s POH Olomouckého kraje a územním plánem obce Mrsklesy
(viz. příloha č. 7). Je nutno podotknout, že tato skládka odpadů je jediná a nejbližší, kterou lze
využít pro svozovou oblast krajského města Olomouc.
Plochy nejsou vymezeny oplocením, mimo pozemek p.č. 480/69, u stavby VIII., na níž je
provozováno shromažďování a drcení stavební sutě. Plochy jsou prosty inženýrských sítí. V pravé
krajnici, podél komunikace do prostoru AČR, před oběmi stavbami, jsou uloženy kabely sdělovací
a NN, tedy mimo zájmové území staveb skládky.
Návrhový stav
Jedná se o stavby investiční, které umožní, v rámci své životnosti odstraňování ostatních odpadů
ve svozové oblasti Olomouc. Využije se stávajících zařízení, tj. provozní budovy, vodního
hospodářství, budovy vedení skládky, vážního zařízení, atd., pro provozování dalších dvou staveb
skládky. Jelikož se jedná o velké úložiště pro nakládání s odpady, je nutno zvážit možnost plného
využití tohoto území k výstavbě dalších etap skládky.
Charakter stavby
Budoucí uživatel
Budoucí provozovatel

: Novostavba
: LO Haná , s.r.o.
: LO Haná , s.r.o.

Předmětné stavby (7. a 8. stavba) budou realizovány v pořadí 8. stavba a 7. stavba. Každá stavba
bude ještě členěna na dvě etapy, které jsou nutné jednak ve vztahu k velikosti ploch a rovněž
z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. První etapy obou staveb jsou na pozemcích objednatele.
Etapy jsou od sebe odděleny zemní hrázkou, která je situována vždy u hranice pozemků. Tato
hrázka má technologický význam a umožní vždy realizaci 2. etapy bez omezení ukládání odpadů na
etapě první.
Každá stavba je samostatně provozovatelná. Z toho vyplývá členění stavebních objektů, které je
aplikováno na dílčí etapy. Společným objektem pro obě etapy stavby je sběrná jímka.
Na základě znalosti terénu je nejvýhodnější následující umístění :
Ø Stavba VII. bude rozdělena na dvě etapy a je umístěna vedle plochy deponie ornice. Stavba
VII./1 se navrhuje na pozemcích p.č. 572/86, 572/106 a na části pozemku p.č. 571. Stavba II./2
se navrhuje na pozemcích p.č. 572/87 a 572/88 a 572/89.
Ø Stavba VIII. je situována před komunikací do Přáslavic, vedoucí kolem I. a II. stavby skládky.
Stavba VIII./1 se navrhuje na pozemcích p.č. 480/68, 480/69 a 480/70. Stavba VIII./2 se
navrhuje na pozemcích p.č. 480/71 a 480/72.
Majetkoprávní pozemkové záležitosti jsou v současnosti projednávány.
Základní údaje o stavbě
Skládky vybudované na Úložišti Mrsklesy provozuje LO Haná, s.r.o., se sídlem ve Velké Bystřici.
Jedná se o řízené skládky skupiny S-OO.
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Jako u předchozích staveb, tak i u navržených byly a budou dodrženy zásady požadované v rámci
schvalovacího řízení. Severní okraj je souběžný s komunikací Mrsklesy – Libavá, jižní je souběžný s
bezejmennou vodotečí. Mezi patou jižní hráze a vodotečí je ponechán manipulační pruh šířky 3 m,
dle požadavku jejího správce - Zemědělské vodohospodářské správy Olomouc.
Západní a východní hranice – hráze, respektují majetkové poměry vlastníků pozemků
a nebudou stavbou, ani technologickým provozem dotčeny. Pata severní hráze ctí hranici pozemku
souběžného s komunikací, jehož vlastníkem je Fond národního majetku a jsou v něm uložena
vedení NN a telekomunikační sítě. V pozemcích, které budou využity pro stavbu skládek, nejsou
uloženy žádné inženýrské sítě.
Předmětné stavby skládky budou sloužit pro odstranění ostatního odpadu trvalým uložením na
skládku. Obě stavby, které jsou předmětem tohoto návrhu, jsou navrženy a budou realizovány
podle technologických pravidel použitých u staveb předchozích. Důvodem jsou téměř stejné
základové podmínky, vyplývající ze stejného charakteru území. Charakter skládky je stejný jako
u provozovaných a rekultivovaných.
Členění stavebních objektů vychází z technologie provádění stavebních prací. Zemní hráze budou
provedeny ze zemin a hornin vytěžených ze dna vany skládky, tudíž návrh řešení vychází
z vyrovnaných kubatur. Pouze sejmuté horní, kulturní a úrodné vrstvy zemin budou přesunuty na
mezideponii a ponechány na rekultivační práce.
Pro přípravu a realizaci všech etap skládky, v severovýchodní části území, byly provedeny
geotechnické průzkumy, jejichž závěry odpovídají charakteristice území, v němž byla provozována
I. a II. stavba. Pro předmětné stavby bylo provedeno geotechnické posouzení
a bude rovněž proveden podrobný geotechnický průzkum. Ze závěrů průzkumů provozovaných
staveb vyplývá, že přímé podloží skládky je tvořeno hlinitými štěrky a štěrkovými jíly v mocnosti
0,3 až 2,0 m. Pod těmito vrstvami je navětralé skalní podloží a pod nimi skalní podloží mocnosti
1,5 až 3,0 m. Hlouběji je skalní podloží nevrtatelné. V žádném z vrtů nebyla zjištěna hladina
podzemní vody. Propustnost podloží je nižší jak 10-8 m.s-1. Lze jej charakterizovat jako slabě
propustné.
Proto bylo v řešení, u předchozích staveb, navrženo vyrovnání skalního podloží minerální vrstvou
tl. 0,2 m a vylepšení geologické bariéry bentonitovou rohoží, která zaručí, spolu s technickou
bariérou, těsnění dna skládky v souladu s ČSN 83 8030 a ČSN 83 8032. Vzhledem k tomu, že
charakter předmětného území je stejný, jako ve východní části, může se předpokládat, že rovněž
další stavby skládky budou realizovány se stejnou technologií. Svrchní navětralé horniny budou
sejmuty a použity pro budování zemních hrází, případný přebytek na provozní hrázky, zajišťující
svahy tělesa skládky čisté a bez ukládaných odpadů.
Aktivní plochy skládky, na nichž bude manipulováno s odpady, budou provedeny dle požadavků
platných norem ČSN 83 8030, -32, -33 a -34. Budou respektovány požadavky ČSN řady 83, pro
rekultivace skládek. Zde je nutno zmínit povinnost respektovat požadavky stanovisek orgánů státní
správy, zákona č. 100/2001 Sb., rovněž dokumentace dle zákona č. 76/2002 o integrované
prevenci a poznatky výzkumu v oblasti rekultivací a životního prostředí.
Skládkové vody budou jímány ve sběrných jímkách, které jsou navrženy na 15-ti min. srážky v této
oblasti. Skládkové vody budou z jímek, podle potřeby, odváženy na předem smluvně zajištěnou
ČOV, která má povolení přijímat tyto skládkové vody.
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Jako velmi důležité lze to tohoto rámce zahrnout požadavek začlenění skládek do okolí, při jejich
realizaci nahradit zrušenou zeleň novou výsadbou, která zajistí jednak oddělení areálů od okolí
a zachytí případné úlety a prašnost. Tato opatření jsou předmětem stavebního objektu SO 710 –
810 – Biologická rekultivace. Technická rekultivace bude provedena tak, aby bylo upravené těleso
po ozelenění stabilní a jeho tvar odpovídal požadavkům začlenění do krajiny a nárokům orgánů
státní správy. Je samozřejmé, že rekultivované plochy musí být průběžně udržovány.
Stavební objekty
Vzhledem k předchozímu textu, v němž jsou objasněny základní předpoklady a východiska pro
realizaci dalších dvou staveb skládky, navrhuje se základní členění stavebních objektů obdobné, se
stručným popisem prací jako u staveb předchozích, následovně :
Ø SO 01 - Příprava staveniště - odstranění travin, náletů, sejmutí kulturních vrstev, jejich odvoz
na deponii.
Ø SO 02 - Spodní stavba - provedení zemních prací na úroveň asi 2,5 až 3,0 m pod okolní terén,
provedení zemních hrází a odvodnění stavební jámy, úprava podloží skládky.
Provedení monitorovací šachty před zaústěním do vodoteče.
Ø SO 03 - Těsnění skládky - úprava skalního podloží jílovitými - minerálními zeminami, montáž
bentonitové rohože, která doplní geologickou bariéru skládky a montáž technické
bariéry - FOLIE HDPE tl. 1,5 mm. Dále navezení a rozprostření drenážní vrstvy ze
štěrkopísku, ve vrstvě 30 cm. Folie HDPE je chráněna geotextilií hm. 1.200 g/m2.
Ø SO 04 - Odvodnění skládky - montáž drenážních řadů z trub HDPE průměru 0,25 - 0,3 m,
perforovaných v horních 2/3 obvodu. Obsypání potrubí štěrkopískem, případně
provedení kontrolních, nebo proplachovacích šachet. Příprava potrubí pro napojení do
jímky skládkových vod, provedení monitorovací šachty.
Ø SO 05 - Odplynění skládky - provedeny odplyňovací studny, jejich založení na drenážní vrstvě
ve dně skládky. Po doskládkování propojení studní horizontálně po rekultivaci a
využití skládkového plynu pro výrobu elektrické energie její využití při provozu
úložiště, podle jejího množství i pro jiné účely.
Ø SO 06 - Komunikace - jedná se o provozní, panelové komunikace uvnitř areálu skládky, bude
provedeno dopravní značení staveb, či etap skládky, aby byl na přilehlé komunikaci
bezpečný provoz. Uvnitř skládky proveden čistící úsek pro vyjíždějící svozová vozidla
a mechanizmy. Bude instalována buňka s nářadím pro očistu vozidel.
Ø SO 07 - Sběrná jímka skládkových vod - jímka provedena jako zemní, vně tělesa skládky, dvě
vrstvy folie HDPE tl. l,5 mm, monitorovací drenážní mezivrstva, její napojení do
monitorovací šachty, kde bude možno prokázat neporušenost těsnění jímky
skládkových vod. Provedena čerpací šachta s přípojkou NN.
Ø SO 08 - Přípojka NN – využití elektrické energie vyráběné ze skládkového plynu.
Ø SO 09 - Technická rekultivace - postupná rekultivace bude prováděna podle plnění tělesa
skládky, svahy budou opatřovány v rámci TZS vrstvami eliminujícími únik
skládkového plynu. V rámci tohoto objektu se provede návrh tělesa skládky zajišťující
jeho stabilitu po provedení biologické rekultivace, tzn. svahy ve sklonu 1:3. V patách
lavic odvodňovací drény.
Ø SO 10 - Biologická rekultivace - provedeno osázení tělesa vhodnými, mělce kořenícími
dřevinami (keře odolné suchu) a zatravnění.
Ø SO 11 - Oplocení - provedeno kolem celého areálu skládky. Vjezdové a výjezdové brány, bude
instalována síť pro zachycení polétavých odpadů.
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Výkresy jednotlivých objektů jsou uvedeny v přílohové části – příčné a podélné řezy (přílohy
č. 14, 15, 16 a 17), vzorový řez jímkou (příloha č. 18), vzorový řez odplyňovací studnou (příloha č.
19), vzorový řez rekultivací (příloha č. 20), detail hrází (příloha č. 21) a čerpací šachta (příloha č.
22).
Stavební objekty SO 10 a SO 11 budou realizovány po vyčerpání kapacity dílčích etap, nebo celé
stavby.
Příjem a vážení odpadů bude prováděno u rekultivované I. a II. stavby. Zde je rovněž provozní
a sociální objekt, který bude sloužit rovněž pro provoz předmětných staveb skládky. Na
jednotlivých etapách instalovány mobilní buňky, jako sběžiště, s přípojkou NN a s chemickým WC.
Pitná voda balená, umývárny s užitkovou vodou u I. stavby.
Vzhledem k velkému rozsahu obou staveb, se doporučuje realizovat plochu celou, ale z důvodu
provozních rozdělit, ve dně, aktivní plochu skládky na poloviny. Srážkové vody
z nezaskládkované části budou odvedeny, přes kontrolní šachtu, do vodoteče. Vody
kontaminované uloženým odpadem odvedeny, vnitřní drenáží, do sběrné jímky. Rozdělení se
provede zemní hrázkou pod izolačním souvrstvím a po zaplnění první poloviny skládky bude
realizováno propojení vnitřní drenáže druhé části do sběrné jímky.
Uvedený návrh vyplývá ze zkušeností z předchozích staveb, či etap skládky, které jsou jednak
rekultivovány, provozovány či připravovány. Ostatní podrobnosti budou řešeny v dokumentaci pro
územní a stavební řízení, ve vztahu k připomínkám a stanoviskům orgánů státní správy.
Obytná zóna obce Mrsklesy je vzdálena cca 600 m od 1. etapy. Stavba respektuje ochranné pásmo
vodoteče 3 m od hrany toku. Nejkratší vzdálenost stavby skládek od vodoteče je cca 10 m.
Možnost kumulace s jinými záměry
Účelem posuzování vlivů předloženého záměru je provést současně i komplexní hodnocení celého
území z hlediska vlivu celého skládkového komplexu na jednotlivé složky životního prostředí a to
v dokumentaci EIA a jednotlivých specializovaných studií, které jsou její nedílnou součástí.
Vzhledem k tomu, že v území se jiné aktivity nenacházejí než skládkování odpadů, v tabulce se
prezentují jednotlivé činnosti související s provozem celého areálu skládky Mrsklesy.

Mrsklesy – jednotlivé stavby – činnost
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stavba/činnost výstavba
skládky

ukládání
odpadů
na
skládku
+
+
+
+

zemní hráze
-úprava tělesa
během ukládání odpadů

rekultivace
skládky

kogenerační
jednotky

1. stavba
+
+
2. stavba
+
+
3. stavba
+
+
+
4. stavba
+
+
5. stavba
+
+
6. stavba
+
+
+
7. stavba
+
+
+
+
8. stavba
+
+
+
+
Poznámka :
znamená – ukončená činnost;
+
znamená probíhající nebo budoucí činnost od roku zahájení realizace stavby č. 7 a 8 (tj. rok
podzim 2009)

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Skládka Mrsklesy vyřešila poměrně tíživou situaci s odpady ve svozové oblasti Olomoucka již
před desetiletím, a to zejména v souvislosti s uzavřením desítek „černých“ nezabezpečených
skládek v regionu, s ukončením skládkování na skládkách v dostupné vzdálenosti, jejichž
zabezpečení neodpovídalo legislativě (např. skládka Grygov). Skládka je hlavní skládkovou
kapacitou pro město Olomouc a široké okolí. Provozovatel skládky úzce spolupracuje
s Magistrátem města Olomouce a TS města Olomouce, které s pomocí tzv. „sběrných dvorů“
vybudovaných ve městech a obcích svozové oblasti, umožňují předtřídění odpadů (poskytuje
občanům příležitost k předání velkoobjemových odpadů, NO, recyklovaných odpadů a dalších). Na
skládku budou pak přiváženy odpady, které prošly tímto „předtříděním“.
Zabezpečení skládky odpadů Mrsklesy je navrženo na vysoké technické úrovni a odpovídá
požadavkům platné legislativy. Je možno konstatovat, že skládka technicky dobře zabezpečená je
v okolí Olomouce přínosem. Po provedení rekultivace se skládka včlení do okolí a po doběhnutí
degradačních procesů skončí potencionální ohrožení okolí skládkou.
Zdůvodnění
Na skládce Mrsklesy se odstraňují odpady, kategorie ostatní, z regionu Olomoucka (Olomouc,
Lutín, Uničov, Šternberk atd.). Skládka (tj. vždy i jednotlivé stavby) je zabezpečená v souladu
s ČSN 83 8030, 83 8032, 83 8033 a provozována v souladu s nejlepší dostupnou technikou.
Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba (tak jak předchozí stavby skládek v areálu Mrsklesy)
bude splňovat v relativně dostatečné míře kriteria nejlepších dostupných technik - ČSN pro
skládkování odpadů.

Cílem řešení je :
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Ø maximálně využít území úložiště Mrsklesy k odstraňování odpadu ze svozové oblasti Olomouc
a jiných oblastí,
Ø využít nových tří staveb skládky (z nich jedna je již provozovaná) k ekonomickému provozu
a provádět postupnou rekultivaci pěti skládek (u tří staveb je rekultivace zahájena, příp. se
dokončuje),
Ø provádět řádné hutnění a překrývání odpadu dle provozního řádu, zabránit zahoření skládek,
skládky provozovat tak, aby byl minimalizován negativní vliv na území a kapacitou skládek
nebylo plýtváno.
Realizací dalších staveb se získá nejen další kapacita pro bezpečné ukládání odpadu, ale zajistí se
i využití kapacity již vybudovaných a provozovaných staveb. Životnost skládek se může i zvyšovat
se zlepšováním separace komunálních odpadů, zejména využitelných a bioodpadu.
Jedná se o stavbu charakteru nevýrobního, která zabezpečí odstranění odpadu (který převážně
nelze jinak využít) ze svozové oblasti Olomouc, nebo dalších odpadů, dle smluvního zajištění
a potřeb oblasti.
Z hlediska potřeb odstraňováním odpadů ukládáním ne skládku, je realizace předmětných staveb
nutná, jelikož jsou s potřebnou perspektivou, jediné ve svozové oblasti krajského města. Jedná se o
skládky, jejichž provozovatel zajišťuje s plnou odpovědností provoz podle platné legislativy
a navíc zajišťuje postupnou rekultivaci využitých kapacit a tím postupnou regeneraci celého území.
Navíc není v jejich oblasti obytná nebo rekreační zástavba.
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje
Záměr respektuje zásady Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje, zejména provozní
a technologickou úroveň provozovaných skládek. Jedná se zejména o Přehled cílů POH
Olomouckého kraje – cíl č. 3 Ukládání odpadů na skládky b) Zvýšení provozní a technologické
úrovně provozovaných skládek.
Návrh na umístění dalších skládek odpadů – stavby VII. a VIII.
V současné době bylo dokončeno skladování odpadů na IV. a V. stavbu a je zahájeno skladování
odpadů na VI. stavbu před vojenským prostorem Libavá.
Před vyčerpáním kapacity VI. stavby skládky Mrsklesy, která je v současné době využívána
k ukládání odpadů, je nezbytné pro svozovou oblast Olomouc zabezpečit další pozemky
a vybudovat nové skládky pro ukládání odpadů. V rámci posuzovaného projektu jsou navrženy dvě
stavby skládek a to stavba VII. a stavba VIII. Z hlediska potřeb odstraňování odpadů trvalým
uložením, je realizace předmětných staveb nutná, pro zajištění potřeby skládkování odpadu ve
svozové oblasti krajského města Olomouc. Vzhledem k životnosti VI. stavby je nutno, připravit
nové návrhy skládek a to VII. a VIII. stavbu tak, aby byla zajištěna průběžná kapacita pro
svozovou oblast Olomouc s dostatečným předstihem.
Rekognoskací terénu na místě samém bylo zjištěno, že jsou pro předmětný účel, využitelné
pozemky ležící západně od ploch, na nichž je deponie ornice, která byla sejmuta při realizaci
předchozích staveb skládky. Tyto plochy deponie budou ponechány a využity ke stejným účelům.
Ornice bude použita k postupné rekultivaci staveb, na nichž se ukončí skládkování. Dále jsou to
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plochy před dlážděnou komunikací Mrsklesy – Přáslavice, před lokalitou I. a II. stavbou skládky,
která je již rekultivována.
Záměr stavby je nevýrobního charakteru a stavbu lze zahrnout do občanské vybavenosti. Nachází
se mimo obytnou zónu, mimo zastavěnou část obce, ve volném terénu, který je na okraji lesních
pozemků. Geologické podmínky jsou pro realizaci velmi příznivé v tom, že podloží budoucích
skládek má velmi malou propustnost a provádění zemních prací a izolačních vrstev je poměrně
technologicky i časově nenáročné.
Úložiště Mrsklesy je ve svozové oblasti Olomouce jediné a dostatečně kapacitní, které je možno
využívat k odstraňování odpadů ukládáním na skládky. Podmínkou je však ekonomické využívání
jeho kapacity. Je nutno ukládat takové odpady, které nelze jiným způsobem odstranit.
Ve vztahu k těmto skutečnostem se doporučilo následující :
Ø navrhovaná VII. stavba skládky musí být realizována nejpozději v roce 2009,
Ø provést KHÚ tak, aby se stalo nedílnou součástí dokumentace o posuzování vlivu záměru na
životní prostředí pro VII. a VIII. stavbu a realizovat posouzení vliv celého úložiště Mrsklesy,
Ø KHÚ bude zapracováno do dokumentace EIA pro VII. a VIII. stavbu a bude jej možno
projednat v procesu EIA.
Základním předpokladem je možnost využití těchto vybraných pozemků, souhlas orgánů veřejné
správy a vhodnost území, která byla ověřena předchozími stavbami. Je nutno zmínit, že úložiště
Mrsklesy je zahrnuto do plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje a je vhodné
a dostatečně kapacitní pro svozovou oblast krajského města.
Varianty
Oznamovatel uvažuje do budoucna s přípravou, realizací a provozování VII. a VIII. stavby
skládky, která bude situována mezi I. a II. etapou skládek, na kterou bude provozovně navazovat.
V současnosti je tato varianta ve fázi projektové přípravy a bude realizována po schválení všech
legislativních podmínek, spojeným s trvalým přesunem dočasně provozované kompostárny
a recyklačního dvora. Záměr skládky VII. a VIII. v areálu Mrsklesy je v souladu s platným
územním plánem obce Mrsklesy (viz. příloha č. 7). Budoucí záměry budou vyhodnoceny podle
platných právních předpisů na posouzení vlivů na životní prostředí.
Z praktického hlediska bude popis jednotlivých složek životního prostředí v území, které je pod
vlivem předchozích záměrů tj. III. - VI. stavby skládky prakticky totožný. Předpokládá se
o obdobný systém technického řešení skládky, pokud nedojde k novým požadavkům ze strany
právních předpisů a dle platných rozhodnutí IPPC.
Z těchto důvodů se posuzuje další možná hypotetická varianta, neboť pro investora je důležité
postavit a provozovat záměr VII. a VIII. stavby na připravovaných pozemcích v areálu skládky
Mrsklesy. Připravovaná VII. a VIII. stavba je plně hodnocena podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí ve všech aspektech.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Současný stav
Provozní zázemí skládek
Provozní zázemí skládek je vybudováno a používáno pro stávající, provozované nebo ukončované
stavby IV., V. a VI. Bylo realizováno spolu s I. stavbou a zahrnuje provozní a sociální objekt, vážní
zařízení a objekt vedení skládky. Tato zařízení jsou průběžně udržována ve velmi dobrém stavu. Na
dílčích stavbách skládky je vždy zřízeno sběžiště, pro obsluhu a posádky mechanizmů.
Poznámka - Do projektové dokumentace byly, tak jako v předchozích stavbách a etapách,
zapracovány požadavky dotčených orgánů (viz. níže – kapitola Přílohy). Průběh nadzemních
a podzemních sítí je znám z předchozích staveb. S jejími správci bude upřesněna jejich poloha ve
vztahu k řešení předmětných staveb.
Návrhový stav
Stavební objekty
Stavební objekty vyplývají v technologickém sledu podle provádění stavby v členění :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

SO 701
SO 702
SO 703
SO 704
SO 705
SO 706
SO 707
SO 708
SO 709
SO 710
SO 711

- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811

-

Příprava staveniště
Spodní stavba
Těsnění skládky
Odvodnění skládky
Odplynění skládky
Komunikace
Sběrná jímka skládkových vod
Přípojka NN
Technická rekultivace
Biologická rekultivace
Oplocení

Stavební objekty 09 a 10 budou realizovány po vyčerpání kapacity staveb a etap skládky. Jen malá
část stavebního objektu 10 bude provedena spolu s hlavní stavbou a budou to práce související
s ozeleněním vnějších svahů obvodových hrází a přilehlých ploch, porušených provozem stavby.
V rámci těchto staveb nebudou prováděny žádné bourací práce. V prostoru navrhovaných staveb
skládky nejsou žádné objekty, které bude nutno odstranit.
Bude nutno odstranit porosty (náletové dřeviny stáří cca 10 – 15 let) v jižní části pozemků stavby
VII. - 2. etapy na ploše 1.100 m2 a u stavby VIII. – 2. etapy, na ploše 700 m2.
Stavby budou navazovat na související stavební objekty. Ze stávajících inženýrských sítí bude
využit kabel NN, který je veden od kogenerační jednotky na III. stavbě. Komunikační napojení
navrženými vjezdy budou na stávající účelovou komunikaci.
Příprava území (SO 701 – 801)
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VII. stavba (SO 701)
Součástí objektu je odstranění náletových travin a křovin a sejmutí ornice z plochy 36.874 m2.
Dále odstranění okrajového porostu (náletové dřeviny stáří cca 10 – 15 let) na ploše 1.100 m2.
Odvoz do vzdálenosti 500 m na mezideponii na ploše stavby VIII. Pozornost je nutno věnovat
plochám kolem bezejmenné vodoteče a respektovat její ochranné pásmo - manipulační pruh 3,0 m a
prostor kolem vodní nádrže. Plocha pozemků stavby VII. je celkem, dle výpisu z katastru 37.974
m2. Tato bude upřesněna po vytyčení a upřesnění katastrálních hranic.
VIII. stavba (SO 801)
V rámci objektu budou provedeny stejné práce. Plocha pozemků této stavby dle výpisu z katastru
je 31.335 m2. Okrajový porost (náletové dřeviny stáří cca 10 – 15 let) bude odstraněn z plochy 700
m2, sejmutí ornice z plochy 30.635 m2. Odvoz na mezideponii do vzdálenosti 500 m. Celková
plocha bude upřesněna po vytýčení katastrálních hranic.
Spodní stavba (SO 702 – 802)
VII. stavba (SO 702)
Objekt zahrnuje provedení všech prací potřebných pro realizaci objektu - těsnících vrstev.
Odkopávka se provede v průměrné mocnosti asi 1,5 m a bude využita na násyp obvodových
zemních hrází. Severní souběžná s komunikací do vojenského prostoru, bude asi 1,5 až 2,0 m nad
terénem, jižní asi 5,0 m. Východní a západní budou mít výšku proměnnou a propojí hráze
předchozí. Celá plocha bude rozdělena střední, technologickou hrází výšky 1,5 m, která oddělí čisté
srážkové vody z II. etapy, od vod skládkových z I. etapy. Odvedení čistých vod z II. etapy bude
do bezejmenné vodoteče. Hráze, zejména jižní je nutno hutnit, důvodem je zajištění stability hráze
po vyčerpání kapacity skládky. Střední hráz bude jen pro technologické potřeby, kdy II. etapa bude
ve výstavbě a I. etapa v provozu.
Dno skládky provedeno ve spádu asi 3 %, směr sever – jih tak, aby bylo možné jednak, při
realizaci, odvodnit stavební jámu drenážním potrubím PVC – Flexibil DN 100 a využít tohoto
systému k monitoringu vnějších vod pod izolačním souvrstvím skládky. K tomu bude zřízena, vně
jižní hráze, kontrolní šachta s uzávěrem. Pro výškové řešení to znamená navrhnout výšku dna
u jižní hráze s možností gravitačního odvodnění do vodoteče.
V korunách hrází proveden zámek izolačního souvrství. Šířka koruny bude 5,0 m. Sklony
vzdušných svahů hrází 1:2, vnitřních 1:1,75. Mezi komunikací Mrsklesy – Libavá a severní hrází se
vybuduje odvodňovací příkop, napojený do vodoteče. Vnější svah bude odvodněn stejně.
U vnějších svahů se provede zatravnění hydroosevem, pro rychlejší vzrůst travin.
Bilance zemních prací – odkopávka na ploše 25.880 m2 v tl. 1,5 m bude činit 38.820 m3 zemin. Na
násypy hrází bude využito 38.226 m3 zemin, kubatura bude prakticky vyrovnaná, přebytek lze
uložit na deponii zemin (bude dále upřesněno v realizační PD).

VIII. stavba (SO 802)

20

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

Pro realizaci VIII. stavby platí předešlé zásady. Charakter stavby i etap je téměř stejný. Principy
odvodnění stavební jámy do bezejmenné vodoteče jsou rovněž stejné. Hutnění násypů nutno
dodržet, zatravnění rovněž. Hydroosev se doporučuje z důvodu rychlejšího vzrůstu travin.
Bilance zemních prací – odkopávka na ploše 22.908 m2 v tl. 1,5 m bude činit 34.362 m3 zemin. Na
násypy hrází bude využito 35.049 m3 zemin, kubatura bude prakticky vyrovnaná, přebytek lze
uložit na deponii zemin (bude dále upřesněno v realizační PD).
Těsnění skládky (SO 703 – 803)
VII. stavba (SO 703)
Těsnící a izolační vrstvy budou provedeny po dokončení a převzetí předchozího stavebního
objektu. Skladba jednotlivých vrstev je stejná, jako u předchozích staveb v následujícím pořadí :
Ø vyrovnání skalního podkladu jílovitou zeminou v tl. 20 cm
Ø bentonitová rohož Bentofix BFG 5000 nebo obdobná vrstva stejných parametrů
Ø hydroizolační folie HDPE tl.1,5 mm, hladká, svary komůrkové, při montáži zkoušené
Ø ochranná geotextilie hmotnosti 1.200 g/m2
Ø těžený štěrk – drenážní vrstva tl. 30 cm, zajišťující odvedení průsakové, skládkové vody do
drenážního, sběrného systému, podélný spád drenáže podle spádu dna skládky a napojení
drenáže do sběrné jímky
Ø separační geotextilie hmotnosti 350g/m2
Ø pod folií geoelektrický monitorovací systém k prověření neporušenosti folie
Ø plocha skládky 25.880 m2.
VIII. stavba (SO 803)
Provede se stejná skladba vrstev. V případě nových poznatku v oblasti skládkování
a použitelných materiálů se provede operativní změna při realizaci díla. Plocha VIII. stavby
skládky 22.908 m2.
Odvodnění skládky (SO 704 – 804)
VII. stavba (SO 704)
Při provádění stavby bude nutno odvodnit stavební jámu. Provede se drenážním řadem
u vnitřní paty západní, střední a jižní hráze. Řad bude končit monolitickou šachtou vně jižní hráze a
bude končit uzávěrem. Tento řad z potrubí PVC DN 110 mm. Odvedení vody do vodoteče. Jímáni
skládkových vod bude perforovaným potrubím HDPE DN 315/271, řady 6. Potrubí umístěno
stejně, jako u drenážního řadu a dle detailu. Šachty provedeny v lomových bodech. Ve sběrné
jímce řešena šachta, kterou bude skládková voda čerpána a odvážena na smluvně zajištěnou ČOV.
Délka potrubí HDPE bude upřesněna při detailním řešení. Předběžné délky : jih – 120 m, západ –
60 m a střed – 80 m. Drenážní řady skládkové vody budou obsypány těženým kamenivem spolu
s drenážní vrstvou.

VIII. stavba (SO 805)
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Řešení stejné, jako u předchozí stavby. Předběžné délky potrubí skládkových vod : jih – 170 m,
západ – 120 m, střed – 80 m.
Odplynění skládky (SO 705 – 805)
VII. stavba (SO 705)
Po provedení štěrkové, drenážní vrstvy se založí odplyňovací studny. Vzdálenost studní může být
maximálně 40 metrů. Vzhledem ke konečnému tvaru tělesa skládky, se provede celkem asi
12 studní. Založení bude železobetonovou skruží DN 1000, na betonových prefabrikátech. Tyto
prvky se opatří nátěrem z epoxydehtu. Z důvodu zajištění stability studní se doporučuje osadit jen
dvě skruže na studnu. Kolem nich uložit odpad ze stavebního recyklátu, z důvodu zajištění stability.
Pro postupné budování studní se použije ocelová výpažnice DN 800. Tato bude ze zhutněného
odpadu postupně vysouvána. Odplyňovací studna se vystrojí dle detailu – viz. příloha č. 19. Délka
studní je dána výškou drenážní vrstvy v místě studny, předběžná délka jedné studny
13 metrů.
Technické řešení odplyňovacích studní - výška studní je dána rozdílem úrovně drenážní vrstvy
a úrovně vrstvy rekultivační. Výška trouby HDPE DN 160 mm je asi 1 m nad rekultivací.
Technické řešení vyplývá ze vzorového řezu odplyňovací studnou (viz. příloha č. 19). V rámci
postupného napojení na odplyňovací stanici bude vertikální potrubí opatřeno kulovým ventilem. Při
konzultaci řešení bylo doporučeno provádět odplyňovací vrty a studny po vyčerpání kapacity
příslušné stavby, před její rekultivací. Vyhneme se problematice deformace studní při ukládání
a hutnění odpadu. Výkres vedení horizontálního jímacího potrubí bude zpracován v dalším stupni
PD a konzultován s provozovatelem odplyňovací stanice a kogenerační jednotky, která je u stavby
IV. v provozu.
Využití skládkového plynu - bude pokračovat podle současných zkušeností. U stavby IV. je
vybudována odplyňovací stanice a plyn je využíván k výrobě elektrické energie a tato je dodávána
rovněž do sítě. Předpokládá se vybudování další odplyňovací stanice, ale to závisí na množství
plynu, který je využíván ze souvisejících staveb III. až VI.
VIII. stavba (SO 805)
Postup je obdobný jako u předchozí stavby. Na této stavbě bude provedeno asi 10 studní
s jednotlivou délkou 13 metrů.
Komunikace (SO 706 – 806)
VII. stavba (SO 706)
Provoz svozových vozidel a obslužných mechanizmů, zajišťujících celkový provoz a obsluhu
a údržbu skládky bude veden po panelových, provozních komunikacích, vybudovaných na koruně
skládky. Na této stavbě se zřídí na všech obvodových zemních hrázích. Šířka vozovek bude
3 m s nezpevněnými krajnicemi po obou stranách. Vnitřní krajnice bude plynule přecházet do
drenážní vrstvy skládky. Panely budou překrývat a přitěžovací zámek izolačního souvrství, který
bude v ose hráze. Příčný spád koruny hráze a panelové komunikace bude 2,5 % dovnitř skládky.
Veškerá srážková voda, která může být kontaminována odpadem na komunikaci, odteče do
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skládky a nemůže zapříčinit kontaminaci okolí. Panelová komunikace bude provedena rovněž
u větve kolem sběrné jímky. Tady bude folie propojena přes hráz a panely zajistí její stabilitu.
Vjezdy na skládku jsou vyznačeny v situaci (viz. příloha č. 13) a budou provedeny celkem tři.
Krajní brány jako vjezdové, střední výjezdová. Severní větve komunikace provedeny jako
oklepávací s přístřeškem na nářadí pro očistu. Zajištění očisty vyjíždějících svozových vozidel
a mechanizmů musí být uvedeno v provozním řádu skládky.
Konstrukce provozní komunikace :
Ø silniční panel zesílený
21,5 cm
Ø pískové lože
5,0 cm
Ø štěrkový podklad
20,0 cm
Ø celkem
46,5 cm
Konstrukce provedena na zhutněnou pláň s uvedeným příčným spádem 2,5 %. Pro zajištění
bezpečného provozu budou vně panelů osazeny směrové kůly z válcovaných profilů opatřeny
nátěrem. Délky komunikačních větví : západ – 75 m, východ 110 m, sever – 263 + 2 x 18 =
299 m, jih – 189 m a kolem vnitřní hrany jímky - 52 m. Maximální povolená rychlost na
komunikacích v areálu skládky bude 20 km/hod (je řešeno v provozním řádu skládky).
VIII. stavba (SO 806)
U této stavby jsou zásady návrhu a realizace stejné jako u předešlé. Délka komunikačních větví
bude : západ – 83 m, východ – 169 m, sever - 220 + 2 x 8 = 236 m, jih – 189 m a kolem vnitřní
hrany jímky – 52 m.
Sběrná jímka skládkových vod (SO 707 – 708)
VII. stavba (SO 707)
Posouzení velikosti sběrné jímky :
Ø plocha folie
27.568 m2
Ø intenzita 15-ti min. deště
132 l t.sec-1.ha-1
Ø množství skládkových vod ze VII. stavby = 2,7568 x 132 x 900 = 327,5 m3
Jímka se navrhuje v jihovýchodním rohu skládky. Horní plocha, podle omočeného obvodu je
256 m2, spodní plocha asi 10 m2, objem jímky při hloubce vody 3,0 m je 399 m3. Je uvažováno
s rezervou 20 %. Plocha folie jímky je cca 610 m2. Dno jímky v úrovni dna skládky. Dispozice
jímky využívá nové jižní a JZ hráze skládky. Uvnitř se provedou ještě dvě větve hrází. Tyto nutno
rovněž hutnit. Těsnění jímky se provede v souladu s předešlými stavbami, kde byla provedena
konstrukce těsnění v těchto vrstvách :
Ø dlažba HBB 50/50/6 cm, nebo zatravňovaní - zajišťuje ochranu folie před poškozením
Ø textilie hm. 350g/m2 – ochranná
Ø folie HDPE tl. 1,5 mm, 2x strukturovaná
Ø drenážní rohož SECUDREN, pro monitoring neporušenosti
Ø folie HDPE tl.1,5 mm, 2x strukturovaná
Ø těsnící rohož BENTOFIX, nebo jiná stejných kvalit
Ø minerální těsnění 20 cm.
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Tato konstrukce vyplývá z požadavku orgánů veřejné správy a je v souladu se skladbou všech
dosud provedených jímek na Úložišti Mrsklesy. Jímka je zabezpečena dvěmi vrstvami folie HDPE,
mezi nimiž je drenážní rohož jako monitorovací vrstva. Drenážní rohož bude vyvedena
a napojena potrubím HDPE DN 160 na kontrolní šachtu vně jímky, pomocí níž bude sledována
neporušenost vrchní, těsnící vrstvy folie HDPE. V hrázi bude provedena čerpací šachty
skládkových vod pro jejich odvoz na ČOV.
VIII. stavba (SO 807)
Posouzení velikosti sběrné jímky :
Ø plocha folie
21.798 m2
Ø intenzita 15-ti min. deště
132 lt.sec-1.ha-1
Ø množství skládkových vod z VIII. stavby = 2,1798 x 132 x 900 = 258 m3
Jímka se navrhuje v jihozápadním rohu VIII. stavby skládky. Vzhledem k dispozici, bude
trojúhelníková. Plocha horní, podle omočeného obvodu, asi 210 m2, spodní 10 m2, při hloubce
vody 3,0 m je objem jímky asi 330 m3, tj. s rezervou 28 %. Zásady návrhu a realizace jsou stejné,
jako u předchozí stavby.
Přípojka NN (SO 708 – 808)
VII. stavba (SO 708)
Přípojka NN bude provedena z přípojného místa, které bude zřízeno na trase kabelu NN, uloženého
v levé krajnici, u komunikace Mrsklesy – Libavá. Kabel je majetkem provozovatele skládek na
úložišti Mrsklesy, LO Haná, s.r.o. Přípojné místo bude zřízeno podle potřeby, jednak pro úběžiště
obsluhy skládky, pro osvětlení celého prostoru a pro další provozní potřeby, předpokládá se u
prvního a středního vjezdu. Čerpání skládkové vody zajištěno zařízením cisterny.
VIII. stavba (SO 808)
Využije se stávajícího přípojného místa u vjezdu na plochu pro recyklaci stavební sutě. Dle
potřeby se zřídí další, asi u vjezdu prvního. Přípojka opět ve vlastnictví provozovatele skládky.
Využití stejné, jako u stavby VII., pro úběžiště obsluhy, osvětlení a ostatní provozní potřeby.
Technická rekultivace (SO 709 - 809)
VII. stavba (SO 709)
Předmětný stavební objekt bude realizován po vyčerpání kapacity stavby. Tvar tělesa skládky bude
tvořen průběžně, při ukládání a hutnění odpadu a při zakládání hrázek jednotlivých úrovní skládky.
Svahy prováděny ve sklonu 1:3, s délkou asi 14 – 15 m. Šířka mezilehlých lavic je 4 m. Těleso
bude, v rámci technické rekultivace opatřeno odplyňovací vrstvou.
Rekultivační vrstvy se provedou ve skladbě :
Ø odplyňovací vrstva, písčitá zemina, recyklát
20 cm
Ø podkladní geotextilie
350 g/m2
Ø izolační folie HDPE 1 mm, oboustranně svahová
Ø drenážní rohož SECUDREN
cca 2 cm
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Ø zúrodnění schopná zemina
Ø orniční vrstva

80 cm
30 cm

Napojení rekultivační těsnící folie na folii skládky bude v zámku v hrázi skládky. Plocha rekultivace
obou etap VII.stavby činí celkem 28.947 m2.
Způsob rekultivace tělesa skládky - vyplývá z postupu plnění jednotlivých etap. Tvar tělesa musí
být tvořen již při ukládání odpadu, takže nevzniknou problémy s nákladnými úpravami před
rekultivací. Nutno zajistit odvedení srážkových vod z povrchu tělesa trativody v lavicích, jak je
zřejmé ze vzorového řezu. Sklony svahů tělesa nesmí být větší než 1:3.
VIII. stavba (SO 809)
Zásady řešení jsou stejné, je nutno zmínit to, že pokud se tvarování tělesa provádí spolu
s ukládáním a hutněním odpadů, nevznikají vícepráce na úpravu tělesa a přesuny uložených
odpadů. Skladba rekultivačních vrstev je stejná. Plocha rekultivace obou etap VIII. stavby je
celkem 22.888 m2.
Biologická rekultivace (SO 710 – 810)
VII. stavba (SO 710)
Předmětem tohoto objektu je výsadba mělce kořenících dřevin, jejichž typ odpovídá charakteru
stávající krajiny a typu povrchu (dřeviny odolné suchu). Skupinová výsadba provedena stejně, jako
u předchozích staveb. Zbytek plochy se zatravní. V pruhu, mezi skládkou a komunikací se vysadí
vysoká zeleň – např. lípa srdčitá, ve sponu 10 metrů. Mělce kořenící dřeviny vysazeny ve sponu 1,5
m, ve skupinách asi po 80 – 100 kusech na ploše asi 250 m2. Skupiny nebudou monokultury, ale
jako směs dřevin – ptačí zob, zimolez pýřitý, bez černý a savoň trnka.
Další variantou bude na základě požadavku AČR projektová dokumentace doplněna o dřeviny,
vykazující tvorbu hustějšího porostu, které nahradí navrženou výsadbu lípy srdčité v pruhu mezi
skládkou a komunikací. Toto doplnění bude projednáno v rámci PDSŘ s AČR. Cílem řešení je
max. odstínit provoz skládky od komunikace a zachytit prašnost od skládky. Případné náměty,
které budou vhodnější, než navržené, budou zváženy.
Při realizaci je nutno zachovat blízké VKP – tj. niva bezejmenné vodoteče a vodoteče Vrtůvka
s přilehlou zelení s tím související ochranu biotopu pro chráněný druh střevle potoční.
V rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace vzdušných svahů všech obvodových hrází
hydroosevem a jim přilehlých pozemků osevem ručním, které budou v rámci realizace stavby
pojížděny stavebními mechanizmy. U předmětné stavby to budou tyto plochy - jižní hráz
(284 x 12 = 3.408 m2), severní hráz (275 x 5 = 1.375 m2), západní hráz (95 x 8,5 = 808 m2),
východní hráz (79 x 8,5 = 672 m2), tj. je celkem 6.263 m2.
Před osevem, bude orniční vrstva opatřena draselnatými a vápenatými hnojivy a kultivována. Při
realizaci díla, jako celku, musí být věnována maximální pozornost ochraně životního prostředí
a zachování zeleně ať už stávající nebo nově vysázené. Dále bude nahrazena zeleň, která bude
odstraněna plánovaně, při realizaci díla. Jedná se náhradu náletového porostu stáří cca 10 – 15 let,
jak jsou uvedeny výměry ve stavebním objektu Příprava území (dle sdělení projektanta). Před
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zatravněním budou, na rekultivovaných plochách rozmístěny větší, kamenné valouny, které založí
hnízdiště plazů a ostatních živočichů. Plocha asi 1,5 x 2,0 m na 100 m2. V dalším stupni projektové
dokumentace budou uvedeny výměry dílčích stavebních a souvisejících prací a detaily řešení.
VIII. stavba (SO 810)
Zásady řešení a realizace stavby jsou stejné, zatravňované plochy hrází - jižní hráz (201 x 12 =
2.412 m2), severní hráz (224 x 5 = 1.120 m2), západní hráz (159 x 8,5 = 1.352 m2), východ (78 x
8,5 = 663 m2), tj. je celkem 5.547 m2.
Oplocení (SO 711 – 811)
VII. stavba (SO 711)
Obsahem stavebního objektu je oplocení areálu VII. stavby. Je navrženo z drátěného pletiva do
ocelových sloupků. Šířka pletiva 1,5 m, ocelové sloupky dl. 2 m. Dvě řady ostnatého drátu.
Vjezdové brány šířky 6 m. Jižní větev oplocení bude provedena buď na hraně hráze nebo na hranici
pozemku tak, aby byl zachovám manipulační pruh kolem bezejmenné vodoteče a byl splněn
požadavek ZVS Olomouc. Krajní brány budou vjezdové, střední pro výjezd. Organizace dopravy
vždy tak, aby byly využity úseky komunikace pro očistu svozových vozidel. Bude zakotveno
v provozním řádu skládky.
Pro zamezení úletů lehkých odpadů do okolí se použije mobilního oplocení z PP sítí. Toto se umístí
mezi stabilní oplocení a těleso skládky, na vnitřní krajnici provozní komunikace. Provozovatel
vyvine maximální úsilí k zamezení úletům odpadů a znečišťování okolí. Cílem je rovněž zajistit
maximální bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci.
Délka oplocení - sever (294 m, včetně 3 ks brán), jih (312 m), východ (94 m) a západ (107 m).
VIII. stavba (SO 811)
Princip návrhu a realizace je stejný, u severní větve budou rovněž 3 brány. Délka oplocení – sever
(247 m), jih (246 m), východ (99 m) a západ (203 m).
Technologie provozu skládky
Před zahájením provozu je nutno vypracovat a nechat schválit provozní řád. Tento bude
respektovat požadavky odboru ŽP MmO a odboru ŽP a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Do doby zahájení provozu na VII. stavbě - 1. etapě, bude provozována stavba
VI. a postupně rekultivovány stavby IV. a V.
Při provozování staveb bude odpad ukládán a hutněn do úrovně hrází. Dále pak postupně bude
vytvářen konečný tvar tělesa, aby bylo možno provádět postupnou rekultivaci tělesa. Tvarování
musí umožnit přístup na něj i po rekultivaci z důvodu údržby ploch a odplyňovacích studní.
Odpad bude na skládku navážen zákazníky. Příjem a vážení se provede v příjmové kanceláři. Zde
bude řidič deklarovat druh odpadu a jeho původ ve smyslu platných vyhlášek (vyhl.
č. 294/2005 Sb.). Správce skládky určí řidiči místo uložení odpadu, podle výstupního lístku
počítače. Vedoucí skládky vizuálně zkontroluje vyklopený náklad, zda jeho obsah odpovídá
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deklarovaným údajům a pošle vozidlo zpět k odbavení. Vyložený odpad se neprodleně rozhrne
a zhutní kompaktorem, dále se zvlhčuje rozlivem skládkové vody ze sběrné jímky. První vrstva
odpadu tl. asi 1,0 m se nehutní. Další vrstvy tl. asi 2,0 m se hutní a překrývají inertem tl. 15 cm. Při
ukládání odpadu je nutno dbát zásady, že vždy asi po 2,5 m mocné vrstvě odpadu je nutno
vybudovat závěrnou zemní hrázku, do které bude další vrstva odpadu opřena. Vznikne čistý svah
bez odpadů.
Vyložený odpad bude na skládce neprodleně rozhrnut a zhutněn kompaktorem. Urovnaný odpad
se podle potřeby zvlhčuje rozlivem skládkové vody., která bude na těleso skládky dopravována
potrubím z čerpací šachty pomocí čerpadel. Podle plnění skládky budou z písčito-hlinitého
materiálu, budovány obvodové zemní hrázky, které zabezpečí ukládaný odpad proti úletům
a svahy tělesa tak budou tvořeny zeminou. Výška hrází bude cca 2 metry.
Součástí záměru nejsou žádné další technologické objekty.
ČSN
Skládka odpadů 7. a 8. stavba, v k.ú. Mrsklesy na Moravě bude technicky zabezpečená a splňovat
požadavky příslušných norem, které v plné míře splňují kriteria daná legislativou Evropské unie
v této oblasti a jsou v současné době považovány za BAT pro skládkování. Podmínky stanovené
v předpisech EU, se kterými jsou harmonizovány ČSN, jsou v navrženém záměru respektovány
(jedná se zejména o těsnost staveb skládky folií a likvidaci bioplynu – energetické využití bioplynu).
Popis souvisejících zařízení
Ø silniční mostová cejchovaná váha BISERBA MCI 8 x 3 m, vyhodnocovací jednotka s výstupem
na PC a sw., semafor, dorozumívací zařízení (využívá se pro všechny stavby skládek)
Ø kompaktor BOMAG, pomocný pásový nakladač a dozer
Ø stávající provozní a sociální zařízení u 1. a 2. stavby.
Využije se stávajícího provozního a sociálního zařízení. Vážení a deklarace odpadu je zajištěna
u 1.a 2. stavby.
Příprava území
Geotechnické poměry (Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení pro realizaci VII. a VIII.
etapy skládky odpadů Mrsklesy, Ing. Pavel Jäckl, 10/2007)
Koeficient propustnosti hornin nezvětralého skalního předkvartérního podloží je mimo prostor
výskytu vodopropustných puklin nebo jiných diskontinuit nižší než 10-8 m.s-1. Proto se doporučuje
ve smyslu ČSN 83 8030 a 83 8032 po odtěžení materiálů po úroveň dna skládky navézt a zhutnit
vrstvu minerálního těsnění jako vyrovnávku o tloušťce minimálně cca 20 cm. Jako materiál pro tuto
vyrovnávku musí být použita zemina, jejíž koeficient propustnosti bude nižší než 10-8 m.s-1.
Kontrolu hutnění této vrstvy je třeba provádět ve smyslu ČSN 72 1006.
Založení zemního valu se doporučuje v hloubce cca 1,5 m. V této úrovni je možno předpokládat
deluviální sedimenty nebo eluviální horniny, které lze podle ČSN 3 1001 charakterizovat jako
hlinité až jílovité štěrky, třídy G5 a G4, symbol GC a GM. Podle této normy lze pro šířku základu 6
m počítat s hodnotami tabulkové výpočtové Únosnosti Rdt = 210 kPa (zeminy třídy G5) až 310 kPa
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(zeminy třídy G4). Materiál zemní hráze je nutno volit tak, aby vyhovoval požadavkům ČSN 83
8030 a 83 8032. Kontrolu hutnění zemní hráze i jejího podloží je nutno provádět podle ČSN
72 1006.
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zájmová lokalita je vhodná pro
vybudování VII. a VIII. etapy skládky odpadů. V další etapě přípravy projektové dokumentace
(stupeň DSP) se doporučuje provedení podrobného geotechnického průzkumu. Doporučuje se pro
VII. etapu skládky provedení minimálně 8 ks vrtů do hloubky, která dosáhne nezvětralého skalního
podloží, ale minimálně 1 m pod úroveň projektovaného dna skládky (viz. příloha č. 23). Pro VIII.
etapu skládky se doporučuje provedení minimálně 6 ks vrtů do stejné hloubky (viz. příloha č. 24)
jako pro VII. etapu. Jednotlivá doporučená místa vrtů jsou zakreslena na přiložených situacích v
měřítku 1 : 1.000, které jsou přiloženy k této zprávě jako přílohy č. 1 a 2. Část vrtů, které jsou
situovány v jihojihovýchodní části obou etap skládky, se doporučuje vystrojit tak, aby
v budoucnosti mohly sloužit jako pozorovací vrty. Proto jsou tyto vrty umístěny až za zemním
valem. Jednotlivá místa vrtů je třeba upřesnit podle přístupnosti terénu pro vrtnou soupravu.
V případě, že při realizaci podrobného geotechnického průzkumu budou zjištěny podstatné rozdíly
mezi geologickými profily jednotlivých vrtů, bude nutno provést doplňující geotechnický průzkum s
tím, že síť vrtů bude muset být podle potřeby zahuštěna.
Výstavba 7. a 8. stavby
V souvislosti s provozovanými sousedními stavbami bude postup výstavby následující :
Ø příprava území,
Ø spodní stavba se zemními hrázemi, odvoz přebytku odkopávky na mezideponii zemin,
příkopové odvodnění,
Ø stavba jímky skládkových vod,
Ø vyrovnání skalního podloží jílovitou zeminou, montáž izolačního souvrství, drenážní vrstva,
vnitřní odvodnění skládky, založení odplyňovacích studní,
Ø provedení geoelektrického monitorovacího systému,
Ø proměření neporušenosti izolační folie,
Ø provedení panelových komunikací a ozelenění vnějších svahů hrází skládky.
Zásady řešení zařízení staveniště
Plochy, které budou zastavěny, jsou v majetku investora. Pro skladování stavebních materiálů
budou potřebné malé plochy, které budou na staveništi. Jinak budou přímo zabudovávány.
Předzásobení bude jen u izolačních a trubních materiálů, ale jen krátkodobé.
Provozní a sociální zařízení staveniště - budou použity mobilní plechové sklady na nářadí a drobná
zařízení. Realizace v letních a podzimních měsících. Využije se buňka úložiště na 3. stavbě, která se
vybaví lékárničkou pro poskytnutí první pomoci. Na staveništi bude mobilní WC a mobilní telefon.
Mimoglobální zařízení staveniště - vzhledem k charakteru stavby, nebudou tyto objekty budovány.
Příjezdy a přístupy na staveniště - jsou zajištěny po stávající živičné komunikaci, vedoucí kolem
lokalit do vojenského prostoru. Z vyjádření VUSS Olomouc vyplývá, že v případě bojové
pohotovosti má AČR prioritu v jejím využívání bez náhrady. Stavební mechanizmy budou
odstaveny v prostoru staveniště a skládky, na které bude zajištěna ostraha.
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Přívody vody a elektrické energie - nebudou pro realizaci stavby potřebné. Pro svařování izolačních
materiálů budou použity mobilní agregáty.
Při provádění stavebních prací v suchém, letním období, je nutno zamezit prašnosti kropením
pracoviště. Dále je nezbytné projednat s Obecním úřadem Mrsklesy trasy dopravy stavebních
materiálů a rovněž trasy navážení odpadů na skládku. Důvodem je snížení prašnosti a hluku
v obci. Tato záležitost byla již předmětem jednání u předchozích staveb. Dále je nutno se
dohodnout se zástupci vojenské posádky na údržbě a čištění přístupové živičné komunikace. Tato
byla vyňata z evidence SÚS Olomouc. Zásady řešení omezení emisí prachu po dobu stavby budou
řešeny v POV – viz. příloha č. 93.
Staveniště
Bude nutno sejmout kulturní vrstvy v tl. asi 0,2 m, provést odtěžení kamenitých zemin
a vybudovat hutněné, obvodové zemní hráze. Všechny zemní práce budou navrženy, dle možnosti,
s vyrovnanými kubaturami, tj. bez odvozu přebytků vytěžených zemin mimo staveniště.
Cenová kalkulace
K předkládané projektové dokumentaci pro územní řízení byl sestaven propočet nákladů v cenové
úrovni roku 2007. Celkem s DPH cca 80,7 milionů Kč u VII. stavby a 69,4 milionů Kč u VIII.
stavby.
Provozní řád, havarijní plán
Skládka má vypracovaný Provozní řád skládky Mrsklesy pro 4. stavbu až 6. stavbu, zpracovaný dle
zákona č. 185/2001 Sb. a Havarijní plán pro skládku odpadů Mrsklesy, zpracovaný dle
§ 39 zákona č. 254/2001 Sb. Ten se zabývá i opatřeními k omezení negativních vlivů skládky
a opatřeními pro případ havárie. Součástí Provozního řádu je i systém monitorování vlivu skládky
na kvalitu podzemních vod, povrchových, drenážních a odpadních vod. Obdobně bude doplněn
i pro VII. a VIII. stavbu.
Zaměstnanci
Stavbou nebudou navýšeny stávající počty zaměstnanců na skládce, tj. 10 osob. Využije se stávající
kapacita sociálního zařízení.
Provádí se Plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení pro oblasti :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

bezpečnost práce a požární ochrana,
zdravotní prohlídky,
nakládání s chemickými látkami a přípravky,
nakládání s odpady,
školení z provozního řádu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – viz. příloha č. 91.
Jiné
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Oznamovatel má zavedený :
Ø systém EMS – doložen certifikát č. EMS – 167/2007, ČSN EN ISO 14001:2005 (systém
environmentálního managementu – nakládání s odpady, vyjma odpadů nebezpečných),
certifikační orgán QUALIFORM č. 3089, Brno, 12/2007 (viz. příloha č. 96.A.). Provoz
podléhá pravidelným environmentálním auditům (princip trvalého zlepšování ve vztahu
k životnímu prostředí) v nakládání s odpady na skládce Odpadů Mrsklesy. Současně má firma
vystavenu Politiku jakosti a EMS LO Haná s.r.o. (viz. příloha č. 96.B.),
Ø systém jakosti – doložen certifikát č. S – 872/2007, ČSN EN ISO 9001:2001 (systém
managementu jakosti – nakládání s odpady, vyjma odpadů nebezpečných), certifikační orgán
QUALIFORM č. 3011, Brno, 12/2007 (viz. příloha č. 96.C.).

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládané zahájení výstavby VII. stavby ……….. rok 2009
Předpokládaná lhůta výstavby ………………………. 12 měsíců
Předpokládaná lhůta výstavby VIII. stavby………….. rok 2012
Předpokládaná lhůta výstavby ………………………. 12 měsíců
Etapovitost výstavby
Předmětné stavby (7. a 8. stavba) budou realizovány v pořadí 8. stavba a 7. stavba. Každá stavba
bude ještě členěna na dvě etapy, které jsou nutné jednak ve vztahu k velikosti ploch a rovněž
z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. První etapy obou staveb jsou na pozemcích objednatele.
Etapy jsou od sebe odděleny zemní hrázkou, která je situována vždy u hranice pozemků. Tato
hrázka má technologický význam a umožní vždy realizaci 2. etapy bez omezení ukládání odpadů na
etapě první.
Životnost skládek
Ze zkušeností provozovaných skládek v Mrsklesích vyplývá, že na dílčí etapách bude ukládáno
ročně cca 100 tis. tun odpadů bez inertu. Z toho vyplývá životnost skládek.
Životnost VII. stavby……………… 4 - 5 let
Životnost VIII. stavby…………….. 4 roky.
Vzhledem k požadavkům orgánů veřejné správy na rekultivaci a údržbu takto uzavřených skládek
po dobu 30 roků, se jedná sice o stavbu dočasnou, ale s potřebnou a dlouhotrvající údržbou.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj : Olomoucký kraj.
Obec : Mrsklesy.
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí
vydávat je následující :
Ø rozhodnutí – územní řízení a stavební povolení samostatně
Ø správní úřad, který bude rozhodnutí vydávat –
Městský úřad Velká Bystřice
Stavební úřad
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice.

II. ÚDAJE O VSTUPECH
1. Půda
Stávající stav
Všechny dosud provozované stavby skládkového komplexu Mrsklesy, jsou situované na původní
zemědělské půdě, druh pozemku : „trvalý travní porost“ (v minulosti druh pozemku „louka“,
„pastvina“). V rámci přípravy každé stavby, proto musela být otázka záboru ZPF řešena a před
vydáním příslušného územního rozhodnutí byl ve věci udělený souhlas podle ust. § 9 zákona
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), s trvalým nebo dočasným odnětím
dotčené zemědělské půdy ze ZPF. Stavby I. až VI. mají souhrnnou výměru trvalého záboru
původní zemědělské půdy v rozsahu 13,9774 ha a dočasného záboru v rozsahu 0,9574 ha (plocha
deponie skryté ornice) – další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 25.
Popis pozemků dotčených 7. a 8. stavbou
Pozemky na výstavbu nových staveb skládky byly vybrány na základě územního plánu obce
Mrsklesy a proto, že realizovaná a zkolaudovaná VI. stavba je již využívána. Využitelná plocha má
celkem výměru u stavby VII. – 37.974 m2 a VIII. – 31.335 m2. Plocha je dostatečná, není
prakticky využitá pro pěstování zemědělských komodit. Vzhledem k jejímu tvaru, zejména poměru
šířky a délky jsou plochy velmi vhodné. Pozemky mezi předmětnými stavbami
a východní, využitou částí území, mají již pro tento druh staveb malou šířku.
Předmětné stavby se nachází v katastrálním území Mrsklesy na Moravě. Parcelní čísla všech
dotčených pozemků :
Ø stavba VII. - část p.č. 571, 572/86, 572/87, 572/88, 572/89, 572/106
Ø stavba VIII. – 480/68, 480/69, 480/70, 480/71, 480/72
Plochy pozemků, na nichž budou stavby realizovány :
Ø Stavba VII. -1 - p.č. 572/86 (15.628 m2), p.č. 572/106 (4.172 m2), část p.č. 571 (1.323 m2)
Ø Stavba VII. -2 - p.č. 572/87 (5.065 m2), p.č. 572/ 89 (5.043 m2), p.č. 572/88 (6.082 m2)
Ø Stavba VIII. -1 - p.č. 480/68 (9.701 m2), p.č. 480/69 (5.895 m2), p.č. 480/70 (4.821 m2)
Ø Stavba VIII. -2 - p.č. 480/71 (5.111 m2), p.č. 480/72 (5.807 m2).
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Pozemky jsou zařazeny :
Ø druh pozemku - trvalý travní porost
Ø způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Hranice parcel jsou v situaci vyznačeny jen orientačně, pro majetkoprávní vyrovnání
a výstavbu nutno vytýčit v terénu a určit přesné hranice pozemků. Pozemky tučně vyznačené jsou
v majetku objednatele a provozovatele – LO Haná, s.r.o. U zbývajících již probíhá majetkoprávní
řízení (podtrženo) – podrobně viz. příloha č. 25. Pozemky ve vlastnictví investora podrobně – viz.
výpis z KN v příloze č. 9.
Situování 7. a 8. stavby v kopii katastrální mapy - viz. příloha č. 26. Samotná kopie katastrální
mapy – viz. příloha č. 10 .
Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF
Vynětí dotčených pozemků 7. a 8. stavbou ze ZPF nebylo provedeno, bude se tedy žádat o vynětí
pozemků ze ZPF. V rámci posuzovaných staveb dojde k trvalému záboru ZPF a tyto záležitosti
budou řešeny objednatelem. Trvalé vynětí ze ZPF bude vydáno v rámci přípravy stavby.
Realizace VII. a VIII. stavby skládky Mrsklesy bude mít za následek trvalý zábor stávající
zemědělské půdy v celkovém rozsahu 6,9309 ha, z toho na části o výměře 0,5043 ha půjde
o změnu charakteru odnětí ze stávajícího dočasného na trvalé. Přehled odnímaných ploch a rozsah
záboru ZPF je podrobně uveden v příloze č. 25 a 26.
V současnosti navrhovaný zábor půdy je požadován pouze pro vlastní skládku. Dopravní napojení
na VII. a VIII. stavbu bude provedeno prostřednictvím pozemku p.č. 481/2 – trvalý travní porost,
k.ú. Mrsklesy na Moravě. Přesný rozsah záboru tohoto pozemku bude upřesněný v dalším stupni
přípravy záměru.
Doporučená mocnost skrývky kulturní vrstvy půdy je totožná jako v případě souvisejících staveb,
tj. 0,2 m. Před provedením skrývky kulturní vrstvy půdy budou odstraněny náletové křoviny
a plocha bude odplevelena. Skrývka podorničí se nepředpokládá, resp. u předmětných typů půd se
podorniční, zúrodnění schopná vrstva půdy nevyskytuje.
Skrytá ornice bude uložena na deponii na pozemku p.č. 572/90 v k.ú. Mrsklesy na Moravě
a následně využita při rekultivace skládky a to výhradně jen jako svrchní kulturní vrstva půdy. Je
nezbytné zabezpečit, aby povrch mezideponie skrývkových zemin byl biologicky ošetřen tak, aby
vznikl trvalý travní drn, který zabrání plošné a stružkové erozi na valu uložených zemin a jeho
ruderalizaci, příp. šíření neofytů na povrchu mezideponie.
Konkrétní podmínky záboru ZPF budou upřesněny v rámci souhlasů podle ust. § 9 zákona
č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, které ve věci vydá příslušný orgán ochrany ZPF.
BPEJ okolního území
Prostor budoucí 7. a 8. stavby skládky leží na pozemcích BPEJ – 5.46.12 a 5.68.11 - viz. příloha
č. 25.
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Charakteristika BPEJ :
BPEJ
I.**.**
5.46.12 MT 2
mírně teplý,
mírně vlhký

5.68.11 MT 2

mírně teplý,
mírně vlhký

*.II.**

*.**.II

Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na
svahových (polygenetických) hlínách, středně
těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické,
černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách
v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí
včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až
velmi těžké, nepříznivý vodní režim

svažitost-mírný sklon
expozice-všesměrná
skeletovitost-slabě skeletovitá
hloubka-hluboká
svažitost-mírný sklon
expozice-všesměrná
skeletovitost-bezskeletovitá,
s příměsí slabě skeletovitá
hloubka-hluboká, středně hluboká

⇒ I.**.** - příslušnost ke klimatickému regionu
⇒ *.II.** - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ)
⇒ *.**.II - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu.
Zařazení dle bonitace představuje z hlediska ochrany ZPF stupeň ochrany (dle Metodického
pokynu MŽP ČR ze dne 1.10.1996) :
BPEJ
5.46.12
5.68.11
třída ochrany
IV.
V.
Požadavky ochrany zemědělských půd v ZPF :
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou
produkční schopností, většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné,
u těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším
stupněm ochrany, s vyjímkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany přírody.
Půdní charakteristiky z hlediska antropogenního zatížení v místě jsou popsány v příloze č. 74.
Rozhodující zastoupení v zájmovém území mají půdy oglejené (86 % z celkové výměry) - jde
o půdy podprůměrné produkční schopnosti, s jen omezenou ochranou ZPF. V malém poměru jsou
zastoupeny hydromorfní půdy (14 % z celkové výměry), které mají téměř nulovou produkční
schopnost - obecně tvoří skupinu vůbec nejméně kvalitních půd, které se na území ČR vyskytují.
Vlastnosti humusového horizontu lze z agronomického hlediska označit za podprůměrné. Celková
agronomická hodnota těchto půd je nízká.
Situování skládky na předmětných pozemcích je vzhledem k obecné vysoké kvalitě půd na území
okresu Olomouc přijatelné. Pozemky nejsou intenzivně zemědělsky obhospodařované a není ani
předpoklad, že by v budoucnu zemědělské výrobě sloužily.
Pouze ve 2. areálu skládky je umístěna plocha mezideponie, kde jsou umístěny materiály ze
skrývky, při budování jednotlivých staveb skládky a materiály pro rekultivaci skládky.
Ochranná pásma
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Ø Ochranné pásmo účelové komunikace Mrsklesy – město Libavá. Toto pásmo zůstane
zachováno a je 15 metrů od osy vozovky .
Ø Ochranné pásmo bezejmenného vodního toku. Podle dřívějších stanovisek Zemědělské
vodohospodářské správy bude podél toku zachován manipulační pruh 3 m pro jeho případnou
údržbu.
Ø Ochranné pásmo lesa – 50 m (je projednáno s Vojenskými lesy a statky – ředitelstvím Praha
a Vojenským lesním úřadem).
Ø Ochranná pásma dálkového kabelu a dálkového optického kabelu budou zachována .
Ø Ochranné pásmo zařízení EON budou zachována.
Meliorace
Pozemek, určený pro stavbu skládky, nezasahuje do žádných ploch, které jsou meliorovány, dle
sdělení projektanta, který uvedenou věc prověřoval, se v místě podzemní a povrchové meliorace
nevyskytují.
Ochrana PUPFL
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou realizací záměru dotčeny a to trvalým ani
dočasným záborem. Jižní část VII. a VIII. stavby skládky je však situovaná v ochranném pásmu
PUPFL, tj. ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa.
Při dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je potřebný souhlas
příslušného orgánu státní správy lesů (Vojenský lesní úřad, jako orgán státní správy lesů ve
vojenských lesích), proto bylo v předstihu vyžádáno stanovisko orgánu státní správy lesů ve
vojenských lesích. Dle závazného stanoviska, se uděluje souhlas k vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, Vojenský lesní úřad, Praha
ze dne 7.2.2008 pod č.j. 13-31/2008/DP-4707. Podmínky ochrany lesních pozemků byly
v souhlasu stanoveny.

2. Voda
Pitná voda
Obec Mrsklesy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Olomouc, severovýchodně
je situován vodojem Kovákov a armaturní komora, odkud je obec zásobována pitnou vodou dvěma
větvemi zásobovacích řadů.
Provoz skládek nevyžaduje pitnou vodu. Vodovodní přípojka není potřebná ani pro vlastní provoz
skládky. Tato bude dodávána pro potřeby sociální jako balená – barelová. V objektu sociálního
zařízení a na úběžištích, na provozovaných skládkách, bude tato voda ve výdejních stojanech,
tekoucí, podle požadavku provozu v souladu se stanoviskem KHS.
Užitková voda pro sociální budovu skládky je zajišťována z vlastní studny, pro provoz skládky
dovozem vody z MORA Moravia, a.s. na základě smluvního vztahu.
Investor doložil platné povolení k odběru podzemních vod v množství průměrně denně do 50 lt
(max. denně 150 lt), do 25 m3.rok-1, za účelem použití jednoho WC pro obsluhu v provozní
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budově, vrt je situován u provozní budovy s mostní váhou skládky a další vrt je situován u sociální
budovy.
Potřeba zásobení pitnou vodou :
počet
spotřeba na osobu
jednotky
osoby
m3.rok-1
celkem
10
0,78

spotřeba za rok
m3.rok-1
7,8

spotřeba za den
lt.den-1
30

Potřeba zásobení sociálního zázemí v provozní budově (ze studny):
počet spotřeba na spotřeba spotřeba za
maximální hodinová potřeba
osobu
za rok
den
jednotky
osoby
m3.rok-1
m3.rok-1
m3.den-1
lt.hod-1
celkem
10
2,5
25
0,1
0,5
Potřeba k čištění komunikací, popř.pro potřeby tělesa skládky (MORA Moravia, a.s.):
spotřeba za rok
spotřeba za den
jednotky
m3.rok-1
m3.den-1
celkem
1.000
4

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební materiál
Na stavbu všech objektů a souvisejících zařízení se spotřebuje nezbytné množství stavebního
materiálu a surovin, jehož podrobný rozpis bude dopracován v projektové dokumentaci ke
stavebnímu řízení nebo v realizační dokumentaci.
Suroviny
Provoz skládek nepotřebuje žádné materiály a suroviny, vyjma případů oprav technologických
komunikací, oplocení,úseků očisty svozových vozidel a mechanizmů.
Energetické hospodářství - elektrická energie
Obec Mrsklesy je zásobována z propojujícího vedení linek VN č. 17 a č. 41. Stávající trafostanice jsou
stožárové.
Žádná z dosud provozovaných staveb nebyla napojena na místní vedení NN, které bylo zřízeno pro
potřeby AČR. Je umístěno vlevo komunikace, ve směru do prostoru AČR. Na toto vedení se není
možné, z kapacitních důvodů napojit. Při postupné rekultivaci dílčích staveb skládky a jejich
odplynění, je již energetická kapacita skládkového plynu využívána k výrobě elektrické energie.
Tato je využívána rovněž pro potřeby provozu skládek a sociálního zázemí pro zaměstnance
(provozní a sociální budova, vytápění budovy a ohřev vody - akumulační kamna a elektrokotel na
ohřev teplé, užitkové vody a topení v množství cca 40 MWh za rok) provozovatele u stavby I. a II.
Přebytek elektrické energie je dodáván do energetické sítě.
Stavba VII. a VIII. bude využívat elektrické energie vyráběné ze skládkového plynu na stavbách
III. až VI. Kabelové rozvody jsou vedeny v levé krajnici u komunikace Mrsklesy – město Libavá.
35

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
Jedná se o obsluhu čerpadel (technologické zařízení vodního hospodářství), provoz sociálního
zařízení a osvětlení skládky na sloupech volného vedení.
Elektrická energie bude, podle potřeby, zajištěna z rozvodů NN, napájených z kogeneračních
jednotek skládky. Při realizaci, zejména při pokládce izolačního souvrství, není přípojka nutná,
jelikož zhotovitel těchto prací používá mobilní zdroje. Přípojná místa u jednotlivých staveb budou
zajištěna a využijí se pro provoz a osvětlení skládky.
Dálkové kabely, telefonní linky
K.ú. prochází dálkové kabely ve správě Českého Telecomu. V obci je provedena kabelizace telefonní
sítě.
Radioreleové spoje, dálkové kabely
Obcí prochází radioreleová trasa v úseku RS Holý kopec – RS Olomouc – Radíkov. Katastrem obce
procházejí dálkové kabely ve správě Český Telecom - přenosová technika Olomouc.
Zemní plyn
Obcí prochází STL plynovod s přípojkami k jednotlivým domům. Obec je plynofikována. V k.ú.
západně od zastavěného území obce prochází trasa VTL ve směru Přáslavice – Mariánské Údolí.
Napojení na přípojku zemního plynu se nebude vyžadovat.
PHM
Nafta motorová slouží pouze k pohonu naftového agregátu pro pohon čerpadel (záložní zdroj spotřeba není bilancována – mimořádně, jednorázově), který je uložen v areálu firmy VAPE tak,
aby byl vždy k dispozici. Ostatní mechanizmy na skládce jsou provozovány v rámci smluvního
vztahu.
Nebezpečné látky
Komunální odpad má heterogenní charakter. Vznikající skládkový plyn z biologických materiálů je
vyvíjen v množství 250 m3.hod-1 a má následující složení (viz. samostatná příloha - Předběžná
analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc., 09/2008).

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
Širší vztahy
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Obcí Mrsklesy prochází severojižním směrem státní silnice III/44 318 Mariánské údolí Mrsklesy –
Přáslavice, která spojuje obec s místní částí Kovákov a dále silnice III/44 316 Velká Bystřice –
Mrsklesy, která zajišťuje spojení především se spádovým centrem. V průjezdních úsecích mají tyto
silnice obslužnou funkci a jsou přímo dopravně – obslužnými osami. Silnice III. třídy jsou územně
stabilizovány. Dotčeným území neprochází žádná železniční trať ani dálnice nebo silnice I. a II.
třídy.
Mezi Mrsklesemi a Kovákovem prochází účelová komunikace pro vojenskou techniku do VVP
Libavá. Její trasování mimo zastavěnou část obce znamená významné omezení negativních účinků
hluku a exhalací při průjezdech.
Železnice se v k.ú. nenachází. V k.ú. se nenachází ani významné pěší či cyklistické trasy.
Lokalita
Areál skládek Mrsklesy se nachází vpravo při silnici Velká Bystřice – Město Libavá. Přístup na
skládku Mrsklesy je zabezpečen po místní komunikaci, která je napojena na místní (vojenskou)
komunikaci. Je vyňata z evidence SÚS Olomouc. Tato se využije pro dopravu odpadů do místa
uložení. Poloha skládky na východním okraji zájmového území není z hlediska příjezdových tras
ideální, nicméně byla vybrána na základě vyhodnocení širšího území v okruhu cca 20 km od
Olomouce, s tím, že bylo přihlédnuto i k návaznosti na předchozí stavby skládky a k možnosti
dalšího využívání technického zázemí původních staveb skládky. Mezi Mrsklesy a Kovákovem
prochází účelová komunikace pro vojenskou techniku do VVP Libavá. Její trasování mimo
zastavěnou část obce znamená významné omezení negativních účinků hluku a exhalací při
průjezdech.
Nové stavby budou vybaveny zařízeními, která odpovídají požadavkům ČSN a orgánů státní
správy. Celý areál je přístupný po stávající, živičné komunikaci, která byla vyňata ze státní silniční
sítě, není tedy spravována SÚS Olomouc a na údržbě se budou podílet AČR a provozovatel
úložiště – LO Haná s.r.o.
Přístup technologické dopravy, při realizaci stavby, bude zajištěn po stávající, zpevněné, živičné
komunikaci Mrsklesy – Libavá, po níž je již veden příjezd svozových vozidel na skládky
VII. a VIII stavby. Po dobu výstavby bude komunikace pravidelně čištěna, jak od vozidel stavby,
tak i od vozidel provozovatele skládek. Staveništní provoz nevyžaduje omezení dopravy uživatelů
této komunikace.
Provoz na skládce bude veden po panelových komunikacích. Pod panelovými plochami bude
izolační souvrství, není riziko kontaminace. Dle potřeby jsou budovány provozní komunikace pro
nájezd na těleso skládky. Všechny komunikace, vnější přístupová i uvnitř skládky, musí být
udržovány v čistotě a v dobrém technickém stavu.
V rámci stavebního objektu 706-806 – Komunikace bude proveden, vzhledem k požadavkům AČR
očistný-oklepávací úsek, jehož použitím bude možno svozová vozidla provozovat na komunikaci
Mrsklesy – město Libavá. Pro zajištění bezpečného provozu na
přilehlé komunikaci
a stavbách bude zabezpečena očista svozových vozidel. Nářadím z instalovaného přístřešku
provede pověřený pracovník potřebné dočištění. Komunikace bude podle potřeby čištěna.
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Důvodem je udržení maximální možné čistoty této komunikace, vyloučení dopravních nehod
a zajištění bezpečného provozu za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Pro obě stavby skládky budou vypracovány návrhy dopravního značení, které budou projednány
s AČR.
Dopravní režim úložiště Mrsklesy, který byl zpracován v srpnu roku 2005, bude před zahájením
provozu na VII. stavbě doplněn a odsouhlasen AČR a Policií ČR – DI Olomouc. Součástí tohoto
řešení bude výkresová část, kde bude vyznačeno dopravní značení u předmětných staveb.
Předpokládaná doprava nákladních vozidel a stavebních mechanismů při výstavbě
Orientační údaje o dopravě po dobu výstavby skládky. Pro transport budou použita nákladní
vozidla, převážně v rámci stavby, z toho část odvozem na deponii skrývkových zemin do
vzdálenosti cca 1 km. Tato doprava nebude vůbec zajíždět do zastavěného území obce. Obdobně se
týká dopravy po dobu rekultivace 7. a 8. stavby skládky.
Pro dovoz štěrku budou použita nákladní vozidla anebo nákladní soupravy. Doprava minerálního
těsnění k místu stavby nebude realizována z důvodu jiného založení těsnění skládky. Požadavky na
minerální těsnění (spojené s dorovnáním základové spáry skládky) bude zabezpečeno dovozem
z Olomoucké cihelny (podobně jako u štěrku) ze vzdálenosti 20 km. Nákladní doprava bude
vedena mimo zastavěnou část obce Mrsklesy.
Doprava zemin :
Ø Těsnící zeminy se budou dopravovat v rámci stavby skládky, tj . v místě po dobu stavby cca
4 nákladní vozidla.
Odtěžení zemin, úprava povrchu :
Ø 1 bagr na odtěžení, velký bagr UDS-T815 na úpravu povrchu (přebytek zeminy se bude ukládat
na deponii zemin).
Doprava štěrku :
Dopravní zátěž – související s výstavbou skládky (7. a 8. stavba)
trasy
šipky
rozdělení
počet vozidel
(%)
nákladní osobní
Velká Bystřice - křižovatka Mrsklesy-Kovákov
fialová
4
Kovákov – křižovatka Mrsklesy-Kovákov
červená
vojenská komunikace od křižovatky Mrsklesy- černá
4
Kovákov – skládka
Velká Bystřice – Mrsklesy
modrá
Přáslavice – Mrsklesy
žlutá
12
2
Mrsklesy – skládka
zelená
12
2
Pozn.: Výstavba max. 3 měsíce, z toho dovoz (štěrk) max. 20 pracovních dní celkem.
Skládka Mrsklesy – dopravní zátěž - provoz
Nároky na dopravu spočívají v řešení svozu odpadů, který si zajišťují zákazníci. Provozovatel řeší
jen potřeby dopravy technologické, při opravách mechanizmů a dopravě skládkové vody
a údržby. Mechanizmy a zařízení pro údržbu má provozovatel k disposici. S provozem skládky
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souvisí přímo návoz odpadů na těleso skládky vozidly dovozců odpadů, používání mechanizace pro
hutnění a cisterny pro zkrápění tělesa skládky, likvidace skládkových vod a očisty příjezdových
komunikací skládky. Dá se konstatovat, že zvýšený provoz na komunikacích (způsobený vozidly,
dovážejícími odpady) neovlivňuje významnou vyšší měrou samotný provoz na těchto komunikacích
a ani životní prostředí nejbližší obce Mrsklesy.
Tabulky – dopravní zátěž
Dopravní zátěž – nesouvisející s provozem skládky (pozadí)
trasy
šipky
rozdělení
počet vozidel
(%)
nákladní osobní
Velká Bystřice - křižovatka Mrsklesy-Kovákov
fialová
10
28
Kovákov – křižovatka Mrsklesy-Kovákov
červená
41
31
vojenská komunikace od křižovatky Mrsklesy- černá
8
20
Kovákov – skládka
Velká Bystřice – Mrsklesy
modrá
82
102
Přáslavice – Mrsklesy
žlutá
82
102
Mrsklesy – skládka
zelená
122
31

Dopravní zátěž – související s provozem skládky
trasy
šipky
rozdělení
(%)
Velká Bystřice - křižovatka Mrsklesy-Kovákov
fialová
30
Kovákov – křižovatka Mrsklesy-Kovákov
červená
10
vojenská komunikace od křižovatky Mrsklesy- černá
40
Kovákov – skládka
Velká Bystřice – Mrsklesy
modrá
40
Přáslavice – Mrsklesy
žlutá
20
Mrsklesy – skládka
zelená
60

počet vozidel
nákladní osobní
32
4
10
1
42
5
41
21
62

4
3
7

Pozn.: v tabulkách jsou uvedeny průměrné počty vozidel za den (pro výpočet průjezdů vozidel jsou
uvedené počty násobeny 2x).
Trasy dopravy v mapě – podrobně viz. samostatná příloha - Hluková studie, RNDr. Zuzana
Kadlecová, 07/2008.
Skládka Mrsklesy – provoz nákladních vozidel a skládkových mechanismů na skládce
Rekultivace skládky :
Ø 4 ks nákladních vozidel, 1 ks bagr na deponii zemin, 1 ks traktorbagr na rozhrnování zeminy
Ø 1x za měsíc – velký bagr UDS-T815 upraví terén do konečné figury (funguje celý týden) dokud
neproběhne rekultivace, (8,5 hodiny v době rekultivace)
Ø trasa dopravy zemin : deponie zemin - upravovaná skládka.
Manipulace s odpady :
Ø 2 ks kompaktory – denně (8,5 hodiny v pracovní dobu)
Úprava zemních hrází :
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Ø 2 ks nákladní vozidla (TATRA), 1 ks bagr na deponii zemin, 1 ks traktorbagr na rozhrnování
zeminy a úpravu hrází denně (8,5 hodiny v pracovní dobu)
Ø 1x za měsíc – velký bagr UDS-T 815 upraví terén do konečné figury (funguje celý týden,
pracovní 8,5 hodiny)
Ø trasa dopravy zemin : deponie zemin - upravovaná skládka.
Inženýrské sítě
Průběh podzemních a nadzemních zařízení a inženýrských sítí je znám z předchozích staveb. Se
správci inženýrských sítí bude upřesněna poloha ve vztahu k řešení této stavby a podle potřeby
budou přijata technická opatření. Je možno předpokládat, že neovlivní disposici stavby. Nedojde
k zásahu do ochranných pásem zařízení, nacházejících se vně staveniště.
Pro účely zpracování této projektové dokumentace byla provedena rekapitulace průběhu
podzemních inženýrských sítí.
Před realizací stavebního objektu VIII. stavba - spodní stavba (SO 802) bude, na základě
projednání s uživatelem stávajícího, vrchního vedení NN-AČR, provedena jeho přeložka. Sloupová
trať bude v místě vjezdů a výjezdů skládky přeložena do zemního kabelu, aby nedocházelo v křížení
s vjezdy a k možným poruchám.
Součástí stavebního objektu Komunikace (SO 706 -806) bude ochrana stávajícího optického
a metalického kabelu, které jsou uloženy v pravé krajnici komunikace Mrsklesy - Libavá. Před
zahájením realizace dílčích staveb skládky budou vedení vytýčena. Ochrana vedení se provede
kabelovými tvárnicemi se zákrytovými deskami v místech vjezdů a výjezdů skládky. Chráničky
budou přesahovat minimálně 1,0 m před a za vjezdem. Vjezdy budou zpevněny silničními panely.
Stavební práce budou prováděny za dozoru uživatele těchto vedení. Návrh řešení a provedení bude
vypracováno v PD SŘ a bude projednán s uživatelem - AČR.
III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Ovzduší
V současné době v areálu skládky (stavba I., II., III., IV., V. a stavba VI.) byly a jsou provozovány
zdroje znečišťování ovzduší, které zabezpečují chod skládky. Jedná se o technologické zařízení pro
ukládání odpadu, jeho hutnění a úpravy tělesa skládky během ukládání. Stávajícím bodovým
zdrojem znečišťování ovzduší je kogenerační jednotka pro spalování skládkového plynu. Liniovým
zdrojem je příjezdová komunikace, po které je přivážen odpad k uložení.
V rámci zpracované projektové dokumentace se uvažuje o rozšíření skládky o VII. a VIII. stavbu.
Stavby VII. a VIII. budou situovány na nevyužitých plochách stávajícího komplexu skládek a to
mezi I. a II. stavbou skládky a IV. rekultivovanou stavbu skládky. Pro využití skládkového plynu
z navrhovaných staveb skládek se po realizaci záměru uvažuje s instalací další kogenerační jednotky
spolu se svodnou sítí pro jímání skládkového plynu. Technologické zařízení
a manipulační technika pro ukládání a hutnění odpadu, pro realizaci rekultivací apod., bude
využívána jako stávající.
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U provozovaných etap skládky bude použito mobilní, přenosné oplocení, které zabrání úletům
lehkých odpadů po okolí. Použity sítě z polypropylenu na ocelových sloupcích délky 4 metry,
které budou kotveny do pneumatik s betonem.
Stacionární zdroje
Stávající a navrhované zdroje znečišťování ovzduší
Technologické zařízení a manipulační technika zabezpečující chod skládky
Rekultivace skládky :
Ø 4 ks nákladních vozidel, 1 ks bagr na deponii zemin, 1 ks traktorbagr na rozhrnování zeminy
Ø 1x za měsíc – velký bagr UDS-T815 upraví terén do konečné figury (funguje celý týden)
dokud neproběhne rekultivace, (8,5 hodiny v době rekultivace)
Ø trasa dopravy zemin : deponie zemin - upravovaná skládka.
Manipulace s odpady :
Ø 2 ks kompaktory – denně (8,5 hodiny v pracovní dobu).
Úprava zemních hrází :
Ø 2 ks nákladní vozidla (TATRA), 1 ks bagr na deponii zemin, 1 ks traktorbagr na rozhrnování
zeminy a úpravu hrází denně (8,5 hodiny v pracovní dobu)
Ø 1x za měsíc – velký bagr UDS-T 815 upraví terén do konečné figury (funguje celý týden,
pracovní 8,5 hodiny)
Ø trasa dopravy zemin : deponie zemin - upravovaná skládka.
Kogenerační jednotka :
Ø kogenerační jednotka MAEN 600 SP 1 ks pod 2. etapou (tj. pod 4. stavbou) – trvalý,
nepřetržitý provoz ve dne a v noci
Ø navrhovaná kogenerační jednotka 1 ks (pro účely výpočtu bylo vycházeno z parametrů stávající
KJ, která byla v RS použita jako referenční zařízení).
Kogenerační jednotka
V roce 2006 provedla společnost MAEN spol. s r.o. instalaci sítě pro jímání a čerpání skládkového
plynu, instalaci kogenerační jednotky na využití skládkového plynu pro výrobu elektrické energie
osazenou řídícím systémem na bázi programovatelného automatu SAIA PCD2. Instalovaná
kogenerační jednotka je typu MAEN 600 SP o jmenovitém tepelném výkonu 800 kW, osazená
motorgenerátorem DAGGER SDG 600 s motorem PERKINS 4012 a synchronním generátorem
STAMFORD HCI 634 G2 748 kVA. Čerpací stanice bioplynu obsahuje objemové čerpadlo BIBUS
SDR 6. Kogenerační jednotka MAEN 600 SP je umístěna ve větrané protihlukové obálce – krytu
pro venkovní provedení.
Emisní parametry zdroje garantované dodavatelem :
oxidy dusíku NOx
<500 mg.m-3 tj. 50 % platného emisního limitu
oxid uhelnatý CO
<650 mg.m-3 tj. 50 % platného emisního limitu
Odplyňovací systém jímá plyn v množství cca 250 m3.hod-1.
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Kogenerační jednotka (KJ) je v provozu od roku 2006. Bioplyn je do této KJ přiveden ze
III. a IV. stavby. Druhá KJ bude dopravena na místo v první polovině roku 2009. Ze staveb I., II.,
VII., VIII. bude využíván plyn pro druhou KJ (důležité je dostatečné množství bioplynu ze staveb
I. a II.).
Liniové (mobilní) zdroje
Pro návoz odpadů na těleso skládky jsou využívána vozidla dovozců odpadů. Odpad se dováží po
veřejné komunikaci ze směru od obce Mrsklesy a od obce Kovákov.
Dopravní zátěž jako zdroj liniových zdrojů hluku, související s provozem je uvedena v tabulkách –
dopravní zátěž (viz. kapitola č. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu výše nebo viz.
samostatná příloha - Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008 nebo Odborný posudek, Karel Kvita,
08/2008), obdobně trasy dopravy v mapě.
Výstavbou nových ploch pro skladování odpadů (navrhované stavby VII. a VIII.) prakticky
nedojde k významnému navýšení dopravy, zajišťující návoz odpadů do areálu skládky. K navýšení
dopravní zátěže dojde v době výstavby obou staveb (VII. a VIII.).
Dalším mobilním zdrojem znečišťování ovzduší v místě je kompaktor, množství emisí lze odvodit
od množství spotřebované nafty. Výše emisí je však nevýznamná (bilancováno v RS), které se bez
problémů rozptýlí v ovzduší a negativně neovlivní zastavěnou část obce Mrsklesy ani okolní
ekosystémy. Analogie – vojenský prostor Libavá byl po několik desetiletí ovlivňován emisemi
výfukových plynů vojenské techniky v řádově několikanásobném množství, jejich negativní účinek
nebyl pozorován.
Další stacionární zdroje znečišťování se v areálu skládky nepředpokládají.
Bodové a plošné zdroje
Bodovým zdrojem znečištění je vlastní manipulace s odpadem na skládce při vysypávání, shrnování
a při zvedání prachu povětrnostními vlivy. Tento rozptyl prachu je účinně snižován skrápěním
vodou, v případě sucha však nemusí být účinný.
Emise prachu do ovzduší jsou a budou omezovány technologií skládkování, popsanou v Provozním
řádu skládky (okamžitým rozhrnováním, důkladným hutněním a překrýváním denních dávek
inertním materiálem) a v letních měsících rozléváním odpadní (průsakové) vody
z jímek (nebo drenážní vodou) po povrchu odpadů, popř. vodou užitkovou.
Úletům lehkých frakcí do okolí je bráněno zvýšeným oplocením areálu skládky a dodržováním
technologického postupu ukládání odpadů. Ten je podrobně zpracován ve schváleném Provozním
řádu skládky. Jedná se zejména o silný nárazový vítr, který ještě před zhutněním odpadu uvádí do
vznosu zejména lehké frakce odpadu (např. igelitové folie). Řešení tohoto problému bude spočívat
v instalaci vhodných mobilních záchytných sítí kolem prostoru ukládání odpadů, které naprostou
většinu těchto materiálů zadrží. Zbytek, který se dostává přes sítě, je znovu zachycován oplocením
instalovaným po obvodě areálu skládky. Pouze materiál, který překoná i tuto bariéru je potom dle
potřeby operativně, jak v průběhu provozu, tak i mimo provoz, sesbírán speciálně určenou osobou
do sběrných vaků a uložen zpět na skládku.
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Zásady řešení ochrany životního prostředí a zdravých životních podmínek (emise prachu) po dobu
stavby budou řešeny v POV – viz. příloha č. 93.
Plynové studny a transport skládkového plynu
Skládkový plyn z etap III. až VI. je veden od jednotlivých studní potrubím DN80 do sběrné šachty
a odtud je přes kondenzační šachtu napojení na technologii, tj. dmychadlo a KJ.
Plynové studny jsou jednotné konstrukce ŽB skruž DN1000 na drenážní vrstvě se vsunutou
ocelovou rourou DN800-1000 délky 4 m, která je vysouvána po zhutnění postupně mechanismem
skládky. Počty odplyňovacích studní a délky horizontálních potrubí :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

I. a II. stavba – 15 studní, průměrná hloubka 14 m, délka potrubí DN80–450 m, DN125–60 m;
III. stavba – 9 studní, průměrná hloubka 17 m, délka potrubí DN80 – 350 m;
IV. stavba – 5 studní, průměrná hloubka 15 m, délka potrubí DN80 – 250 m;
V. stavba – 3 studny, průměrná hloubka 17 m, délka potrubí DN80 – 200 m;
VI. stavba – 4 studny, průměrná hloubka 15 m, délka potrubí DN80 – 200 m;
VII. stavba – 12 studní, průměrná hloubka 15 m, délka potrubí DN80 – 480 m;
VIII. stavba – 10 studní, průměrná hloubka 15 m, délka potrubí DN80 – 320 m
Společné potrubí VII. a VIII.stavby - DN125 - 100 m.

Každá studna je opatřena kulovým ventilem DN80 ve skruži DN1000 k odvedení skládkového
plynu k čerpací stanici a KJ.
Po provedení štěrkové drenážní vrstvy se založí odplyňovací studny s horizontálním propojením na
sběrné potrubí HDPE a dále napojením na zneškodňovací zařízení. Založení studní bude na
betonových prefabrikátech, železobetonovou skruží DN 1000. Skládkový plyn (bioplyn) unikající
ze skládek bude výhledově (po provedení zatěsnění a překrytí skládky nebo alespoň její významné
části) jímán, způsob zneškodnění (příp. využití) bude posouzen a navržen na základě aktuálního
vývoje bioplynu na předmětné skládce (množství, skladby apod.). Do doby zahájení jímání bude
množství skládkového plynu (z porovnání skládek obdobného stáří a velikosti lze předpokládat
velikost emise metanu cca 70 mg.m-3, skládkový plyn obsahuje - CO2, O2, CH4, H2S, N2),
unikajícího do ovzduší eliminováno, jak důsledným dodržováním technologie ukládání odpadů, tak
i vlastní minimalizací otevřeného pracovního prostoru při ukládání odpadů. Definitivní eliminace
skládkového plynu (bioplynu) bude provedena při rekultivaci skládky (emisní hodnota bude
nulová). Způsob využití skládkového plynu (např. jako zdroje tepelné či elektrické energie nebo
náhrada za pohonné hmoty) bude možno realizovat až na základě příslušných měření množství a
kvality skládkového plynu, zpracované prognózy tvorby skládkového plynu (monitoring ze
zárazných sond, plynových studní, čerpací zkouška – test výtěžnosti. apod.). Poté bude proveden
průzkum trhu s energií, možnosti odbytu tepelného výkonu a podrobné zhodnocení
podnikatelského záměru.
Vzhledem k momentální situaci (7. a 8. stavba skládky je ve fázi přípravy) nelze stanovit hodnotu
limitu emisí skládkového plynu (metanu) do ovzduší (lze předpokládat, že bude obdobná jako
u předchozích staveb).
Předpokládané liniové zdroje znečišťování ovzduší při výstavbě
Doprava zemin :
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Ø Těsnící zeminy se budou dopravovat v rámci stavby skládky, tj. v místě po dobu stavby cca
4 nákladní vozidla.
Odtěžení zemin, úprava povrchu :
Ø 1 bagr na odtěžení, velký bagr UDS-T815 na úpravu povrchu (přebytek zeminy se bude ukládat
na deponii zemin).
Doprava štěrku :
Dopravní zátěž – související s výstavbou skládky (7. a 8. stavba)
trasy
linie
rozdělení
počet vozidel
(%)
nákladní osobní
Velká Bystřice - křižovatka Mrsklesy-Kovákov
fialová
4
Kovákov – křižovatka Mrsklesy-Kovákov
červená
vojenská komunikace od křižovatky Mrsklesyčerná
4
Kovákov – skládka
Velká Bystřice – Mrsklesy
modrá
Přáslavice – Mrsklesy
žlutá
12
2
Mrsklesy – skládka
zelená
12
2
Pozn.: Výstavba max. 3 měsíce, z toho dovoz (štěrk) max. 20 pracovních dní celkem.
Rozptylová studie (viz. samostatná příloha - Karel Kvita, 08/2008)
V rozptylové studii (podrobně viz. samostatná příloha - Karel Kvita, 08/2008) byly pro navrhovaný
stav hodnoceny liniové zdroje reprezentující dopravní zatížení území a to při provozu všech staveb
(staveb stávajících a stavby VII. a VIII.), zdroje zabezpečující ukládání a manipulaci s odpady,
resp. realizaci rekultivací a výstavbu hrází a dále byly hodnoceny bodové zdroje znečišťování
ovzduší a to jak stávající (kogenerační jednotka 1) tak navrhované (kogenerační jednotka 2).
Dále byla do výpočtu zahrnuta stávající doprava která nesouvisí s provozem skládky (pozadí)
a doprava související z provozem skládky na komunikaci směr Mrsklesy a Kovákov.
Dle Ministerstva životního prostředí ČR – odbor ochrany ovzduší, nelze v současné době
objektivně modelovat imisní zátěž území ze zdrojů pachových látek. Schválené rozptylové modely
pro výpočet imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší v současné době
nedokáží modelovat rozptyl pachových látek v ovzduší s ohledem na fluktuaci pachových látek ve
vlečce, transformaci v důsledku klimatických podmínek (teplota, sluneční záření, vlhkost), apod.
Pro hodnocení zatížení území imisemi pachových látek z tělesa navrhovaných skládek byl proveden
výpočet koncentrací imisí H2S. Výpočet byl proveden pro stavbu VII. a VIII.,
u kterých můžeme předpokládat významný únik emisí H2S ve skládkovém plynu při jeho
vytěsňování vzhledem k nízkému pH. K výskytu H2S ve skládkovém plynu bude docházet zvláště
v mladších partiích tělesa skládky. Rozptylovou studií tak bylo modelováno nejhorší možné imisní
zatížení zájmového území imisemi H2S z navrhovaných staveb VII. a VIII.

Výpočet imisí byl proveden ve třech variantách :
1. varianta - rok 2009 (pozadí+skládka),
2. varianta - rok 2009 (skládka, jedná se o prakticky o příspěvek),
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3. varianta - popis pro rok 2015 (dopravní zátěž prakticky stejná jako v roce 2009, předpoklad
pozadí navýšeno o 10 %.
Předpokládané významné škodliviny :
Ø oxid dusičitý
NO2
Ø oxid uhelnatý
CO
Ø benzen
C6H6
Ø tuhé znečišťující látky PM10 a PM2,5
Pro posouzení vlivu na místa zvláštního zájmu byl vybrán referenční výpočtový bod reprezentující
nejbližší obytnou zástavbu obce Mrsklesy na severovýchodním okraji, výsledky v jednotlivých
variantách pro jednotlivé znečisťující látky v krátkodobých koncentracích a v ročním průměru jsou
uvedeny v těchto hodnotách :
VARIANTA 1
znečišťující látky
CO
NO2
benzen
PM10
PM2,5

koncentrace imisí (µg.m-3)
5,530
0,770
0,011
0,337
0,236

roční průměr (µg.m-3)
0,219
0,025
0,0007
0,013
0,009

VARIANTA 2
znečišťující látky
CO
NO2
benzen
PM10
PM2,5

koncentrace imisí (µg.m-3)
3,950
0,650
0,004
0,290
0,210

roční průměr (µg.m-3)
0,124
0,016
0,00004
0,009
0,007

VARIANTA 3
znečišťující látky
CO
NO2
benzen
PM10
PM2,5

koncentrace imisí (µg.m-3)
5,770
0,770
0,010
0,340
0,240

roční průměr (µg.m-3)
0,230
0,026
0,0007
0,039
0,009

Imise škodlivin H2S z navrhovaných VII. a VIII. staveb a z stávajících III. a VI. staveb skládky :
znečišťující látka
koncentrace imisí (µg.m-3)
roční průměr (µg.m-3)
H2S
0,44
0,008

NO2

S připočtením nejvyšších průměrných ročních koncentrací imisí dle této rozptylové
studie 0,54 µg.m-3 bude výsledná koncentrace imisí s přihlédnutím k imisnímu pozadí,
na úrovni 67 % platného imisního limitu.
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Benzen S připočtením nejvyšších průměrných ročních koncentrací imisí dle této rozptylové
studie 0,003 µg.m-3 bude výsledná koncentrace imisí s přihlédnutím k imisnímu
pozadí, na úrovni maximálně 41 % platného imisního limitu.
S připočtením nejvyšších průměrných ročních koncentrací imisí dle této rozptylové
PM10
studie 0,7 µg.m-3 bude výsledná koncentrace imisí s přihlédnutím k imisnímu pozadí,
na úrovni maximálně 77 – 102 % platného imisního limitu. Vzhledem k umístění
stavby v lokalitě, je vhodné, při posuzování vlivu imisí PM10 na imisní situaci v území
přihlédnout k dolní hranici stávajícího imisního zatížení. V oblasti nejbližší obytné
zástavby obce Mrsklesy byla vypočtena průměrná roční koncentrace imisí
0,039 µg.m-3. Příspěvek zdrojů vzhledem ke stávajícímu stavu znečištění ovzduší
v lokalitě je menší než 1 %.
Maxima koncentrací imisí škodlivin, vykreslená v mapách izolinií, se nachází v blízkosti staveb IV a
V. Výskyt maxim v této lokalitě je ovlivněn instalací dvou kogeneračních jednotek. Výpočet imisí u
KJ byl proveden pro maximální vytížení zdrojů a pro nejhorší možný stav ve vztahu k emisním
parametrům zdroje (výpočet na limitní koncentrace emisí). Vzhledem k instalaci KJ nejsou
v mapách izolinií (vyjma imisí benzenu) znatelné vlivy liniových zdrojů.
Výsledky modelování šíření znečišťujících látek z prezentovaných zdrojů znečišťování ovzduší,
limity znečišťujících látek v ovzduší a diskuse k výsledkům pro podrobně uvedeny v samostatné
příloze (Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008) v textové, tabulkové a grafické podobě.
Závěr RS - porovnání s imisním limitem :
Ø NO2 - maximální koncentrace imisí NO2 (hodinový průměr) byly vypočteny 28 µg.m-3, tj. cca
14 % imisního limitu a maximální průměrné roční koncentrace imisí NO2 (průměr za
rok) byly vypočteny 0,6 µg.m-3, tj. méně než 2 % imisního limitu.
Ø CO maximální koncentrace imisí CO (8hodinový průměr) byly vypočteny 220 µg.m-3, tj.
méně než 3 % imisního limitu.
Ø benzen - maximální průměrné roční koncentrace imisí benzenu byly vypočteny 0,03 µg.m-3, tj.
cca 1 % imisního limitu.
Ø PM10 - průměrné denní koncentrace imisí PM10 (24hodinový průměr) byly vypočteny
28 µg.m-3, tj. cca 56 % imisního limitu a maximální průměrné roční koncentrace imisí
PM10 byly vypočteny 0,7 µg.m-3, tj. cca 2 % imisního limitu.
Bioplyn
Emisně lze plochu skládky charakterizovat jako plošný zdroj emitující emise metanu. Na stávajícím
tělese skládky IV. stavba bylo provedeno v pravidelných intervalech měření povrchového úniku
plynu společností ENVIprojekt s.r.o. Podle měření plynu na povrchu skládky
z listopadu 2005, lze na základě tohoto měření (povrchová migrace), skládku klasifikovat (dle ČSN
83 8034 o odplynění skládek TKO, u nichž byl prokázán výskyt bioplynu) do třídy III. a to jako
skládku, která je významným zdrojem bioplynu. U navrhovaných skládek VII. a VIII. stavby
můžeme uvažovat s obdobným výskytem bioplynu v tělese skládek. U skládek kategorie III. je
podle příslušné normy nutné odplynění a to buďto pasivní nebo aktivní. U navrhovaných staveb
skládek VII. a VIII. bude instalován odplyňovací systém, ze kterého bude skládkový (po dosažení
parametrů potřebných pro spalování v KJ) plyn čerpán do kogenerační jednotky, ve které bude
využíván jako topné médium pro výrobu elektrické energie.
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Při měření koncentrací sulfanu (H2S) v zárazných sondách, byla naměřena průměrná koncentrace
H2S ve skládkovém plynu 10 ppm. Prakticky tento modelovaný stav nenastane, protože těleso
skládky se bude zavážet v průběhu 5 resp. 4 let a skládkový plyn bude jímán
a odváděn k využití v KJ. Povrch aktivní skládky bude dále překrýván inertním odpadem, čímž
dojde k další eliminaci úniku plynu z tělesa skládky. Produkce skládkového plynu byla stanovena na
základě předpokladu, že z jedné tuny uloženého odpadu vznikne 200 m3 skládkového plynu (viz.
samostatná příloha - Předběžná analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. 7. a 8. stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc., 09/2008).
Jako referenční koncentrace emisí H2S ve skládkovém plynu byla uvažována koncentrace 15 ppm
tj. cca 22,5 mg.m-3, která byla stanovena na základě monitoringu vývoje skládkového plynu na IV.
stavbě, provedeném v roce 2005.
V tělese skládky dochází k přirozeným anaerobním procesům (po zhutnění odpadu dochází
k vyčerpání kyslíku a z aerobního přechází v přirozený anaerobní proces degradace) při kterých
vzniká skládkový plyn (bioplyn) s obsahem 50-60 % methanu, kyslíku cca 0,1 % obj., dusíku do 10
%, sulfanu do 10 % (k uvolňování sulfanu dochází hlavně v čerstvě zaplněných partiích skládky,
kdy obsah sulfanu v bioplynu může být vyšší), halogenové uhlovodíky do 50 mg.m-3
a dále pak stopově, např. halogenderiváty, alkoholy, ketony, sulfidy karbonové kyseliny,
aromatické uhlovodíky apod. Složení skládkového plynu je proměnné a závisí na skladbě
ukládaných odpadů, způsobu odsávání, instalace drenáží, apod. Únik bioplynu z tělesa skládek
bude eliminován pravidelným překryvem odpadů inertním materiálem a dále pak čerpáním plynu
k dalšímu využití.

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
(podrobně viz. samostatná příloha - Odborný posudek, Karel Kvita, 08/2008)
Ø nakládání s odpady k nařízení vlády č. 615/2005 Sb., tj skládka odpadů Mrsklesy - VII. stavba
jako střední zdroj znečišťování ovzduší,
Ø nakládání s odpady k nařízení vlády č. 615/2005 Sb., tj skládka odpadů Mrsklesy - VIII. stavba
jako střední zdroj znečišťování ovzduší,
Ø stávající kogenerační jednotka typu MAEN 600 SP o jmenovitém tepelném výkonu 800 kW
spalující skládkový plyn jako střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší,
Ø nová kogenerační jednotka (předpokládá se totožná jako stávající - typ MAEN 600 SP
o jmenovitém tepelném výkonu 800 kW) jako střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší.
Emisní limity pro zdroje pro nakládání s odpady nejsou stanoveny.
K povolení k umístění stavby, povolení stavby a povolení k uvedení do provozu středních zdrojů
znečišťování se musí požádat příslušný orgán státní správy. Investor doloží odborný posudek, příp.
rozptylovou studii, zpracovaný autorizovanou osobou (viz. samostatná příloha - Odborný posudek,
Karel Kvita, 08/2008 a Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008).

2. Odpadní vody
Splašková kanalizace
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Obec Mrsklesy je odkanalizována jednotnou kanalizací – dvěma stokami směrem k Vrtůvce. Do
koncových větví kanalizace jsou svedeny i extravilánové vody. V obci je navrženo svedení
odpadních vod jednotnou kanalizací, která bude postupně rekonstruována do ČOV (balený nebo
kontejnerový typ), umístěné jihovýchodně pod obcí. Ojediněle jsou navrženy trasy splaškové
kanalizace.
Splaškové odpadní vody
Splašková kanalizace není v areálu skládek Mrsklesy vybudována ani se neuvažuje.
Odkanalizování znečištěných vod je realizováno dvěma způsoby. Splašková voda ze sociálního
zařízení u stavby I. je jímána v bezodtoké jímce – žumpě a odvážena k čištění na smluvní ČOV.
Produkce z sociálního zařízení pro pracovníky skládky činí 25 m3.rok-1. Na úběžištích jsou použity
mobilní WC.
Kaly z žumpy jsou prakticky obsaženy jako organická součást splaškových odpadních vod
a nejsou v procesu odvozu obsahu jímky na ČOV od odpadní splaškové vody oddělovány, nejedná
se v tomto případě o odpad.
Odpadní voda z čištění mechanismů
Očista vozidel je prováděna na panelové mycí ploše pomocí tlakového stroje HD 1050. Znečištěná
voda z očisty mechanizmů je odváděna přes těleso skládky drenážním systémem skládek do
zemních jímek odpadních skládkových vod.
Drenážní vody
Po dobu stavby bude odvodňována stavební jáma drenážním řadem a svedena přes kontrolní šachtu
do recipientu (bezejmenná vodoteč). Bude sloužit současně jako monitorovací místo po dobu
provozu skládky.
Skládkové vody
Skládka opatřena kombinovaným těsnícím systémem, tvořeným bentonitovou rohoží
a hydroizolační folií HDPE tl. 2 mm, chráněnou netkanou textilií proti mechanickému poškození.
Skalní podloží se vyrovná vrstvou minerálního těsnění v tl. 20 cm.
Přes nezakrytý povrch skládkového tělesa bude infiltrována srážková voda, která se bude
kontaminovat (obohacována rozpustnými složkami) průchodem přes uložený odpad k bázi tělesa
skládky. Samotný ukládaný odpad bude svůj určitý podíl vlastní vlhkosti, který v důsledku
mechanických účinků (hutnění odpadů kompaktorem, sedání tělesa skládky), ale i na základě
biologických procesů, probíhajících v tělese skládky, bude zdrojem odpadní skládkové (průsakové)
vody. Záchyt skládkových vod bude na bentonitové rohoži v kombinaci s fólií
a ochrannou geotextílií. Odpadní voda bude odváděna sběrným drenážním systémem (perforované
potrubí HDPE svedené do přečerpávací šachty, izolovaná HDPE fólií) do zemních bezodtokých
izolovaných jímek. Odpadní voda bude a je odvážena (recirkulována) na těleso skládky za účelem
snížení prašnosti nebo na podporu vhodného prostředí – řízeného metanogenního procesu probíhajícího v tělese skládky nebo je odvážena denně na ČOV v Olomouci nebo ve Velké Bystřici.
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Skládka tedy v současnosti řeší likvidaci odpadních vod samostatně, svedením do jímek. Odpadní
vody vznikající při provozu skládky (ukládání odpadů) jsou zneškodňovány řízeným způsobem na
skládce. Dále se provádí denní odvážení skládkových vod k likvidaci na ČOV. Měření množství
odpadní (průsakové) vody se provádí před odvozem nasáváním průsakových vod do vozidla
s cisternou, která je vážena na cejchované váze s vystaveným evidenčním vážním listem s následnou
kontrolou na ČOV při předání.
Pro jímání skládkových vod VII./1 a VII./2 stavby se vybuduje sběrná jímka, která bude sloužit pro
obě etapy. Nejdříve bude vybudovaná etapa I., jelikož je v menší nadmořské výšce. Pro
VIII. stavbu bude provedena samostatná jímka, která bude fungovat obdobně. Disposiční řešení
jímek, vzhledem k jejímu objemu a rozměrům je bezproblémové. Kapacity jímek bude podrobně
vypočteny při přípravě projektu pro stavební povolení (obdobně jako u předchozích staveb).
Jímky budou zhotoveny vyhloubením v terénu. Těsnění jímek bylo provedeno ve skladbě jílovité
těsnění 20 cm, bentofixová rohož, folie HDPE 1,5 mm, druhá hydroizolační folie HDPE, tl.
1,5 mm s mezilehlou kontrolní drenážní vrstvou Secudren a dlažba HBB jako ochrana fólie při
čištění jímky. Vzorový řez jímkou – viz. příloha č. 18. Tato úprava bude odpovídat systému
zabezpečení jímek předchozích staveb, které se již osvědčily.
Podle provozního řádu bude prováděna průběžná kontrola skládkové vody v jímce. Předpokládá se
krátká doba jejího zdržení, jelikož bude prováděn její rozliv po uloženém odpadu a zavlažování
odpadu pro dokonalejší vyhnívání a tvorbu skládkového plynu. Předpokládá se vyrovnaná bilance
srážek, výparu a rozlivu.
Produkce skládkových vod bude silně záviset na klimatických podmínkách jednotlivých roků
(velikost srážek, výparu, teplot, apod.).
Provoz skládky nevypouští žádné odpadní vody do vodního toku. Pod patou skládky protéká
bezejmenný potok, do kterého jsou vyvedeny přes kontrolní bod, vody z hloubkové drenáže pod
těsněnou bází skládky (jakost drenážní vody je pravidelně monitorována a dle výsledků je
zachycována a aplikována rozlivem na plochu provozované skládky – viz. dále). Z tohoto důvodu
nemá vliv na vodní toky a na vodní a na vodu vázané ekosystémy.
Koruny obvodových hrází a na nich provedené panelové komunikace, budou vyspádovány do
skládky, aby nedošlo ke znečištění ploch ukládanými odpady vně izolované plochy. Zámek izolační
folie proveden 2,0 m od vnější hrany koruny hráze.
Kaly ze žumpy a průsakové vody ze skládek mohou být vedeny v režimu odpadů pouze v případě,
pokud jsou odstraňovány v zařízení určeném k odstraňování odpadů podle zákona o odpadech.
Vzhledem k tomu, že jsou zneškodňovány na ČOV, jak je uvedeno v dokumentaci, jsou vedeny
jako odpadní vody a je s nimi nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o vodách.

Závadné látky
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Z pohonných hmot se využívá nafta pro pohon čerpadel pomocí agregátů (mimořádně v případě
výpadku elektrické energie) a kompaktoru (řešeno na základě smluvního vztahu). Dodávky PHM
do kompaktoru jsou zajišťovány externě cisternou na vodohospodářsky zajištěném místě.
Podzemní a povrchové vody jsou proti znečištění únikem škodlivin ze skládky chráněny
kombinovaným těsnícím systémem (viz. předchozí kapitoly).

3. Odpady
Provoz skládky – stávající a budoucí
Na skládky předchozích staveb se ukládalo za kalendářní rok 90.000 až 100.000 tun odpadu za
rok, z toho nejvíce v roce 1997 – 138.500 tun odpadu (červencové povodně). Cca 50 % byly
odpady komunální, jejímiž původci byli v převážné míře obce a města svozové oblasti. Pokud jsou
v dovezeném komunálním odpadu zjištěny i složky NO nebo využitelné odpady např. kovový
odpad, tyto jsou na skládce vytříděny do speciálních kontejnerů a odvezeny na příslušnou skládku k
odstranění nebo do sběrny druhotných surovin k využití. Z dovezených a uložených odpadů bude
odstraňován využitelný odpad (kovy a nekovy), který bude dále předáván oprávněným osobám
k využití (při odvozu ze skládky bude zvážen).
Provozovatel skládek – LO HANÁ úzce spolupracuje s Magistrátem města Olomouce a TS města
Olomouce, který s pomocí tzv. „sběrných dvorů“ vybudovaných ve městech a obcích svozové
oblasti, umožňuje předtřídění odpadů (poskytuje občanům příležitost k předání velkoobjemových
odpadů, NO, recyklovaných odpadů a dalších). Na skládku jsou pak přiváženy odpady, které prošly
tímto „předtříděním“.
Je plánováno využití inertního materiálu k překryvu ukládaného odpadu a vytvoření povrchu
komunikačních tras v tělese skládky. Zemina ze skrývek v lokalitě slouží výhradně k překryvu
ukládaných odpadů a jako rezerva pro vlastní rekultivaci skládek. Průběžně je třeba vytvářet
materiálovou rezervu pro rekultivační vrstvy, jak z definovaných odpadů v provozním řádu
skládky, tak i případně z vyrobeného kompostu.
Pro shromažďování NO, vytříděných na skládce z komunálního odpadu, jsou tyto dočasně před
odvozem k vlastnímu odstranění shromažďovány na příslušném „shromaždišti NO“, které je
představováno uzavřeným kontejnerem. Uvnitř se nacházejí 200 lt sudy s označením katalogového
čísla příslušného vytříděného NO.
Provoz zařízení – „Skládka odpadů Mrsklesy“ je producentem komunálního odpadu z vlastního
provozu skládky (kancelář provozní budovy). Firma LO Haná s.r.o. provozující skládku Mrsklesy
má provozní budovu v nájmu od firmy VAPE - sdružení fyzických osob na základě smluvního
vztahu. Společnost VAPE - sdružení fyzických osob zajišťuje chod provozní budovy a má
uzavřenu smlouvu o odvozu TKO s Městským úřadem Velká Bystřice. Jedná se o odvoz TKO ze
dvou popelnic, umístěných u provozní budovy. Přehled dalších odpadů, produkovaných po dobu
provozu skládky je prezentován v příloze č. 94.
Opravy skládkových mechanizmů a výměny opotřebovaných olejů jsou prováděny mimo areál
skládky a jsou plně v režii smluvního partnerů, provozujících skládkové mechanizmy.
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Odpady přebírané od jiných původců
Příjem a odvážení odpadu se provádí v příjmové kanceláři u 1. stavby skládky. Zde se deklaruje
druh a původ odpadu, provede se vážení a určí místo definitivního uložení odpadu na skládce.
Obsluha váhy vizuálně zkontroluje při přejímce na váze charakter odpadu a na tělese skládky
provádí kontrolu ihned po uložení odpadu manipulační pracovník, zda odpovídá deklarovaným
údajům a pošle vozidlo zpět k vážení a komerčnímu odbavení. Vyložený odpad je neprodleně
rozhrnut a zhutněn kompaktorem, příp. se zvlhčí rozlivem skládkové vody ze sběrné jímky. Po
vytvoření první vrstvy odpadu o tloušťce cca 1 metru se provede překrytí inertem o tloušťce cca
20 cm. Každá další vrstva je maximálně 2 metry mocná a překryta inertem v tloušťce 15 cm. Po
okrajích se souběžně bude budovat opěrná zemní hrázka, do které se další vrstva odpadu bude
opírat (vznik čistého svahu bez odpadů).
Odpad musí splňovat podmínky pro přijímání odpadů na skládku ostatních odpadů. Požadované
ukazatele jsou definovány v provozním řádu skládky.
Odpady, např. k. č. 17 01 01 beton, 17 01 02 cihly, 17 01 03 tašky a keramické výrobky slouží
v hlavní míře k budování povrchu komunikačních tras v tělese skládky. Ostatní materiály slouží
k překryvu ukládaných odpadů. Seznam odpadů, využívaných k technickému zabezpečení skládky,
bude podrobně uveden v aktualizovaném provozním řádu skládky v souladu s vyhl. č. 294/2005 Sb.
Odpady jsou na skládce hutněny kompaktorem na objemovou hmotnost cca 1,0 – 1,3 tuny.m-3.
V případě návozu odpadu, který se dá využít jako druhotná surovina nebo je v rámci domovního
odpadu navezen i NO je tento fyzicky vytříděn obsluhou skládky (viz. výše).
Provozovatel skládky vede řádně evidenci odpadů ve smyslu ust. § 39 zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a § 21 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění
pozdějších předpisů a novel, jak bylo prověřeno za jednotlivá roční období, dle údajů z evidence
odpadů zařízení k odstraňování odpadů a podává roční hlášení do 15. února kalendářního roku na
příslušný úřad. Odpady, které se trvale ukládaly na ukončenou 3., 4., 5. stavbu a v současnosti na
6. stavbu skládky a do budoucna na 7. a 8. stavbu jsou a budou podrobně uvedeny ve schváleném
Provozním řádu skládky.
Po dobu provozu mohou být v souvislosti s provozem skládky produkovány odpady, které jsou
uvedeny v příloze č. 94.
Výstavba a ukončení provozu skládky
Po dobu stavebně-montážních prácích budou vznikat následující skupiny odpadů :
Skupina odpadů
Název skupiny odpadů
08
Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů
15
Odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy
17
Stavební a demoliční odpady
20
Odpady komunální a jim podobné odpady
Odpady zařazené do skupiny 08, 15 a 17 jsou odpady, které vzniknou při vlastní stavebně –
montážních činnostech a odpady skupiny 20 jsou odpady z provozu (např. ze sociálního zařízení,
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šaten, jídelen) na staveništi. Blíže specifikovat množství stavebních odpadů není možné (bude
řešeno během stavby v projektu a evidencí odpadů).
Nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj.
shromažďováním, tříděním, skladováním, úpravou, využíváním a odstraněním.
Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné odpady (označené
"*") označují "N" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu
s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona o odpadech a nemají v Katalogu odpadů
katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se označují jako "O/N".
Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů se vždy přiřazuje kategorie "N".
S nebezpečnými odpady se musí nakládat odpovídajícím způsobem (předání oprávněným osobám,
které mají příslušné souhlasy, spalovna, skládka nebezpečných odpadů).
S odpady, které vzniknou z provozu nákladních vozidel a stavebních mechanismů (podskupina
16 01), se bude nakládat při opravě a údržbě vozidel a stavebních mechanismů v servisním
středisku. Odpady, vzniklé při provozu vozidel a stavebních mechanismů, si bude řešit dodavatel
stavby ve vlastní režii.
Odpady mohou být předány oprávněné osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady dle zákona
č. 185/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů; jedná se o povinnost původce, tzn. dodavatel
stavby nebo investor musí zabezpečit, že odpady, které vzniknou po dobu stavby budou předány
oprávněné osobě, která bude mít platné oprávnění pro nakládání s těmi odpady, které původci
vzniknou a kterých bude mít původce úmysl se zbavit.

4. Ostatní
Hluk a vibrace
Liniová doprava
Zdrojem hluku je pojezd nákladních automobilů a těžkých mechanizmů v průběhu stavby skládky a
po dokončení stavby, pak pojezd nákladních automobilů, přivážejících odpad a hutnící mechanizmy.
Na příjezdových trasách ke skládce byla provedena účinná opatření převedením dopravy mimo
zastavěnou část obce Mrsklesy na vojenskou komunikaci, oddělenou navíc od obytné zástavby
protihlukovou stěnou.
Mobilní zdroje hluku na skládce
Stroje (těžká doprava, kompaktor, buldozer) jsou v provozu v době od Po – Pá v 6:00 až 14:30
hod. Hlučnost nebyla měřena, povolené hladiny hluku jsou garantovány výrobcem.
Emitované hladiny hluku z prostoru skládky, které vzniknou při pojíždění mechanismů anebo po
dobu výstavby při činnosti stavebních strojů a mechanizace budou odpovídat běžnému provozu
skládek a výstavby, spojené s obvyklou činností. Zdrojem hluku jsou nákladní automobily,
přivážející odpad na skládku a hluk z provozu kompaktoru na skládce. Vzhledem k tomu, že
skládka je ve vzdálenosti cca 600 m od zastavěného území obce (důvodem je dostatečná vzdálenost
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od nejbližší obytné zástavby) a provoz na skládce je pouze v době denní, nebude obyvatelstvo obce
hlukem ohroženo nad povolené limity.
Pro ověření výše uvedeného byla zpracována hluková studie (viz. samostatná příloha - Hluková
studie, RNDr. Zuzana Kadlecová, 07/2008), podstatné informace z uvedené studie jsou zde
popsány (hluková studie prakticky hodnotí vliv skládkové činnosti v areálu skládky na celé okolní
území).
Předpokládané zdroje hluku při výstavbě
Hodnoty hluku zadané do výpočtu pro uvažované stacionární zdroje hluku jsou LWA = 90 dB(A)
pro výstavbu skládky 7. a 8. stavba.
Doprava zemin - těsnící zeminy se budou dopravovat v rámci stavby skládky, tj. v místě po dobu
stavby cca 4 nákladní vozidla.
Odtěžení zemin, úprava povrchu - 1 bagr na odtěžení, velký bagr UDS-T815 na úpravu povrchu
(přebytek zeminy se bude ukládat na deponii zemin).
Doprava štěrku :
Dopravní zátěž – související s výstavbou skládky (7. a 8. stavba)
trasy
šipky
rozdělení
počet vozidel
(%)
nákladní osobní
Velká Bystřice - křižovatka Mrsklesy-Kovákov
fialová
4
Kovákov – křižovatka Mrsklesy-Kovákov
červená
vojenská komunikace od křižovatky Mrsklesy- černá
4
Kovákov – skládka
Velká Bystřice – Mrsklesy
modrá
Přáslavice – Mrsklesy
žlutá
12
2
Mrsklesy – skládka
zelená
12
2
Pozn.: Výstavba max. 3 měsíce, z toho dovoz (štěrk) max. 20 pracovních dní celkem.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu při provádění stavebních
prací u obytné zástavby u výpočtového bodu č. 6 pro 7. a 8 stavbu skládky jsou 48,2 dB.
Skládka Mrsklesy – dopravní zátěž - provoz
Dopravní zátěž jako zdroj liniových zdrojů hluku související s provozem je uvedena v tabulkách –
dopravní zátěž (viz. kapitola č. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu výše nebo viz.
samostatná příloha - Hluková studie, RNDr. Zuzana Kadlecová, 07/2008), obdobně trasy dopravy
v mapě.
Skládka Mrsklesy – zdroje hluku na skládce - provoz
Rekultivace skládky :
Ø 4 ks nákladních vozidel, 1 ks bagr na deponii zemin, 1 ks traktorbagr na rozhrnování zeminy
Ø 1x za měsíc – velký bagr UDS-T815 upraví terén do konečné figury (funguje celý týden) dokud
neproběhne rekultivace, (8,5 hodiny v době rekultivace)
Ø trasa dopravy zemin : deponie zemin - upravovaná skládka.
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Ø Akustický výkon stacionárních zdrojů hluku:

Lw = 92 dB

Manipulace s odpady :
Ø 2 ks kompaktory – denně (8,5 hodiny v pracovní dobu)
Ø Akustický výkon stacionárních zdrojů hluku: Lw = 90 dB
Úprava zemních hrází :
Ø 2 ks nákladní vozidla (TATRA), 1 ks bagr na deponii zemin, 1 ks traktorbagr na rozhrnování
zeminy a úpravu hrází denně (8,5 hodiny v pracovní dobu)
Ø 1x za měsíc – velký bagr UDS-T 815 upraví terén do konečné figury (funguje celý týden,
pracovní 8,5 hodiny)
Ø trasa dopravy zemin : deponie zemin - upravovaná skládka.
Ø Akustický výkon stacionárních zdrojů hluku: Lw = 90 dB
Kogenerační jednotky :
Ø 2 ks pod 2. etapou (tj. pod 4. stavbou) – trvalý, nepřetržitý provoz ve dne a v noci
Ø Akustický výkon stacionárních zdrojů hluku: Lw = 97 dB
Ø S protihlukovým krytem:
Lw = 60 dB
Ø V hlukové studii je uvažován nepříznivější případ – bez protihlukového krytu.
V současné době rozvinul provozovatel a objednatel aktivity na celém úložišti Mrsklesy :
Mrsklesy – jednotlivé stavby – činnost
stavba/činnost
1. stavba

výstavba
skládky
-

ukládání odpadů
na skládku
-

zemní hráze-úprava tělesa
během ukládání odpadů
-

2. stavba

-

-

-

3. stavba

-

4. stavba

-

+
P7,P8
-

+
P9,P10
-

5. stavba

-

-

-

6. stavba

-

7. stavba

+

8. stavba

+

+
P17,P18
+
P23,P24
+
P29,P30

+
P19,P20
+
P25,P26
+
P31,P32
P37

Mezideponie zeminy
Poznámka :
Ø - znamená – ukončená činnost
Ø + znamená – probíhající nebo budoucí činnost
Ø stav od roku zahájení realizace stavby č. 7 a 8 (tj. rok podzim 2009)
Ø P1-P37
zdroje hluku

rekultivace
skládky
+
P1,P2,P3
+
P4,P5,P6
+
P11,P12
+
P13,P14
+
P15,P16
+
P21,P22
+
P27,P28
+
P33,P34
P37

kogenerační
jednotky
+
P35,P36
+
P35,P36
+
P35,P36
+
P35,P36
+
P35,P36
+
P35,P36
+
P35,P36
+
P35,P36

Hygienicky chráněné objekty (rodinné domy) jsou vyznačeny v jednotlivých
– obec Mrsklesy bod č. 1 - 7, hájenka – bod č. 8., Kovákov – bod č. 9 - 10.

bodech

Další podrobné informace - viz. samostatná příloha - Hluková studie, RNDr. Zuzana Kadlecová,
07/2008.
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Hluk při provozu stavby
V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty :
1. varianta - rok 2009 (pozadí+skládka)
2. varianta - rok 2009 (skládka, jedná se o prakticky o příspěvek)
3. varianta - popis pro rok 2015 (dopravní zátěž prakticky stejná jako v roce 2009, předpoklad
pozadí navýšeno o 10 %
Výpočty jsou provedeny pro denní dobu, pouze ve 2. variantě je vyhodnocen provoz v noční době
– provoz kogeneračních jednotek.
Závěry Hlukové studie (podrobné výsledky – viz. text závěrů Hlukové studie) :
Ø Z hlediska hlukové situace ve variantě 1 byly u hodnocené obytné zástavby situované podél
příjezdových komunikací ke skládce v obcích Mrsklesy a Kovákov vypočteny hodnoty ekv.
hladiny hluku 45,8 – 60,2 dB. Ve většině hodnocených případů byl překročen limit 55 dB pro
hluk z pozemních komunikací. Z hlediska srovnání vypočtené hladiny hluku s limitní hodnotou
nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeqp z dopravy pro komunikace se starou
hlukovou zátěží (70 dB v denní době) nedochází k překročení limitní hodnoty.
Ø Ve variantě 2 byl vyhodnocen vliv hluku související s provozem v areálu skládky (hluk
z dopravy a stacionárních zdrojů). Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 48,0 dB
u bodu č. 8 (hájenka, objekt umístěný nejblíže ke skládce). Nejvyšší vypočtená hladina hluku
v noční době činí 32,4 dB u bodu č. 8 (hájenka, objekt umístěný nejblíže ke skládce). Z hlediska
vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem areálu skládky odpadů jako stacionárního
zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitní hodnoty hluku 50 dB ve
dne a 40 dB v noci, tj. vypočtená hladina hluku v denní době činí 38,4 dB
a v době noční 28,6 dB u bodu č. 7 (objekt umístěný v obci Mrsklesy).
Ø Ve variantě 3 byl vyhodnocen stav pro výhledový rok 2015. V důsledku předpokládaného
zlepšení emisních hlukových parametrů vozidel provozovaných v budoucích letech jsou
vypočtené hodnoty pro r. 2015 (i přes uvažované navýšení dopravy) a 0,1 - 0,4 dB nižší než
v r. 2009.
Vibrace
Skládka odpadů Mrsklesy, tj. stávající a připravované stavby ani její zařízení nepůsobí jako zdroj
vibrací mimo vlastní areál.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Okolí obce Mrsklesy je zařazeno do středního radonového indexu. Pro obec Mrsklesy platí tyto
hodnoty - 2Cm (2 – střední propustnost, Cm – sedimenty kulmu).
Proti radonová opatření jsou dle ČSN 73 0601 se na skládce nevyžadují, samo těsnění skládky je
vysoce účinným protiradonovým opatřením. Rizikem pronikání radonu do prostředí mohou být
pouze trvalé objekty pro obsluhu, zde se však neuvažuje o výstavbě nových provozních budov
nebo buněk.
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Stavba není a nebude zdrojem ionizujícího záření, fyzikálních škodlivin ionizujícího záření za
dodržení podmínek daných zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek (zákaz ukládání
radioaktivních odpadů a látek emitujících ionizující záření, pro které jsou platná ust. zákona
č. 18/1997 Sb., atomový zákon).
Na území obce Mrsklesy se nachází skládka TKO a dále se předpokládá její rozšíření. Skládka
nepůsobí jako zdroj neionizujícího záření. Hodnoty elektromagnetického záření v případě stávající i
nových staveb skládky budou v rámci povolených limitů a nebudou mít negativní vliv na zdraví
obsluhujícího personálu a nebudou zasahovat do okolí v souladu s NV č. 1/2008 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením. Jiné zdroje PD neuvažuje.

5. Doplňující údaje
Monitoring skládek
Na základě požadavků ČSN 83 80036 „Skládkování odpadů – monitorování skládek“ je
u stávajících skládek zaveden a bude u VII. a VIII. skládky odpadů realizován Program kontroly
a monitorování skládek.
Program kontroly a monitorování je a bude zaměřen zejména na :
Ø sledování jakosti a množství průsakových vod
Ø sledování podzemních, drenážních a povrchových vod v okolí skládky
Ø sledování množství a složení skládkového plynu
Ø sledování stability tělesa skládky a procenta zaplnění skládky odpadem
Ø sledování neporušenosti těsnění skládky
Ø sledování vlivu zařízení na stav fauny, fóry a půd v areálu zařízení a v jeho okolí
Ø kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku
Ø kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí
Ø kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky.
Kromě denní kontroly skládky probíhá kontrola negativních vlivů na ŽP zejména pravidelným
monitorováním kvality podzemních, povrchových a průsakových vod na lokalitě. Sledování vývoje
skladby bioplynu bylo dosud realizováno nepravidelně, od roku 2004 je na skládce Mrsklesy
prováděno pravidelně 1x ročně. Dosavadní výsledky monitoringu vod neshledaly významnější
zhoršení sledovaných ukazatelů.
Na skládce Mrsklesy je prováděn monitoring vod v četnosti z objektů monitorovacího systému
skládky :
Ø vzorky podzemních a drenážních vod k analýze čtyřikrát ročně, v každém čtvrtletí jednou
Ø vzorky průsakových vod k analýze dvakrát ročně, v každém pololetí jednou
Ø vzorky povrchových vod k analýze čtyřikrát ročně, v každém čtvrtletí jednou.
Podkladem pro technické řešení je geotechnické posouzení a průzkum, který bude obsahovat
rovněž hydrogeologický průzkum. Na základě toho budou realizovány monitorovací vrty, pomocí
nichž bude sledována těsnost a neporušenost izolačního souvrství skládky. Průzkumné vrty budou
situovány tak, aby byly využitelné jako vrty monitorovací. Vnější drenážní systém, pod folií, bude
indikovat, mimo monitorovací vrty, případné porušení izolace. Vnitřní drenáže, z potrubí HDPE,
budou odvádět skládkové vody do sběrných jímek.
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Indikace spolehlivosti systému monitorování těsnosti - pro monitoring těsnosti izolačního souvrství
bude sloužit potrubí PVC DN 110, které zajistí odvodnění stavební jámy a dále bude, pod izolací
dna, sloužit k případnému odvedení skládkových vod prosáklých porušenou izolací. Pro tyto účely
bude vybudována, na konci řadu, vně jižní hráze skládky, šachta s uzávěrem (šoupě). Těsnost
sběrných jímek skládkových vod bude prokázána v kontrolní šachtě, provedené vně koruny hráze
jímek.
Monitorování skládek je upraveno v ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – základní podmínky pro
navrhování a výstavbu a v ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – monitorování skládek. Předmětem
monitorování je i sledování vývinu a složení skládkového plynu, vod z drenážního systému skládky,
monitorování půd v okolí skládky, polohové změny a přetvoření tělesa skládky, příp. jeho podloží,
jakost ovzduší z hlediska prašnosti, povětrnostní podmínky v okolí skládky a hluk vznikající při
provozu skládky. Zahrnuto v projektu monitorování skládky a provozním řádu skládky.
Vody povrchové a podzemní
Na skládce Mrsklesy je dle schváleného postupu (samostatný projekt pro monitorování skládek definování monitorovacích objektů, způsob odběru vzorků vod a stanovení rozsahu chemických
prvků a látek, fyzikálních a chemicko-fyzikálních parametrů) prováděn v četnosti 4x ročně
monitoring kvality vod z objektů monitorovacího systému skládky (podzemní, povrchová,
průsaková). Jeho výsledky jsou hodnoceny v ročních závěrečných zprávách. V současné době je
vliv jednotlivých staveb skládky Mrsklesy na kvalitu vod (podzemních a povrchových) hodnocen
jako nevýznamný.
Podzemní voda – vrty HM-1, HM-6, HM-8 (referenční) a HM-4, HM-5, HM-7, HM-9, HM-10,
HM-11 (indikační – ve směru předpokládaného pohybu podzemní vody
z prostoru skládky).
Povrchová voda – potok nad skládkou, potok pod skládkou.
Drenážní voda - bude sloužit současně jako monitorovací místo.
Počet dalších vrtů a jejich umístění v terénu v souvislosti s 7. a 8. stavbou určí a zrealizuje odborná
firma s hydrogeologickým zaměřením (viz. příloha č. 23 a 24).
Odpadní (průsaková) voda, skládková voda (voda z jímky), povrchové vody z tělesa skládky
Vodotěsnost jímek je a bude ověřována zkouškou těsnosti v intervalu jednou za pět let, případně
i dříve, bude-li podezření, že vodotěsnost jímek byla porušena. O zkoušce vodotěsnosti, provedené
odbornou osobou bude pořízen písemný protokol.
Monitorování realizuje odborně způsobilá osoba a analýzy provádí akreditovaná laboratoř.
Sledované ukazatele ve vodách jsou schváleny v souhlasu s provozováním zařízení k odstraňování
odpadů a provozním řádem tohoto zařízení :
Ø
Ø
Ø
Ø

jakost a množství průsakových vod – odběrové místo přímo z jímky odpadních vod
jakost a množství povrchových vod – odběrné místo přímo v bezejmenném povrchovém toku
úroveň hladiny a jakost podzemních vod
stanovení kritických hodnot.
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Monitorování jakosti povrchových vod, zachycených systémem příkopů, odvodňujících areál
skládky, nemusí být dostatečné, (i když tyto vody nemohou být znečištěny skládkovými vodami)
a po dešti ihned odtékají do recipientu (je zde výhodné použít hydrobiologický průzkum ve vodním
toku). Proto se realizuje provedení hydrobiologického posouzení bezejmenného vodního toku pod
skládkami k prověření impaktů systému skládek na povrchové vody z dlouhodobého hlediska (dle
podmínek rozhodnutí IPPC).
Vliv na biotu
Sledování vlivu zařízení na stav fauny, flóry a půd v areálu zařízení a v jeho okolí je prováděno.
Popis monitoringu vlivu zařízení na stav fauny a flóry v něm a jeho okolí je provozovatelem
zapracováno do Provozního řádu skládky, který bude současně uveden do souladu a ČSN 83 3036
„Skládkování odpadů – monitorování skládek“ a TNO 83 8039 v aktuálním znění (dle rozhodnutí
IPPC).
Ovzduší, půda
Měření pachových látek, tuhých znečišťující látek, oxidů siřičitého, oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
organických látek jako suma uhlíku a odběry vzorků půd se provádí dle rozhodnutí integrovaného
povolení.
Vzorky skládkového plynu jsou a budou odebírány jednou ročně. U odebraných vzorků
skládkových plynů bude sledováno jeho složení CH4 , H2S, CO2 , O2 měřením pomocí schváleného
přístroje.
Stabilita tělesa, těsnost skládky
Procento zaplnění skládky odpadem, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů),
sedání a změny tvarů skládkového tělesa a izolačních vrstev bude sledováno pomocí pevných
měřičských bodů a přístroje pro toto sledování.
Měření stability skládky bude prováděno nepravidelně dle aktuální potřeby, zjištěné pravidelnou
vizuální kontrolou stavu tělesa skládky.
Těsnost skládek předchozích staveb je prověřována geofyzikálním měřením a nebyly zjištěny žádné
anomálie, které by indikovaly poškození fólie, skládky předchozích staveb ke dni měření byly
nepropustné. Další měření může být navrženo. Na stavbách bude rovněž instalován monitorovací
systém na bázi využití elektrických proudů nízkého napětí (kontrola těsnosti fólie) mezi fólii a
bentonitovou rohoží.
Rámcové vyhodnocení monitoringu za předchozí období
Areál skládky Mrsklesy má zavedený již od začátku svého vzniku monitorovací systém, který se
časem rozšiřoval a upravoval v závislosti na dalších stavbách skládek, v rozsahu sledovaných medií
a jednotlivých ukazatelů a dále na základě výsledků probíhajících kontrol. V současnosti je rozsah
monitorování stanoven v rozhodnutí IPPC. Zpracovateli dokumentaci byly dány k dispozici
protokoly a zprávy monitoringu za jednotlivá období (rozbory podzemních, povrchových,
drenážních a skládkových vod). Ze závěrů zpráv z období roku 2006 - 2008 vyplývají následující
závěry, které jsou podstatné z hlediska hodnocení vlivu areálu skládek na okolní území
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(podrobnosti lze nalézt v jednotlivých zprávách – jedná se o prakticky o tisíce výsledků rozborů
podzemních, povrchových, drenážních a skládkových vod) :
Vyhodnocení monitoringu, Aquatest, 1994 – 1999
⇒ Podzemní vody (I. a II. stavba – HP-11=VM-6, HP-12=VM-7, VM-2, VM-3, VM-4, VM-5) amonné ionty, dusitany, mangan, CHSKMn, CHSKCr, Al, fenoly, PAU, PCB, Ni, As, Cr, Cu,
Hg.
⇒ Povrchové vody (I. a II. stavba) – amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, mangan,
fenoly, rozpuštěné látky.
⇒ Drenážní voda (I. a II. stavba) – rozpuštěné látky, amonné ionty, dusitany, chloridy, sírany,
mangan, fenoly, BSK5.
⇒ Podzemní vody (III. stavba – HM-1, HM-2, HM-3, HM-4, HM-5, HM-6, HM-7) – Hg, Pb,
fluoranthen, Al, Cr, Cu, fenoly, CHSKCr, dusitany, dusičnany, mangan, Cd, Zn, pH, amonné
ionty.
⇒ Povrchové vody (III. stavba) – NEL, PCB.
⇒ (III. stavba) - horší kvalita drenážní vody než skládkové (záměna vzorků).
(poznámka : kurzíva–přirozená součást podloží, podtrženo–antropogenní původ, velmi významný)
III. stavba, Ing. Milan Kučera, 2000
⇒ Průzkum terénu pro vybudování sítě hydrogeologických vrtů, III. stavba.
⇒ Kvalita podzemní vody v okolí III. stavby skládky se přibližuje kvalitě vody pitné, vyjma
přítomnosti Hg (antropogenní původ).
⇒ Povrchová voda – NEL pod skládkou (území intenzivně využívané sovětskou armádou).
Vyhodnocení monitoringu, Aquatest, 2001
⇒ I. a II. stavba - Obsahy stanovovaných látek se ve většině sledovaných objektů pohybovaly na
úrovni přirozeného pozadí (limit kategorie A MP). Vzorkovacími a analytickými pracemi
nebyly zjištěny v podzemní ani povrchové vodě takové koncentrace sledovaných cizorodých
látek, které by vyžadovaly nápravná opatření.
⇒ III. stavba - Obsahy stanovovaných látek se ve většině sledovaných objektů pohybovaly na
úrovni přirozeného pozadí (limit kategorie A MP). Vzorkovacími a analytickými pracemi
nebyly zjištěny v podzemní i povrchové vodě koncentrace sledovaných cizorodých látek, které
by vyžadovaly nápravná opatření. Výjimku tvoří podzemní voda z objektu HM-5, která
vykazovala nadlimitní koncentrace amonných iontů, chloridů, aniontových tenzidů, CHSKCr
a CHSKMn, v II., III. a IV. kole monitoringu v roce 2000. Naopak v I. kole monitoringu jak
v roce 2000 tak i v roce 2001 byly obsahy všech sledovaných látek vyhovující. Tyto velmi
výrazné změny v koncentracích mohou souviset s obdobím jarního tání.

IV. stavba, Ing. Milan Kučera, 2002
⇒ Průzkum terénu pro vybudování sítě hydrogeologických vrtů IV. stavba.
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⇒ Z všeobecného pohledu můžeme říci, že ve vrtech ověřená kvalita podzemní vody v okolí
budované skládky IV. stavba vykazuje téměř stejnou kvalitu, která se prakticky přibližuje
kvalitě pitné vody. Provedenými analytickými pracemi nebyla zjištěna žádná závažná anomálie
které by bylo nutno věnovat zvláštní pozornost.
⇒ Co se týče kvality povrchové vody, tak je možno říci, že téměř splňuje podmínky pro
vodárenské toky. Provedenými analytickými pracemi nebyla ani v případě povrchové vody
zjištěna žádná závažná anomálie které by bylo nutno věnovat zvláštní pozornost.
I. až IV. stavba, Ing. Václava Kadlecová, 2003
⇒ U podzemních vod byly v objektech HM-4 a HM-5 zjištěny zvýšené hodnoty NO2-, Cl- a NH4+
(obdobně i v minulosti). V ostatních monitorovacích vrtech je kvalita podzemní vody
v souladu s předepsanými hodnotami.
⇒ Drenážní vody nejsou na základě rozhodnutí odpadového hospodáře skládky vypouštěny do
vodoteče, ale jsou pravidelně odčerpávány za pomoci cisterny zpět do tělesa skládky, o čemž
jsou vedeny záznamy v provozním deníku skládky.
⇒ Povrchové vody v analyzovaném rozsahu nevykázaly v žádné etapě překročení předepsaných
hodnot a jejich kvalita je v souladu s direktivami příslušného předpisu.
⇒ Výsledky monitoringu za rok 2003 prokazují v okolí skládky dobrou kvalitu vod, kdy
sledované ukazatelé se pohybují maximálně v pásmu limitních hodnot kriterií „A“ pro přirozené
obsahy látek dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne 15.8. 1996 – Kriteria znečištění zemin
a podzemní vody a přibližuje se dokonce v prostoru pro 4. stavbu skládky kvalitě pitné vody.
I. až IV. stavba, Ing. Václava Kadlecová, 2004
⇒ Jakost podzemních vod lze oproti minulému sledovanému období hodnotit jako zlepšenou.
Hodnotící kritéria již přesahuje pouze obsah Cl- u vrtu VM-2 (I. a II. etapa) a NH4+ u vrtu
HM-5 (III. etapa), a to hodnotami značícími zlepšení oproti minulému stavu. Obsah některých
PAU na hranici kritéria A u vrtů HM-9 a HM-10 zjištěnou kvantitou neznamená znečištění vod,
nicméně bude dále sledován. Stejně tak je třeba sledovat u vrtu HM-9 obsah Al, prozatím
ojediněle zvýšený. V ostatních monitorovacích vrtech je kvalita podzemní vody v souladu
s předepsanými hodnotami.
⇒ Je doporučeno nadále nevypouštět drenážní vody do vodoteče a provést jejich likvidaci
odčerpáním.
⇒ Povrchové vody v analyzovaném rozsahu jsou v souladu s předepsanými hodnotami příslušného
předpisu.
I. až IV. stavba, Ing. Jaroslav Tylich, 2005
⇒ Rozbory vzorků podzemních vod odebraných z vrtů HM-4 a HM-5 (III. etapa) prokázaly
zvýšené množství dusitanů. Tyto hodnoty se pohybují pod limitní hodnotou B nebo jí mírně
překračují. V těchto monitorovacích vrtech byla obdobná zvýšení uvedených parametrů
stanovena již v minulosti střídavě s obdobími bez překročení předepsaných hodnot těchto
parametrů.
⇒ Drenážní vody nejsou na základě rozhodnutí odpadového hospodáře skládky vypouštěny do
vodoteče, ale jsou pravidelně odčerpány za pomoci cisterny a následně jsou rozstříkávány po
rekultivované skládce a to hlavně v teplých klimatických obdobích, o čemž jsou vedeny
záznamy v provozním deníku skládky.
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I. až V. stavba, Ing. Jaroslav Tylich, 2006
⇒ K překročení limitní hodnoty "A" došlo nepatrně ve vrtu HM-5 (dusitany, hliník), VM-2
(chloridy), HM-4 (chloridy, NEL), HM-5 (chloridy, dusitany, amonné ionty), HM-8 (dusitany)
a HM-9 (dusitany, chloridy). Rozbory vzorků podzemních vod odebraných z monitorovacích
vrtů jsou ve většině případů v souladu s hodnotami danými metodickým pokynem MŽP.
⇒ Drenážní vody – viz. předchozí výše.
⇒ U povrchové vody odebrané z potoka pod skládkou došlo k překročení amoniaku, dusitanů,
dusičnanů a manganu. U povrchové vody odebrané z potoka nad skládkou došlo k nepatrnému
překročení manganu. Ve všech ostatních ukazatelích obě povrchové vody z vodoteče splňují
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatelé a hodnoty přípustného stupně
znečištění povrchových a odpadních vod.
I. až V. stavba, Ing. Jaroslav Tylich, 2007
⇒ Rozbory vzorků podzemních vod odebraných z monitorovacích vrtů jsou ve všech případech
v souladu s hodnotami metodického pokynu MŽP. Zvýšené hodnoty vykazují u vrtu VM-2
(chloridy), HM-5 (chloridy, amonné ionty), HM-6 (NEL), HM-7 (NEL), HM-8 (chloridy),
HM-9 (chloridy, amonné ionty, dusitany).
⇒ Drenážní vody – viz. předchozí výše.
⇒ Povrchové vody ve všech ukazatelích splňují nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví
ukazatelé a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod (vyjma potok
na V. skládkou – zvýšení NEL).
I. až V. stavba, Ing. Jaroslav Tylich, 2008
⇒ Rozbory vzorků podzemních vod odebraných z monitorovacích vrtů jsou ve všech případech
v souladu s hodnotami metodického pokynu MŽP. Zvýšené hodnoty vykazují u vrtu VM-2
(chloridy), HM-5 (chloridy, amonné ionty, dusičnany), HM-6 (dusičnany), HM-8 (chloridy,
amonné ionty), HM-9 (chloridy, amonné ionty).
⇒ Drenážní vody – viz. předchozí výše.
⇒ Povrchové vody ve všech ukazatelích splňují nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví
ukazatelé a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod (vyjma potok
pod skládkou – zvýšení dusičnanů, příp. CHSKCr a manganu).
Poznámka - Negativní výsledky v minulé dekádě byly z části podmíněny v důsledku různých
metodik odběru vzorků dvěma firmami (Aquatest, 06/2001).
Povodně, záplavová území
Záplavové území není na k.ú. Mrsklesy na Moravě vyhlášeno.
Prostorem stavby neprotéká žádná vodoteč, která by při přívalových vodách, zapříčinila zaplavení
území dotčeného jednotlivými stavbami skládek. Stavební jáma bude při realizaci odvodněna dle
potřeby do souběžné bezejmenné vodoteče,pod jižními hrázemi staveb. Tato vodoteč je ve správě
Zemědělské vodohospodářské správy Olomouc.
Jiné zásahy do krajiny
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Jiné významné terénní úpravy nebo zásahy do krajiny, spojené s realizací posuzovaného záměru
v areálu skládky Mrsklesy, se nepředpokládají.
ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
Území bylo určeno urbanistickou studií obce Mrsklesy – zájmové území, funkční regulace, limity
využití území jako skládky TKO (viz. přílohy č. 27 a 28). Území „historicky“ určeno jako soused
vojenského prostoru Libavá. Do budoucna se stále počítá s dosavadním využíváním území pro
skládkování, příp. i další způsoby nakládání s odpady (kompostárna, třídírna, dočasné deponie
zemin, apod., jak bylo z části již využito). Prioritou trvale udržitelného rozvoje je dodržení limitů
dané platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí a jejich aplikací splnění. Přenos
podnikatelských aktivit a činností z těchto ploch na jiná místa, potřebná pro trvalý rozvoj regionu je
nevýhodné a náročné (nový zábor ZPF, střety na různých úrovních, aj.).
Dle územního plánu obce Mrsklesy je uvedená lokalita vedena jako skládka TKO – stav, návrh (viz.
zájmové území – příloha č. 29, funkční regulace území – viz. příloha č. 30). Část plochy dle
podkladů ÚP je vedena v ploše – recyklace stavební sutě a výkopové zeminy (funkční regulace
území – viz. příloha č. 30).
Podle Územně technických podkladů Olomouckého kraje nevykazuje lokalita záměru žádné kolize
v území. Podle mapového podkladu leží lokalita mimo ochranného pásma NRBK a mimo plochu
vojenského zájmu a území NATURA2000 – evropsky významné lokality a ptačí oblasti, i když
s nimi bezprostředně sousedí. Územím prochází radioreleová trasa (komplexní výkres a ochrana
životního prostředí, krajiny a památek - viz. přílohy č. 34 a 35).
Dle Územně analytických podkladů Olomouckého kraje :
Ø Podle grafických části analytických podkladů dotčená lokalita leží mimo území NATURA2000
(Evropsky významné lokality a ptačí oblasti), i když s nimi bezprostředně sousedí, obdobně se
týká VKP, přírodních parků a ochranného pásma NRBK. Dotčené území leží ve vojenském
výcvikovém prostoru (výkres hodnot území,
výkres limitů využití území
a výkres záměrů na provedení změn v území - viz. přílohy č. 36, 37 a 38).
Ø Podle výsledků SWOT analýzy v jednotlivých částech lze dotčenou lokalitu v území hodnotit
následovně podle – bydlení (viz. příloha č. 39), horninové prostředí a geologie (viz. příloha
č. 40), hygiena životního prostředí (viz. příloha č. 41), rekreace (viz. příloha č. 42), vodní
režim (viz. příloha č. 43) a zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (viz.
příloha č. 44). Střety nebyly nalezeny žádné (další podrobnější popis je v příslušných kapitolách
dokumentace).
Ø Dle Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území lze prezentovat pro :
– příznivé životní prostředí - lepší průměr (viz. příloha č. 45),
– hospodářský rozvoj – lepší průměr, ležící na rozmezí horšího průměru a nejlepšího průměru
(viz. příloha č. 46),
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– soudržnost společenství obyvatel území – není hodnoceno v lokalitě, pro k.ú. Mrsklesy je
stanoven průměrný (viz. příloha č. 47).
Ø Dotčená lokalita leží podle – výkresu problémová území na území přírodních hodnot
s vyváženosti územních podmínek jako průměrná přecházejí do lepšího průměru a je zahrnuta
do rozvojového pólu (viz. příloha č. 48) a podle – výkresu problémový výkres nejsou
prezentovány žádné střety nebo konflikty, vyjma zde již uvedené výše (viz. příloha č. 49). Střet
„L7“ lesy – vodní nádrže se nachází mimo dotčené lokality skládky Mrsklesy.
Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje :
Ø plochy a koridory nadmístního významu - předkládaný záměr není v rozporu, v bezprostřední
blízkosti v okolí se nachází vojenský výcvikový prostor a pod obcí Mrsklesy lokalita vhodná
pro akumulaci povrchových vod (viz. příloha č. 50),
Ø výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn
jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu v bezprostřední blízkosti v okolí se nachází vojenský výcvikový prostor a pod obcí Mrsklesy
lokalita prověření dopadů umístění vodohospodářských ploch v území (viz. příloha č. 51),
Ø lokality k akumulaci povrchových vod - pod obcí Mrsklesy lokalita vhodná pro akumulaci
povrchových vod (viz. příloha č. 52),
Ø zásady ochrany a využití nerostných surovin – žádný střet (viz. příloha č. 53),
Ø ÚSES nadmístního významu – mimo území skládky Mrsklesy je trasován NRBK (viz. příloha č.
54).
Podle Ekomapy Olomouckého kraje (viz. příloha č. 55) se v území nachází skládky
a kompostárna.
Podle mapy geofaktorů životního prostředí, signální mapy střetů zájmů, není lokalita zařazena do
typu konfliktních ploch a jevů, skládka TKO na území potenciálně ovlivnitelném zvýšenou hladinou
podzemní vody (viz. příloha č. 75).
b) relativní zastoupení přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na
v

územní systém ekologické stability

Zájmová lokalita ani její bezprostřední okolí není součástí žádného skladebného prvku územního
systému ekologické stability.
Skládka však leží na okraji ochranného pásma nadregionálního biokoridoru, trasovaného
z regionálního biocentra Zlaté Doly (1814) přes regionální biocentrum Hadovec (1815) do
nadregionálního biocentra Jezernice (66 – výhled). Východně až severovýchodně od posuzované
lokality, cca 4 km vzdušnou čarou od obce Mrsklesy, probíhá po hřebeni nadregionální biokoridor
(K91). Tento biokoridor má navrženou ochrannou zónu, která je stanovena 2 km na obě strany od
osy biokoridoru. I když ochranná pásma biokoridorů nejsou legislativně zakotvena, vyplývá z této
skutečnosti, že posuzovaná lokalita se nachází přibližně na hranici ochranné zóny nadregionálního
biokoridoru.
V nivě Vrtůvky se nachází LBC Požáry a další LBC na mírném svahu s názvem U prutníku (viz.
přílohy č. 89 a 90). LBC Požáry zabírá nivu Vrtůvky a přilehlý svah s lesem a loukou. Samotná
niva je porostlá olší s příměsí vrby. Louka je nepravidelně kosená s výskytem běžných lučních
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druhů. LBK, jdoucí zarostlou nivou Vrtůvky s břehovým porostem olše a vrby, místy louky. Cílový
stav je břehový porost, lada a louky.
Tabulky prvků ÚSES na k.ú. Mrsklesy na Moravě
Biocentrum BC 1
Ø Biochora :
III/20/1 III/20/5
Ø Místní název : Kovákov
Ø Popis :
Část kontaktního lokálního lesního biocentra na prudkém, kamenitém SZ svahu.
Ø Cílový stav : Les přirozené skladby
Biocentrum BC 12
Biochora : III/20/4
Popis :
Lokální biocentrum tvořené lesem a podmáčenou zpustlou loukou částečně zarostlou
vrbou uťatou, olší a břízou.
Cílový stav: Les přirozené skladby, lada.
Biokoridor BK 1
Ø Délka:
2 000 m
Ø Popis :
Lokální biokoridor vedoucí zarostlou nivou Vrtůvky s břehovým porostem olše
a vrby, místy louka.
Ø Cílový stav: Břehový porost, lada, louka
Okraj ochranného pásma NRBK není narušen. LBC Požáry a U prutníku nejsou dotčeny pro
dostatečnou vzdálenost od skládky.
V území obce Mrsklesy se nachází několik interakčních prvků stávajících a navržených.
v

zvláště chráněná území

Zájmová lokalita ani její širší okolí nejsou součástí žádného zvláště chráněného území ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz. přílohy č. 85 a 86). ZCHÚ nebudou
ovlivněna. Území neleží v biosférické rezervaci - viz. příloha č. 84.
Záboř - zoologická lokalita na k.ú. Mrsklesy na Moravě a Hlubočky. Nebude dotčena.
NATURA 2000 (viz. příloha č. 87)
Ptačí oblasti
popis lokality
Libavá

kód lokality
CZ0711019

kategorie CHÚ
Ptačí oblast

Ptačí oblast Libavá, využívaný vojenský prostor, leží v Oderských vrších severovýchodně od
Olomouce. Z ornitologického hlediska patří k nejméně prozkoumaným oblastem v rámci České
republiky. Celkem zde byl prokázán výskyt 165 ptačích druhů, z toho 103 hnízdících. I přes
nedostatek údajů je zřejmé, že jde o velmi cenné území. Na vlhkých loukách je zde početný
celosvětově ohrožený druh - chřástal polní. Z dalších druhů se zde vyskytují tetřívek obecný a čáp
černý.
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Evropsky významné lokality
Do evropsky významných lokalit v ČR NATURA 2000 je zařazeno území :
popis lokality
Libavá

kód lokality
CZ0714133

kategorie CHÚ
Přírodní památka

Přírodní komplex Libavá představuje rozsáhlé území Oderských vrchů a část Nízkého Jeseníku
přibližně ohraničené obcemi Hlubočky, Hrubá voda na západě, Velký Újezd, Loučka, Podhoří na
jihu, Boškov na východě, Město Libavá na severu a vybíhající nivou řeky Odry po hranici vojenské
prostoru Libavá k Barnovské přehradě na severovýchodě. Krajinná charakteristika - rozsáhlé území
zahrnující zalesněné západní a jihozápadní svahy Oderských vrchů, zalesněnou vrcholovou část
Oderských vrchů a bezlesí náhorní plošiny s nivou řeky Odry. Na utváření charakteru území se
výrazně podílejí vodní toky, které svou erozivní činností vytvořily hluboce zaříznutá údolí. Horní
tok řeky Odry mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy má bystřinný charakter se skalními prahy
a většinou neupraveným korytem. Substrát je v proudných úsecích kamenito-štěrkový až balvanitý,
místy písčitý.
Vegetačně lze území rozdělit na tři celky :
1) Oblast prudkých západních a jihozápadních svahů s mezofilními opadavými lesy, z nichž
v jihozápadní části dominují dubohabřiny. Jedná se o přechodové typy mezi hercynskými
a karpatskými dubohabřinami, ve východní části jižního svahu převládají karpatské habrové
doubravy, i když zastoupení karpatských druhů je do různé míry ochuzeno. Naopak na
západním svahu už bychom mohli mluvit o hercynských dubohabřinách, i když i zde jsou patrné
karpatské vlivy. Velmi ojediněle především na skalních výchozech se vyskytují acidofilní
doubravy. Dubohabřiny přecházejí severně v kyčelnicové bučiny a strdivkové bučiny, ojediněle
na skeletnatých svazích a plošinách i v kostřavové bučiny. V horních částech svahů na minerálně
chudších podkladech se maloplošně vyskytují též acidofilní bučiny. Z ryb se zde běžně vyskytuje
pstruh potoční, lipan podhorní, střevle potoční a vranka obecná. Populace vranky obecné je
velmi silná, dosud nejpočetnější, která byla zjištěna v povodí Odry.
2) Náhorní plošina s široce zaoblenými hřbety s převahou antropogenního bezlesí, s pramennou
oblastí a údolní sítí řeky Odry.
3) Centrální zalesněná část v oblasti Zeleného kříže. Převažují zde smrkové monokultury protkané
řadou malých vodních toků. V okolí pramenišť, podmáčených sníženinách a plochých depresích
kolem vodotečí se vyskytují maloplošně podmáčené smrčiny.
Výše zmiňované celky se od sebe liší i mírou zachovalosti. Lesní komplex na jihozápadních
a západních svazích představuje více méně zachovalé přírodě blízké porosty s přirozenou dřevinou
skladbou. Velmi kvalitní jsou především květnaté bučiny se suťovými lesy v oblasti Jasanového
hřbetu. Více méně nepřetržitá disturbance na vojenských cvičištích dává vzniknout různě silně
zapojeným porostů bylin a dřevin, většinou jsou to silně časově proměnlivá sukcesní stádia. Zbytek
bezlesí, který je sporadicky vojensky využíván a není přeměněn na intenzivní zemědělské kultury, je
ponechán ladem a je v menší či větší míře degradován. Bohužel sem patří nejcennější typy vegetace
jako např. vlhké louky. V prostoru VVP Libavá se vyskytuje velké množství chráněných druhů
živočichů. Z vzácných druhů bezobratlých je v údolí Jezernice dokladován vzácný střevlík hrbolatý,
hnědásek osikový, ohniváček černočarý, kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, rosnička zelená,
skokan hnědý, čolek horský, čolek velký a čolek obecný, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš
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křehký, užovka obojková, užovka hladká, zmije obecná, chřástal polní, tetřívek obecný, ťuhýk
obecný, bramborníček hnědý, čáp černý, lejsek malý, hýl rudý, strnad luční, ledňáček říční, skorec
vodní, vydra říční.
Další podrobnosti jsou popsány v samostatné příloze Posouzení vlivu záměru na lokality
v soustavě evropsky významných území Natura 2000 a aktualizace biologického hodnocení
záměru, Ing.Ivo Machar, Ph.D., 01/2008.
Jižní hranice území EVL Libavá leží cca 1 km severovýchodně od lokality posuzovaného
investičního záměru 7. a 8. stavby skládky Mrsklesy a vlastně celého areálu skládky Mrsklesy.
Lokalita posuzovaného záměru (7. a 8. stavba skládky) leží mimo území EVL. Posuzovaný záměr
nezavádí do území v blízkosti EVL novou aktivitu nebo činnosti. Stávající řízená skládka, jejíž
rozšíření je předmětem tohoto posudku, je zde provozována řadu let.
v

území přírodních parků

Územím, které nepatří mezi zvláště chráněná území, ale podléhá obecné ochraně přírody dle
§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., patří Přírodní park Údolí Bystřice. Tento přírodní park byl vyhlášen
Okresním úřadem Olomouc nařízením č. 6/1995 ze dne 15.8.1995. Přírodní hodnoty jsou
zastoupeny údolní nivou řeky Bystřice s přilehlými svahy, lesními porosty s dochovanou strukturou
blízkou přírodním porostům a společenstvy mokřadních luk a pramenišť.
Katastrální území obce Mrsklesy není součástí Přírodního parku Údolí Bystřice, jeho hranice se
nachází cca 2 km severozápadně od zájmové lokality (viz. příloha č. 88). Přírodní park Údolí
Bystřice není zasažen.
v

významné krajinné prvky

V okolním území se nacházejí VKP :
Ø údolní niva potoka Vrtůvky mezi Mrsklesy a Velkou Bystřicí (lokalita teplomilných prvků,
inverzní rozvrstvení vegetace), ohrožení výstavbou údolní nádrže,
Ø údolí potoka severně od Mrskles – louky, lesíky, křoviny (fytozoogenofond v údolí potoka),
Ø lokalita při okraji lesa JV od obce Hlubočky – Mrsklesy, 17 ha, matečný komplex mravence
lesního,
Ø lesy.
V zájmovém území se nacházejí dva VKP, které jsou přímo definovány zákonem :
Ø Prvním a plošně nejrozsáhlejším, je zde údolní niva bezejmenného přítoku Vrtůvky. Na základě
uvedeného byla hranice vymezena po hraně břehového porostu na pravém břehu drobného
vodního toku.
Ø Druhým VKP představuje vlastní tok bezejmenného pravostranného přítoku.

v

území historického, kulturního nebo archeologického významu

Kulturní a historický význam
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Na území obce Mrsklesy se nacházejí nemovité kulturní památky, které jsou evidovány v Seznamu
nemovitých kulturních památek. Jsou to - kamenný kříž u autobusové zastávky, kamenný kříž se
sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty za obcí a kaple sv. Šebestiána. Tyto kulturní památky
místního a regionálního nebudou 7. a 8. stavbou dotčeny.
Archeologický význam
Katastrální území obce Mrsklesy se nachází v oblasti sídelně i komunikačně velmi exponované ve
všech historických obdobích. Vzhledem k této skutečnosti je řešené území považováno za území
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění.
Při případném nálezu archeologických památek v území je nezbytné zajistit ochranu
archeologických památek, postup je prezentován v příloze č. 95.
V území se nevyskytují paleontologické nebo geologické nálezy a nelze předpokládat
paleontologické nebo geologické nálezy, ani nemůže dojít k jejich poškození nebo trvalému
znehodnocení.
v

území hustě zalidněná

Velká většina obyvatel vyjíždí za prací mimo do okolních měst a obcí. V samotné obci pracovní
příležitosti téměř nejsou. To však již v dnešní době zvyšujícího se stupně automobilizace nemá na
rozvoj sídla rozhodující vliv. Naopak blízkost větších sídel s pracovními příležitostmi, občanskou
vybaveností a možnosti kulturního vyžití a rovněž blízkost velkého výrobního podniku Moravia
v Mariánském Údolí spolu s kvalitním klidovým prostředím zvyšují atraktivnost bydlení v obci
Mrsklesy. V obci jsou vytipovány plochy pro novou výstavbu za účelem bydlení (v zastavěném
území pro 4 RD a v lokalitách I. až V. pro 29 RD).
Připravované stavby skládky jsou od obce Mrsklesy vzdáleny asi 900 m (VIII. skládka)
a 1.200 m (VII. skládka), ve vzdálenosti cca 1.800 m se nachází IV. skládka. Ve vzdálenosti cca
580 m jihozápadně od areálu skládek (tj. I. a II. stavba – ukončené skládkování) se nachází nejbližší
obytná zástavba obce Mrsklesy. Proto nebude jejich provoz obtěžovat obytnou zónu hlukem,
prašností a vibracemi. Zdrojem hluku v obci budou projíždějící svozová vozidla, přivážející odpad
na skládku. Tyto vlivy budou eliminovány rozdělením dopravních tras pro tato vozidla, případná
úprava rychlosti v obci, apod. Tyto záležitosti budou uvedeny v provozním řádu skládek.
Zneškodnění skládkového plynu – prostřednictvím závrtů a odplyňovacích studní bude prováděno
čerpání skládkového plynu do kogenerační jednotky k výrobě elektrické energie. Počet bydlících
obyvatel k 31.12. činil 571, z toho mužů 285 a žen 286. Počet obyvatel ve věku 0-14 let
představoval celkem 89, z toho muži činili 48 a ženy 41. Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
představoval sumu 393 z toho mužů 202 a žen 191. Počet obyvatel ve věku 65 a více let činil
celkem 79, z toho mužů 33 a žen 46 (viz. samostatná příloha - Hodnocení zdravotních rizik, RNDr.
Jiří Kos, 09/2008).
Ve vzdálenosti cca 580 m jihozápadně od areálu skládek – 1. etapa se nachází nejbližší obytná
zástavba obce Mrsklesy.
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Území dotčené navrženým záměrem není zalidněné, nejblíže z lidských obydlí je situována obec
Mrsklesy. Hájenka pod horní skládkou jako objekt již 20 let neexistuje. Území se nachází v jižním
výběžku vojenského prostoru Libavá, které je bez okolního osídlení a rekreačního využití.
v

území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

V obci Mrsklesy je umístěná skládka TKO regionálního významu. Pro eliminaci havárií je stanoven
Provozní řád skládky, který vymezuje jak přípustnost druhu odpadu, tak nakládání s tímto
odpadem. V současné době je půda pod jednotlivými skládkovými tělesy chráněna kombinovaným
těsněním skládky.
Na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se jinak nenachází žádná stará ekologická zátěž (viz.
příloha č. 77), jak bylo stanoveno předchozími průzkumy dotčeného území.

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Klimatické poměry, kvalita ovzduší
Klimatické poměry
Klimatologická klasifikace E.Quitta (1971), viz. příloha č. 56, řadí lokalitu do mírně teplé
klimatické oblasti, na hranici jednotek MT 9 a MT 10. Slovní charakteristika obou jednotek je
následující (charakteristiky klimatických oblastí – viz. příloha č. 57) :
Ø MT 9: dlouhé léto, teplé, suché, až mírně suché, přechodné obdob krátké. s mírným až mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Ø MT 10: dlouhé léto, teplé a mírně suché, přechodné období krátké, s mírně teplým jarem
a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Podnebí je mírně teplé až teplé a vlhké. Srážky tedy stoupají směrem k jihovýchodu k úpatí Karpat,
jsou však díky poloze na jejich návětrné straně poměrně vydatné v celém území.
Průměrná denní teplota vzduchu ve °C
I
II
III
IV
V
VI
- 2,6 - 1,3 3,1
8,2 13,6 16,7

VII
18,5

VIII
17,5

IX
13,7

X
8,5

XI
3,3

XII
-0,3

ROK
8,2

Průměrné úhrny srážek v mm
I
II
III
IV
V
27
25
26
35
66

VII
87

VIII
78

IX
45

X
42

XI
39

XII
28

ROK
578

VIII
208

IX
162

X
115

XI
42

XII
33

ROK
1573

VIII
523

IX
55

X
64

XI
77

XII
78

ROK
64

VI
80

Průměrná doba slunečního svitu v hodinách
I
II
III
IV
V
VI
VII
40
61
115 161 208 215 213
Průměrná oblačnost v % pokrytí oblohy oblačností
I
II
III
IV
V
VI
VII
74
71
61
62
57
57
57
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Průměrná denní relativní vlhkost vzduchu v %
I
II
III
IV
V
VI
VII
83
81
76
69
68
71
71

VIII
73

IX
76

X
80

XI
84

XII
86

ROK
77

Průměrná dlouhodobá (r. 1901-1950) roční teplota oblasti, udávaná klimatickou stanicí ČHMÚ
Olomouc má velikost 8,4 oC, průměrný roční úhrn srážek 612 mm (viz. příloha č. 60) a průměrný
roční výpar srážek z povrchových půd, vypočtený Tomlainem (r. 1980) je 460 mm. Oblast lze
definovat jako území s příznivými klimatickými podmínkami, mírnými průměrnými teplotami,
normální prosluněností a relativně dobře provětrávanou. Pro přesnější charakteristiku větrné růžice
v lokalitě je využít doklad ČHMÚ (viz. příloha č. 58). Širší území je skutečně složité cirkulačními
poměry, v podstatě však převládají západní, jihozápadní a severozápadní větry. Roční průměrná
oblačnost – viz. příloha č. 59 a průměrné trvání slunečního svitu v roce – viz. příloha č. 61.
Kvalita ovzduší
Původní hodnocení
V rámci hodnocení předchozích staveb skládky Mrsklesy v procesu EIA (Václavík J., 2000) bylo
konstatováno, že u zájmového území se nachází běžné znečištění ovzduší na úrovni pozaďových
hodnot pod úrovní ročních limitních hodnot u všech sledovaných veličin (PA, SO2, NOx, polétavý
prach). V okolí se nenacházejí žádné velké průmyslové nebo energetické zdroje znečištění ovzduší,
jejichž působením by v období inverzí vzniklo nebezpečí smogových stavů. Území je současně
zasaženo vlivem dálkového přenosu emisí (situace je i zde příznivější vůči předcházejícímu období).
Další doplnění informací o kvalitě území přinesl posudek EIA (Novák S., 2000), kde se upozorňuje
na možnost přenosu exhalací (zejména obtěžujících pachů ze skládky) mikroadvektivní cirkulací do
údolní polohy, zahrnující zastavěné území obce Mrsklesy. Vzhledem k orografii území, situování
skládky v horní poloze údolí (další stavby skládkování leží na společné ose) a polohy obce
Mrsklesy v závěru údolí může docházet k následujícím jevům. Rozptyl atmosférických příměsí
(emise
bioplynu
a
zápachových
látek
z tělesa
skládky)
může
mít
v území předpoklady k rozptylu atmosférických příměsí, negativním vlivem však mohou být
mikroadvektivní procesy (katabatické stékání ochlazujícího se vzduchu do údolních poloh
i s možným přenosem pachových látek a škodlivin z bioplynu) probíhajícími v chladné části roku a
v noci. Rozptyl škodlivin a zápachu bude způsoben i intenzivnějším provětráváním území.
Současné hodnocení
Posouzení stávající imisní situace v zájmovém území se provádí na základě zpracovaných imisních
studií, nebo na základě imisního monitoringu z naměřených koncentrací imisí. V zájmovém území
se nenachází stanice pro sledování kvality ovzduší. Pro posouzení stávající imisní zátěže
v zájmovém území bylo vycházeno z hodnocení „ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V ROCE 2006„. Toto hodnocení zpracoval Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší (podrobně viz. Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008).

NO2
Benzen
PM10

Imisní pozadí - průměrné roční koncentrace imisí v dotčeném území v roce 2006
méně než 26 µg.m-3 . tj. méně než 65 % platného imisního limitu.
méně než 2 µg.m-3 tj. méně než 40 % platného imisního limitu.
30 - 40 µg.m-3 tj. cca 75 -100 % platného imisního limitu.
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Bydlení a občanská vybavenost jsou situovány převážně podél hlavního komunikačního tahu.
Dochází zde k možnosti soustřeďování škodlivých exhalátů a k hlukové zátěži přilehlých obydlí.
Tato zátěž je umocněna existencí skládky TKO při severní hranici katastru obce Mrsklesy. Zdroji
škodlivých exhalátů jsou výfukové plyny z automobilů přivážejících odpady. Bodovým zdrojem
znečištění ovzduší na území obce Mrsklesy je stávající skládka.
Pro zlepšení čistoty ovzduší je rovněž třeba využívat v mnohem vyšší míře kvalitní paliva pro
topení ve všech objektech obce, snížit prašnost na komunikacích kvalitnějšími povrchy
a vysazovat mezi komunikacemi a bydlením izolační zeleň.
Voda, hydrologie
Povrchové vody
Obec Mrsklesy hydrologicky náleží do povodí řeky Moravy, která patří k povodí Dunaje.
Katastrálním územím obce Mrsklesy protéká vodní tok Vrtůvka. Vrtůvka pramení na příkrém
svahu Oderských vrchů v nadmořské výšce 519 m n.m., necelý kilometr od Mlýnského kopce
(604 m). Plocha povodí činí celkem 25,78 km2, délka celého toku je 11.250 m, průměrný spád 24,5
‰ jednoznačně vymezuje bystřinný charakter Vrtůvky.
Oblast obce Mrsklesy a jejího okolí je jako mělká terénní deprese odvodňována k JV do místní
bezejmenné vodoteče s nízkým průtokem, která je pravobřežním přítokem říčky Vrtůvky
a zaúsťuje do ní po cca 1,5 km na jihozápadním okraji obce Mrsklesy. Říčka Vrtůvka ústí do
Bystřice a dále do Moravy, Dunaje a Černého moře. V období vydatnějších atmosferických srážek
a jarního tání dochází k několikanásobnému zvětšení průtoku, který je navíc obohacen o dešťový
ron z okolních svahů.
Vrtůvka sama je vodohospodářsky nevýznamným tokem. V době působení deficitu atmosférických
srážek je bezejmenný potok suchý. Ochranné pásmo vodního toku není vyhlášeno, respektovány
jsou manipulační pásma kolem toku.
Vzhledem k přítomnosti skládky komunálního odpadu na katastrálním území obce Mrsklesy je
kvalita vody v bezejmenném potoce pod skládkou sledována v rámci monitoringu skládky.
Zjišťované koncentrace ukazatelů u této vody nepřekračují limity přípustného stupně znečištění dle
NV č. 61/2003 Sb. povrchových vod (i podle dřívějšího č. NV 82/1999 Sb.).
Hydrologicky náleží území do povodí řeky Moravy, samotná lokalita patří do povodí Bystřice pod
Vrtůvkou (č. povodí 4-10-03-111) - viz. příloha č. 62. Plocha tohoto povodí je 25,78 km2, délka
údolí L = 11 km, charakteristika povodí P/L2 = 0,21 a lesnatost 40 %.
Zájmová oblast jako mělká terénní deprese je odvodňována k JV do místní bezejmenné vodoteče
s nízkým průtokem, která je pravobřežním přítokem říčky Vrtůvky po cca 1,5 km ústí na
jihozápadním okraji obce Mrsklesy. V období vydatnějších atmosférických srážek a jarního tání
zvětšuje místní vodoteč několikrát svůj průtok, který je navíc obohacen o dešťový ron z okolních
svahů.
Podle mapy ochrany vod ČR se posuzované území ze širších hledisek ochrany významných
vodních zdrojů a CHOPAV (dotčené území neleží v CHOPAVu - viz. příloha č. 63) vyznačuje jako
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prostředí téměř nebo zcela nepropustné s ochranou individuální (pro území s nízkým využitelným
množstvím podzemní vody a malým zvodněním) – viz. příloha č. 64.
Jakost povrchových vod v širším okolí je prezentována v příloze č. 66.
Dle ÚPn VÚC Olomoucké aglomerace, ve znění 1. Změny ÚPn byl pod obcí Mrsklesy vymezen
prostor pro vybudování vodní nádrže jako rezervoáru požární vody. Podle Územně technických
podkladů Olomouckého kraje je pod obcí Mrsklesy vymezen prostor pro stavbu vodní nádrže, jako
zásobárny požární vody (viz. příloha č. 34).
V území pod skládkou v k.ú. Mrsklesy je stanoveno zranitelné území zahrnující podstatnou část
Olomouckého kraje (viz. příloha č. 43).
Podzemní vody
Kvalita podzemních vod na území obce Mrsklesy je monitorována vzhledem k blízkosti skládky
TKO, skládka musí být technicky zabezpečena tak, aby nedošlo k překročení limitních hodnot
kritérií „A“ pro přirozené obsahy látek dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne 15.8.1996 –
Kriteria znečištění zemin a podzemní vody (doporučené orientační ukazatele a jejich hodnoty).
Jakost podzemních vod na skládce Mrsklesy je jednotlivých staveb je sledována v následujících
hydrogeologických objektech :
Ø vrty (I. a II. stavba) - VM-2, VM-3, VM-4, VM-5, VM-6=HP-11, VM-7=HP-12,
Ø vrty (III. a V. stavba) - HM-1, HM-2, HM-3, HM-4, HM-5, HM-6, HM-7, HM-8, HM-9, HM10, HM-11,
Ø vrty (VI. stavba) - HM-3, HM-8, HM-9, HM-10, HM-11 pod 4. stavbou,
Ø vrty pro VII. a VIII. budou navrženy na základě hydrogeologického posudku (viz. příloha
č. 23 a 24).
Ochranná pásma vodních zdrojů
Z hlediska využívání podzemní vody k pitným účelům lze uvést, že v blízkém okolí zájmového
území není žádný vodárensky využívaný zdroj podzemní vody a tedy zde nejsou vyhlášena
ochranná pásma vod (viz. příloha č. 62). V obci Mrsklesy ani v jejím okolí není využíván pro pitné
účely žádný podzemní zdroj vody a nejsou tedy ani vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů.
Jihozápadně od stávající zástavby obce je Územně analytických podkladů Olomouckého kraje –
výkres záměrů na provedení změn v území navrženo území hájené pro akumulaci vod (viz - příloha
č. 34).

Geomorfologie
Zájmová lokalita je ještě součástí geomorfologické jednotky IC-8H-a, tj. přináleží celku Nízký
Jeseník, podcelku Tršická pahorkatina a okrsku Přáslavická pahorkatina, na okraji
geomorfologické jednotky IVC-8G (Demek J. a kol. 1987) – viz. příloha č. 67. Vlastní lokalita je
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tvořena erozně denundačním reliéfem mělké terénní deprese v pravobřežní části bezejmenné
vodoteče (přítoku Vrtůvky)., ústící do řeky Bystřice. Terén zájmového území je nepatrně ukloněn
k jihu až k jihozápadu. Nadmořské výšky se pohybují od 318 m.n.m. (u silnice Mrsklesy-Město
Libavá) do 300 m. n.m. (u bezejmenného potoka).
Reliéf má převážně charakter členité pahorkatiny s členitostí 75 - 150 m, při okrajích k nivě Moravy
jen roviny (v nivách) s výškovou členitostí 20 - 30 m. V Moravské bráně pak převažuje reliéf
ploché pahorkatiny s členitostí 30 - 75 m. V okolí kry Maleníku má reliéf ráz členité vrchoviny s
členitostí 200 - 240 m. Nejnižším bodem je okraj nivy Moravy u Otrokovic - asi
190 m, nejvyšším je Maleník - 479 m. Typická výška bioregionu je 220 - 400 m.
Vlastní areál skládky zaujímá prostor mezi silnicí Mrsklesy – Město Libavá a bezejmenným tokem.
Geologické poměry
Širší vztahy
Geologický vývoj
Po geologické stránce se území obce Mrsklesy a okolí vyvíjelo shodně s Hornomoravským úvalem
a jeho širším zázemím. Celá toto oblast představuje exponované území na styku Českého masívu
a Karpat, při jejichž vývoji byla formována. Rozpadá se na tři kry - od západu k východu je to kra
drahanská, kra hornomoravského úvalu a kra bradelsko-malenická.
Rozhodující období pro utváření dnešních geologických poměrů Hornomoravského úvalu a okolí
začíná ve spodním devonu. Na přelomu devonu a spodního karbonu dochází ke kulmské
sedimentaci. Pro moravský kulm je příznačné rytmické střídání šedých drob a jílových břidlic (tzv.
flyšový vývoj). Souvrství jsou tvořena téměř výhradně klasickými horninami. Ty pocházejí většinou
z enudovaných částí variského pohoří.V oblasti bradelsko–malenické kry jsou zastoupeny převážně
hornobenešovské a moravické vrstvy.
Horniny skalního podkladu v celé zájmové oblasti jsou zastoupeny kulmem. Zvětraliny kulmu jsou
překryty hlínami proměnlivě mocnými podle hloubky a intenzity navětrání skalního podkladu
v prostoru Mrskles, Bukovan, Přáslavic, Kocourovce a ve výše položených částech Velké Bystřice
lze očekávat skalní podklad v hloubkách 2-4-6 (úlomkovitě navětralý skalní podklad), v prostoru
Svésedlic, které jsou z části utopeny v údolí, byly navrtány hydrogeologickým vrtem hlíny velmi
nízkých konzistencí v mocnosti 6 m, pod hlínami eluvis drobových pískovců charakteru úlomků
s jílem a silně zajílovaných písků. Pískovec byl navrtán od hloubky 9,5 do 20 m.
Skladba horninového podloží v širších souvislostech
Většinu území budují různá souvrství karpatského flyše paleogenního až křídového stáří, tvořeného
střídáním jílovců (břidlic) a pískovců, popřípadě různých slínitých hornin, které jsou většinou v
menší míře karbonátově vápnité. Kromě flyše se zejména na jihovýchod od Přerova uplatňuje
marinní neogén - jíly, písky, štěrky i pískovce - rovněž vápnité, dále na jih říční a jezerní pliocén písky, jíly, štěrky a kvartérní štěrkopískové terasy a glacifluviální sedimenty. Z tohoto složitého
souboru většinou poloskalních hornin a zemin vystupuje starší podloží skupiny Maleníku,
tektonické kry budované kulmskými břidlicemi a drobami, k němuž náleží i menší ostrov
devonských vápenců u Hranic. Drobné lokality výchozů kulmu jsou i severně od Přerova, vápence
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vystupují v malých ostrovech u Grygova a Tlumačova. Z terestrických pokryvu se
v oblasti v různé míře, zejména na jihu, uplatňují spraše, ve vlhčí oblasti na severu a pod
Hostýnskými vrchy nevápnité sprašové hlíny, v okolí Přerova pak i pleistocenní travertiny.
Co do geologické stavby je podloží zájmového území budováno skalními horninami spodně
karbonského stáří moravických vrstev, prostoupených dislokačními zlomovými liniemi. Jsou
reprezentovány flyšovými cykly střídajících se ve vrstevním sledu převažujících jílovitých břidlic
s vložkami středně a jemně zrnitých drob a drobových pískovců, jen místy hruběji zrnitých
a drobně slepencovitých drob. Jsou tmavě modravě šedé barvy. Mocnost základních flyšových
cyklů kolísá od několika centimetrů do několika metrů. Horniny skalního podkladu se vyznačují
paralelní břidličnou texturou, navíc bývají prostoupeny hustým systémem ploch mechanické
diskontinuity, tj. puklinami a trhlinami. Ve své povrchové části jsou horniny skalního podkladu
narušeny zvětrávacími pochody. Zvětrání skalního masivu je přisuzováno periglaciálnímu klimatu v
pleistocénu a má selektivní charakter, takže může zasahovat do rozdílných hloubek pod povrch
terénu. Zhruba v průměru povrch skalního podkladu, krytý zvětralinovým pláštěm, je konformní
s povrchem terénu, přibližně konformní s ním je i sklon vrstev zvětralinového pláště. Povrchovou
část skalního masivu, resp. bazální část zvětralinového pláště, tvoří hrubě kamenitě rozvolněné
eluvium s hlinitou mezerní výplní. Nadložní část zemin zvětralinového pláště je tvořena
kamenitohlinitými deluvii, nabývajícími ve střední části odvrtaného půdního profilu a výše
k podpovrchové části terénu charakter hlinitých zemin písčito-detritických (detrit jako klastický
materiál nebo drť z rozpadlého horninového materiálu, úlomku hornin) s relativně proměnlivým
podílem úlomku matečné horniny do různého stupně zvětralých, viz. příloha č. 68.
V periglaciálních klimatických podmínkách docházelo k pohybu těchto zvětralin gravitací po svahu
a k hromadění ve větších mocnostech ve spodní části svahu. Vzhledem k zabezpečení skládky není
horninové prostředí skládkou nijak ovlivněno.
Lokalita
Po geologické stránce je širší okolí zájmové oblasti budováno horninami paleozoika a kvartéru.
Hlubší podloží převážné části zájmové lokality tvoří moravické vrstvy. Jedná se flyšovité vrstvy
s převahou břidlic nad drobami. Hojná je laminace střídáním poloh s vyšším nebo nižším obsahem
křemene či organického pigmentu. Břidlice jsou hlavně z chloritu, sericitu a křemene. Psamity
moravických vrstev jsou šedomodré nebo šedozelenomodré droby nebo drobové pískovce středně
nebo jemně zrnité, jen místy hrubozrnné až drobně slepencovité. Mocnosti poloh psamitů kolísají
od několika milimetrů až do 2 m. Ve svrchní části jsou tyto horniny navětralé až zcela rozvětralé.
Mocnost zvětralinového pláště (eluvium) se pohybuje řádově do 3 m. Hlubší podloží jihozápadní
části zájmové lokality tvoří benešovské vrstvy. Jsou to flyšovité vrstvy s naprostou převahou
psamitů. Jedná se převážně o droby a drobové pískovce jemně zrnité. Vystupují v polohách
decimetrových až metrových. Nejvyšší polohy flyšových cyklů tvoří písčité a jílovité břidlice
proměnlivě mocné. Ve svrchní části jsou tyto horniny navětralé až zcela rozvětralé. Mocnost
zvětralinového pláště (eluvium) je oproti moravickým vrstvám menší. Výše uvedené paleozoické
sedimenty jsou překryty deluviálními (svahovými) sedimenty charakteru kamenitopísčitých hlín
(kvartér). Kamenitou složku tvoří podložní paleozoické horniny. Mocnost těchto sedimentů
poměrně značně kolísá a pohybuje se řádově v metrech. V blízkosti místní vodoteče jsou fluviální
sedimenty obdobného charakteru jako výše uvedené deluviální sedimenty. Tyto sedimenty jsou od
deluviálních sedimentů jen obtížně rozlišitelné. V jejich nadloží jsou pouze ojediněle místně
vyvinuty eolickými sedimenty. Jedná se převážně o sprašové hlíny wűrmského stáří (kvartér). Jejich
mocnost se pohybuje řádově do cca několika dm. Vrtnými pracemi byly zastiženy deluviální a
fluviální (?) sedimenty, které jsou místy promíchány s navezenými materiály (valouny štěrku apod.).
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Ve spodní části vrtů bylo navrtáno eluvium paleozoických hornin. Všechny provedené vrty byly
ukončeny na nevrtatelném skalním podloží paleozoických hornin (SQZ, s.r.o. Olomouc, 06/2003).
Po geologické stránce je širší okolí zájmové oblasti budováno horninami paleozoika a kvartéru
(Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení pro realizaci VII. a VIII. etapy skládky odpadů
Mrsklesy, Ing. Pavel Jäckl, 10/2007). Nejhlubší podloží zájmové oblasti tvoří na většině širší
zájmové oblasti moravické vrstvy (visé, spodní karbon - kulm, paleozoikum) - v geologické mapě
označeno bCm. Jedná se o flyšovité vrstvy s převahou břidlic nad drobami. Jsou tvořeny cykly,
částečně gradačně vrstvenými, tvořenými psamity, silty a pelity. Psamity jsou šedomodré nebo
šedozelenomodré droby nebo drobové pískovce středně nebo jemně zrnité, jen místy hrubozrnné až
drobně slepencovité. Mocnost psamitů kolísá od několika mm až do 2 m. Nejvyšší polohy
flyšových cyklů skládají břidlice. Vystupují v mocnostech centimetrových až metrových. Tyto
břidlice jsou černošedé až černé, na odlučných plochách matné nebo mdle lesklé. Jsou místy slabě
vápnité a proměnlivě písčité. Hojná je laminace střídáním poloh s vyšším nebo nižším obsahem
křemene či organického pigmentu. Laminace je jemná, paralelní, někdy i lentikulární. V úzkém pásu
východně od obce Mrsklesy tvoří hlubší podloží benešovské vrstvy (tournai, spodní karbon - kulm,
paleozoikum) - v geologické mapě označeno wCt. Tyto vrstvy jsou tvořeny flyšovými cykly, v nichž
naprosto převládají psamity. Tyto psamity vystupují v polohách decimetrových až metrových.
Převahu mají droby a drobové pískovce jemně zrnité. Jsou černošedé, zelenavě temně šedé i
zelenošedé. Textura horniny je masivní, struktura až jemně psamitická, nestejnozrnná, vytřídění je
nedokonalé. Zrnka jsou většinou ostrohranná. Odlučnost drob je tlustě lavicovitá až deskovitá.
Základní hmota je jílovitá s chloritem a sericitem. Nejvyšší polohy flyšových cyklů tvoří písčité a
jílovité břidlice proměnlivě mocné. Ve svrchní části jsou výše uvedené kulmské horniny navětralé až
zcela rozvětralé (eluvium). Tyto eluviální horniny mají ve spodní části zvětralinového pláště
charakter kamenitých až balvanitých materiálů místy s hlinitou příměsí, ve své svrchní části je
zvětralinový plášť charakteru zemin hlinitopísčitých s menším obsahem úlomků matečných hornin.
Mocnost zvětralinového pláště se pohybuje podle charakteru podložních hornin řádově v
decimetrech
až
metrech.
V
nadloží
eluvia
jsou
deluviální
a deluviofluviální sedimenty (kvartér). Jedná se jednak o svahové hlinitokamenité sutě, ve kterých
jsou produkty zvětralin horninového pláště a vlastní klastický materiál podložních karbonských
hornin. Tyto zeminy mají převážně charakter hlinitých štěrků a místy i písčitých jílů se štěrkem.
Dále se místy mohou vyskytovat svahové hlíny, jejichž původ je dán eolickými sedimenty, které
byly soliflukcí redeponovány s dotací materiálů z podložních karbonských hornin. Převážně jde
o jemnozrnné zeminy s proměnlivou příměsí klastického materiálu. Jejich mocnost je velmi
proměnlivá a pohybuje se řádově v decimetrech (do cca 1 až 2 m). V blízkosti vodního toku se
vyskytují fluviální sedimenty (kvartér). Tyto zeminy mají obdobný charakter jako deluviální
sedimenty. Pouze štěrkovitá a kamenitá zrna jsou alespoň částečně opracovaná. Ojediněle se
mohou vyskytovat povodňové jíly, které mohou obsahovat i organické zbytky. Mocnost fluviálních
sedimentů bude značně rozdílná (decimetry, místy i metry). Jejich plošný výskyt je však malý.
Nejsvrchnější část vrstevního sledu v zájmovém prostoru bude tvořit humusovitá hlína o mocnosti
řádově v decimetrech (cca 0,2 m). Přímé podloží skládek je tvořeno hlinitými štěrky
a štěrkovitými jíly, 3. tř. těžitelnosti, jejich mocnost je 0,2 – 0,3 m a narůstá směrem k bezejmenné
vodoteči. Pod nimi jsou vrstvy navětralého, skalního podloží 1,5 – 3 m mocné a hlouběji je podloží
skalní, třídy těžitelnosti 5-6.
Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska je lokalita součástí rajónu č. 661 „Kulm Nízkého Jeseníku“.
Hydrogeologické poměry jsou odvislé na geomorfologických a geologických poměrů
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a propustnosti zemin a hornin. Podzemní voda hlubinného cyklu se vyskytuje ve větších hloubkách,
závislých na možnostech její cirkulace. Ta je podmíněna geologickou stavbou předkvartérního
podloží. Sedimenty karbonu jsou pro akumulaci a pohyb podzemních vod nepříznivé. Zvodnění lze
předpokládat puklinové, v průlinově propustných puklinových výplních (viz. příloha č. 69).
Množství vody je zde vázáno na množství, hloubce, otevřenosti, četnosti puklin a rozsahu jímací
oblasti. Hladina podzemní vody je níže jak jeden metr pod základovou spárou. Voda infiltračního
cyklu je vázána na eluviální zvětraliny se značně hustou sítí puklin, vyplněných poměrně
propustným pojivem. K její akumulaci dochází na nepropustných polohách navětralých břidlic.
Voda vytváří rozsáhlý kolektor s volnou až napjatou hladinou, jejímž izolátorem jsou
deluviofluviální hlíny. Směr a rychlost pohybu je dán morfologií podložních hornin. Podzemní vody
na lokalitě proudí souhlasně s morfologií terénu k jihu až jihozápadu. Hladina mělké zvodně se v
prostoru skládky nachází v hloubkách 4 - 5 m pod povrchem terénu. Zvodeň se pohybuje v
horninovém prostředí tvořeném deluviálními až deluviofluviálními uloženinami, popř. ve zvětralé a
rozvolněné přípovrchové zóně skalního podloží. Toto prostředí je slabě až dosti slabě propustné
s koeficientem filtrace n .10-6 až n.10-7 m.s-1 a umožňuje jen velmi pomalý postup kontaminace. Na
lokalitě je garantována převaha povrchového odtoku nad podzemním. Podle hydrogeologické mapy
– bilanční příloha směrného vodohospodářského plánu leží lokalita v R 55, viz. příloha č. 65.
Hladina podzemní vody v dotčené lokalitě nebyla zjištěna v žádném z provedených vrtů. Podzemní
voda je vázána na puklinové systémy v podložních karbonských horninách, případně místně se
může objevit málo vydatný zdroj podzemní vody, která stéká po nezvětralém předkvartérním
podloží. V dosahu provedených vrtných prací nevytváří proto podzemní voda jednotný horizont s
hydraulicky
spojitou
hladinou.
Proto
mohou
být
dílčí
zvodně
vázány
v průlinovém prostředí na deluvium a eluvium - málo propustné s orientačními hodnotami
koeficientu propustnosti dle U. S. Bureau of Soil Classification podle křivky zrnitosti řádově
10-7 až 10-8 m.s-1 a nižší. Hlavní zvodnělý horizont je však vázán na puklinově propustné skalní
podloží v jeho připovrchové části. Část puklin je zatěsněna produkty zvětrávání, a proto je
proudění vody vázáno spíše na tektonické zóny. Celkově je možno charakterizovat podloží
zájmové oblasti jako slabě propustné (SQZ, s.r.o. Olomouc, 06/2003).
Zájmová oblast je odvodňována místní vodotečí (bezejmenný potok) do Bystřice a dále do Moravy,
Dunaje a Černého moře (Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení pro realizaci VII. a VIII.
etapy skládky odpadů Mrsklesy, Ing. Pavel Jäckl, 10/2007). Podzemní voda je vázána v kvartérních
sedimentech
na
případné
propustné
vrstvy
ve
fluviálních,
deluviofluviálních
a deluviálních sedimentech. V předkvartérním podloží se podzemní voda může vyskytovat místy
v horninách zvětralinového pláště a v kulmských horninách může být vázána na propustné pukliny,
případně na jiné diskontinuity. Směr proudění v kvartérních sedimentech je ve sklonu svahu směrem
k vodnímu toku. Hladina podzemní vody nebyla v předchozích etapách geotechnických průzkumů
naražena.
Je
proto
možno
předpokládat
výskyt
podzemní
vody
hlavně
v blízkost místní vodoteče (bezejmenný potok). Nikdy nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Celé
území lze charakterizovat slabým oběhem podzemní vody. Je to voda svahová, která volně
gravituje částečně propustnými, vrchními materiály a je dotována infiltrací atmosférických srážek.
Propustnost puklinového systému skalního podloží je nižší jak 10-8 m.s-1. Podloží je tedy slabě
propustné.
Ložiska nerostných surovin
Podle účelových map nerostných ložisek, se v širším okolí lokality nenachází žádné ložisko
výhradních nerostů ve smyslu znění Horního zákona, žádné DP a ani žádná CHLÚ, ani
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poddolovaná území, ani žádná jiná ložiska nerostných surovin, jako např. pískovny nebo menší
lomy na stavební kámen, která by zasahovala třeba i jen do blízkosti navrženého záměru, viz.
přílohy č. 70, 71 a 72.
Seismicita území
Z pohledu seizmicity se území nachází na místě tektonicky stabilním, bez známek recentní aktivity.
Geodynamické jevy
Na území areálu skládek Mrsklesy nejsou známy žádné recentní geodynamické jevy (sesuvy) a ani
v minulosti nebyly žádné zaznamenány – viz. příloha č. 76.
Půda, zemědělství
U západní a střední části katastrálního území Mrsklesy na Moravě lze konstatovat, že se jedná
o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, která trpí rozsáhlou likvidací trvalé krajinné zeleně,
zcelováním, ke kterému došlo při realizaci pozemkových úprav a dlouhodobým působením
nevhodné organizace a provozem zemědělské velkovýroby. Nevhodné bylo rovněž rozorávání
trvalých travních porostů v nivě vodních toku a jejich násilný převod do orných půd. Připočítá-li se
k tomu ještě nadměrná chemizace zemědělství, používání velkokapacitní zemědělské mechanizace a
výstavba velkokapacitních zemědělských objektů, je zřejmé, že negativní dopad zemědělské výroby
na zemědělskou krajinu i jednotlivá sídla je mimořádný. Tyto všechny faktory navíc způsobují
únavu půdy, která se v současné době projevuje snižováním půdní úrodnosti
a zvyšujícím se rozdílem mezi energeticko materiálovými vklady do zemědělské půdy a mezi
výsledky získanými ze zemědělské činnosti. Zabránit tomuto jevu lze snižováním rozlohy
zemědělských pozemků a doplněním vhodné liniové a krajinné zeleně, mezí, aj.
Přestože se zde jedná o členitější terén, jse především celá střední a západní část území obce
Mrskles charakterizována jako intenzivně zemědělsky obdělávané plochy, které dosahují až
bezprostředně k obci. Z kultur převažuje orná půda, zahrady a sady se vyskytují především
v soukromé držbě a lemují zastavěné území obce. Louky a pastviny se nacházejí pouze na okrajích
lesních masívů (převážně za hranicemi řešeného území) a dále v nivě vodního toku Vrtůvka.
Chmelnice, vinice a jiné další speciální plodiny se zde nenalézají.
Co se týká pedologických poměrů, jedná se o poměrně různorodou oblast. Půdy vykazují
následující sled podmíněný vzrůstem srážek a poklesem teplot od západu k východu. Směrem do
vyšších poloh, tj. k jihu, východu i severu, převažují typické hnědozemě na spraši, na které směrem
k východu navazují typické fluvizemě na sprašových hlínách, dále pak hojné oglejené fluvizemě. Na
výchozech kulmu jsou vyvinuty bez ohledu na gradient klimatických charakteristik typické
kambizemě, na vápencích typické rendziny. V nivách menších toků jsou glejové fluvizemě, na
dnech sníženin na teplejším západě jsou zastoupeny i typické a pelické černice. Naprostá většina
půd kromě kambizemí na kulmu, je jílovitá, těžká, často s hydromorfním režimem.
Na území obce značnou část k.ú. zabírají hnědé půdy (kyselé, středně těžké, slabě až středně
štěrkovité s příznivými vláhovými poměry), půdy oglejené a v nivě Vrtůvky na trvalých travních
porostech půdy hydromorfní. Půdy na k.ú. Mrsklesy na Moravě jsou velmi různorodé.
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V zájmovém území (viz. příloha č. 73) se dominují hnědozemě illimerizované, oglejené, na
svahových hlínách se sprašovou příměsí, které v údolí bezejmenného toku přechází do glejových
půd zrašeliněných. Svažitost půd je mírná, expozice všesměrná, skeletovitost mírná až žádná.
Plochy orné půdy a jejich změny podle CORINE Land Cover mezi roky 1990 a 2000, tj. dotčené
pozemky lokality skládky Mrsklesy jsou charakterizovány úbytkem orné půdy – viz. příloha č. 79.
Les, PUPFL
Souvislý lesní masív prochází v širokém pásu severně, jižně a hlavně východně za hranicemi
katastru, drobné lesíky a remízky jsou v menší míře rozptýleny především v severní a západní části
řešeného území a mají významnou krajinotvornou a částečně i protierozní funkci.
Souvislý lesní masiv prochází v širokém pásu za hranicemi k.ú. obce a tvoří protipól intenzivně
využívané bezlesé zemědělské krajině. Drobné lesíky a remízky jsou v menší míře rozptýleny
v severní a západní částí území a mají významnou krajinotvornou funkci. Lesní plochy a jejich
změny podle CORINE Land Cover mezi roky 1990 a 2000, tj. v okolním území nedochází
k přírůstku ani k úbytku lesních ploch – viz. příloha č. 80.
Okolní lesní pozemky ve vzdálenosti do 50 metrů jsou součástí lesního hospodářského celku
Hlubočky obhospodařovaného VLS ČR, divizí Lipník nad Bečvou, jako porosty 817 A010, 818
010, 813 E000 a 833 A010.
Biogeografie, fytogeografická charakteristika
Z hlediska biogeografického Členění České republiky se lokalita nalézá v přechodné,
nereprezentativní zóně Hranického bioregionu (kód 3.4.). Ze severu je přimknuta k bioregionu
Nízkojesenickému (kód 1.54) (Culek, 1996).
Území náleží do fytogeografické oblasti mezofytika, obvodu Karpatské mezofytikum, okresu
76 - Moravská brána, podokresu 76b - Tršická pahorkatina (Skalický 1988), v blízkosti je rozmezí
okresu 75 – Jesenické podhůří - viz. příloha č. 82.
Území náleží do biochory 3.20.5, viz. příloha č. 2.

Biota
Flóra
Dominuje biota 3. dubovo-bukového, při západním okraji 2. bukovo-dubového stupně (viz. příloha
č. 81). Převažují dubohabrové háje, na kulmu jsou zastoupeny ostrůvky květnatých bučin, bikových
bučin a acidofilních doubrav. Ve flóře i fauně dochází ke styku a prolínání prvků karpatského a
hercynského předhůří. Biota je poměrně bohatá, se zastoupením subtermofilních druhů (vápence).
Charakteristická je absence většiny horských druhů. Netypická část je tvořena širokými nivami s
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luhy a olšinami, které tvoří přechod ke Kojetínskému bioregionu (3.11). Netypické je i ploché úpatí
Nízkého Jeseníku, kam ještě sestupují některé demontánní druhy.
V současnosti převažuje orná půda, v lesích kromě kulturních jehličnanů je velké zastoupení
dubohabřin, na kulmu s fragmenty bučin.
Potenciální vegetaci území představuje karpatská ostřicová dubohabřina, okrajem může zasahovat
bučina s kyčelnicí devítilistou, viz. příloha č. 83.
V místě staveb se nachází náletové dřeviny stáří cca 10 – 15 let (dle podkladů PD). V rámci
navrhované rekultivace skládek je uvažováno s výsadbou mělce kořenících dřevin na
rekultivovaném tělese skládky a s výsadbou srdčitých lip mezi místní komunikací a tělesem skládky.
Fauna
Na základě předkládaného záměru byl proveden podrobný zoologický a botanický průzkum areálu
skládek v místě navržené výstavby, jejím okolí a v bezejmenné vodním toku a toku Vrtůvka
s cílem zjistit, zda se zde nenachází lokality zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
Podrobnosti jsou plně rozvedeny v samostatných přílohách – Skládka odpadů Mrsklesy,
IV. stavba, biologické posouzení, RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting, 07/1999
a Skládka odpadů Mrsklesy, V. stavba, biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.,
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting, 09/2003.
Aktualizace biologického hodnocení záměru výše uvedeného byla provedena v roce 2007 v terénu
autorem hodnocení „Posouzení vlivu záměru na lokality v soustavě evropsky významných území
Natura 2000 a aktualizace biologického hodnocení záměru, Ing.Ivo Machar, Ph.D., 01/2008 - viz.
samostatná příloha“. Cílem aktualizace bylo posoudit změny bioty na dotčeném území v průběhu
čtyřletého období 2004 – 2007, tj. až po realizaci 6. stavby skládky (včetně) a zhodnotit stav
dotčeného území. Zvláštní pozornost byla při aktualizaci zaměřena na potenciální výskyt zvláště
chráněných druhů podle vyhl. č. 395/1992 Sb. v platném znění, eventuálně druhů uvedených
v červených seznamech.
Zjištěné údaje při aktualizaci biologického hodnocení v r.2007 :
Stav vegetace v území dotčeném dosavadními etapami skládky (stavba 1. – 6.) :
Ø Oproti roku 2003 nebyla zjištěna žádná výrazná změna charakteru vegetace celého území.
Plochy realizovaných staveb 1 - 6 jsou tvořeny buďto tělesem skládky bez vegetace, nebo jsou
pokryty ruderálním společenstvem, které je řazeno v klasifikaci biotopů ČR (Chytrý – Kučera
– Kočí 2001) do kategorie biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem : X7
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla. V celém území, dotčeném 1. až 6. staveb skládky,
nebyl zjištěn výskyt žádného rostlinného druhu zvláště chráněného nebo druhu zařazeného do
„červených“ seznamů. Na dílčích částech plochy stavby skládky 6. se ukazují první indikátory
začínající sukcese vegetace směrem k iniciálnímu stadiu lesa (jednotlivé keře bezu černého
Sambucus nigra a skupinky břízy Betula pubescens). Celkově lze hodnotit stav vegetace na
dotčeném území jako ruderální, biologicky bezcenné porosty.
Výskyt významných druhů obratlovců na území dotčeném 1. až 6. stavby skládky :
Ø Na otevřených plochách kolem asfaltové silnice mimo vlastní plochy jednotlivých etap skládky
se zjistil výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis). Tento druh je zařazen do kategorie „silně
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ohrožený druh“ podle vyhl. č. 395/1992 Sb. Jedná se o zcela běžně rozšířený druh ještěrky,
obývající často i biotopy silně ovlivněné antropogenní činností. Ve studovaném území se
ještěrka vyskytuje především mezi okrajem lesa a asfaltovou silnicí, kde jí vyhovuje biotop
otevřené a nezarostlé kamenité a suché pláně. V ploše území, dotčeném skládkou, se výskyt
ještěrek nezjistil, pravděpodobně vlivem vysoké ruderální vegetace, která nevytváří pro ještěrky
vhodné životní prostředí. Vzhledem k tomuto faktu není nutné pro realizaci
7. a 8. stavby skládky žádat o zásah do biotopu tohoto druhu příslušný orgán ochrany přírody.
Realizace výstavby 7. a 8. stavby skládky místní populaci ještěrky obecné nijak neovlivní.
Ø V břehovém porostu bezejmenného vodního toku v sousedství plochy V. etapy skládky se
zjistilo prokázané hnízdění jednoho páru slavíka obecného (Luscinia megarhynchos). Tento
ptačí druh je zařazen do kategorie „ohrožený druh“ podle vyhl. č. 395/1992 Sb. Slavík obecný
se v posledním desetiletí v přírodě značně rozšiřuje. Jeho výskyt v hnízdní době na studované
lokalitě není vázán na plochu skládky a proto není nutné pro realizaci 7. a 8. stavby skládky
žádat o výjimku pro zásah do biotopu tohoto druhu příslušný orgán ochrany přírody. Realizace
posuzovaného záměru hnízdění slavíka obecného v břehovém porostu bezejmenného toku nijak
neovlivní.
Krajina
Celý komplex skládky je situován do svahu na úpatí Oderských vrchů, krajiny vrchovin Hercynica
dle typologie české krajiny – viz. příloha č. 78. Ze severní strany je ohraničen komunikací
Mrsklesy – Libavá a z jižní strany bezejmenným vodním tokem, přítokem říčky Vrtůvky. Východní
stranou sousedí s rozsáhlým lesním porostem vojenského újezdu Libavá. Z těchto tří stran je
lokalita komplexu skládek obklopena ucelenými lesními porosty s dominancí smrku. Pohledově
exponovaná je tak pouze západní strana při pohledu od obce Mrsklesy, která je vzdálená cca 2 km
od nejbližšího tělesa skládky. Ale ani tato část komplexu díky svému situování do mírně se
zvedajícího úpatí a probíhající rekultivaci nepůsobí při tomto pohledu jako výrazná rušivá
dominanta.
Krajina zájmového území se nachází v okrajové části vojenského prostoru Libavá. Vzhledem
k dlouhodobému uzavření zájmového prostoru je nejbližší okolí, s výjimkou 1. etapa skládek
(1. a 2. stavba) a 2.etapa skládek (3., 4., 5. a 6. stavba) zcela bez průmyslové činnosti a bez
osídlení. Nejbližší souvislá zástavba – obec Mrsklesy - se nachází ve vzdálenosti cca 600 m od
1. etapy skládky. Rekreační využití vzhledem k blízkosti vojenského prostoru nepřipadá v reálné
budoucnosti v úvahu. Estetické začlenění skládky do krajiny má být řešeno výsadnou zeleně nejen
při výstavbě skládky ale i rekultivací povrchu tělesa skládky, tj. zatravnění, osázení rozptýlenou
zelení a výsadbou ochranného pásu větrolamového typu se zastoupením všech pater a tím zajištění
zaclonění skládky.
Umístění dalších těles skládky bylo pak vzhledem k charakteru krajiny řešeno tak, aby nebyly
dotčeny žádné významné dominanty či hodnotné segmenty krajiny. S ohledem na tuto skutečnost
a lokalizaci jednotlivých staveb skládky ve svahu bylo dosaženo toho, že celý areál je pohledově
skryt a tělesa skládek, zejména po ukončení rekultivačních prací a provedené výsadbě dřevin se
přirozeně začlení do stávající krajiny.
Krajinný ráz
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
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rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Celý komplex skládky Mrsklesy je situován do mírného svahu se jihozápadní expozicí, více méně
na úpatí Oderských vrchů. Ze severní strany je ohraničen komunikací Mrsklesy – Město Libavá,
kterou po její levé straně lemují rozsáhlé smrkové lesní porosty, táhnoucí se až do údolí řeky
Bystřice, které je poznamenáno silnou urbanizací, spojenou především s existencí strojního
průmyslu a rekreační zástavbou. Z jižní strany je areál ohraničen bezejmenným vodním tokem,
který volně meandruje po linii lesního porostu. Ten dále na jih přechází v rozsáhlá bezlesí
vojenských střelnic. Západní hranice je představována polními pozemky, navazujícími
bezprostředně na intravilán obce Mrsklesy s typickou zástavbou vesnických rodinných domů. Na
východním okraji skládky se výrazně začíná zvedat úbočí Oderských vrchů, které je pokryto
souvislými lesními porosty s dominancí smrku. Lokalita je tak ze tří stran obklopena ucelenými
lesními porosty, které ji pohledově izolují při dálkových pohledech z náhorní plošiny Oderských
vrchů či ze severu se přimykajících výběžků Nízkého Jeseníku. Pohledově exponovaná je tak pouze
západní strana při pohledech od obce Mrsklesy, která je vzdálená cca 600 m od 1. etapy až 2 km
od 2. etapy. Těleso skládky, které je postupně rekultivováno je však i při těchto pohledech díky
svému situování do mírně se zvedajícího úpatí Oderských vrchů nepůsobí jako výrazná krajinná
dominanta, ale naopak po ukončení rekultivačních prací a především provedené výsadbě dřevin se
relativně „přirozeně“ začlení do stávající krajiny. Umístění tělesa skládky bylo vzhledem
k charakteru krajiny umístěno tak, aby nebyly dotčeny žádné významné dominanty či hodnotné
segmenty krajiny.
Celý areál byl budován po jednotlivých stavbách (zvaných původně etapy) a to od roku 1992.
V současné době se zde již nachází v různém stupni zaplnění celkem pět staveb a jedná
provozovaná, které spolu prostorově velmi úzce souvisí. Po ukončení 6. stavby dojde k optickému
propojení všech staveb skládek v 2. etapě. Z výše uvedeného důvodu se 1. etapa a 2. etapa
samostatně ve vztahu k dopadům na krajinný ráz hodnotí v kontextu společně.
S ohledem na tuto skutečnost a lokalizací jednotlivých staveb skládky ve svahu bylo dosaženo
toho, že celý areál je pohledově skryt a tělesa skládek, zejména po rekultivaci a ozelenění,
nepředstavují rušivý element, jakým by bylo situování skládek o stejném objemu v rovinatém území.
Obdobně se týká i následných staveb 7. a 8., které budou situovány mezi 1. a 2. etapy skládky
Mrsklesy.
Popis krajinného rázu je velmi podrobně zpracován a prezentován v samostatné příloze - Skládka
odpadů Mrsklesy, V. stavba, biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., RNDr. Bc. Jaroslav
Bosák – Ecological Consulting, 09/2003.
Obce, mikroregiony, sdružení
Obec Mrsklesy leží v údolí při vodoteči Vrtůvka, asi 2 km od Velké Bystřice ve vysočině Jesenické.
Obec sousedí s k.ú. Velká Bystřice, Přáslavice, Hlubočky a severovýchodně je obklopena lesním
masivem, který spadá do vojenského prostoru Libavá. Rozloha obce je 1.407 ha, nachází se
v nadmořské výšce 315 m.
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Obec Mrsklesy lze zařadit k typu vsí silničních, domy jsou seřazeny těsně vedle sebe po obou
stranách silnice a tak vytvářejí souvislou domovní frontu. Odlišná forma zástavby se objevuje
v současném období, kdy domy jsou situovány mimo hlavní silniční tah a mají charakter
izolovaných domů nebo řadových domů. Zástavba obce Mrsklesy je tedy soustředěná, o rozptýlené
zástavbě lze hovořit pouze v případě jednoho RD a objektu hájenky, které se nacházejí severně od
zastavěného území obce.
Ve střední části obce je situován objekt Obecního úřadu, mateřské školy, hasičské zbrojnice,
knihovny, kulturní dům, fotbalové hřiště, prodejny, hospoda a restaurační zařízení.
V obci se nenachází větší průmyslový podnik, má zde sídlo firma BEST se svými aktivitami
(lisování plastů). Areál zemědělské výroby se v obci nenachází (okolní zemědělskou půdu
obhospodařuje firma AGROSPOL Velká Bystřice). Areál zemědělské výroby se na katastrálním
území obce Mrsklesy nenachází.
Zastavěné území obce je vesměs obklopeno zemědělskou půdou, pouze ve východní
a severovýchodní části mezi zástavbou a vodotečí Vrtůvka a směrem ke skládce se nacházejí
louky. Významným zásahem do území Mrskles jsou stavby skládek, které se nachází mimo
zastavěné území. Po ukončení dojde ke změně terénního profilu oproti současnému stavu.
Územím obce Mrsklesy prochází skupinový vodovod Olomouc, podskupiny Hlubočky, elektrické
nadzemní vedení VN 22 kV č. 17, 41 a 305. Dále prochází katastrálním územím obce Mrsklesy
trasa VTL plynovodu s regulační stanicí situovanou jihozápadně od současně zastavěného území
a radioreléový paprsek.
V severovýchodní části katastru je situována skládka tuhého komunálního odpadu. Jedná se
o skládkový komplex, který patří svým významem k největším v regionu Olomoucka a představuje
hlavní skládkovou kapacitu pro ukládání komunálního odpadu pro město Olomouc a region
Olomoucka. Jiná vhodná lokalita pro skládkování odpadů nebyla v okolí města Olomouce dosud
nalezena.
Z hlediska významu ve struktuře osídlení se jedná o území stabilizované pro funkci bydlení,
s vybaveností pro potřeby obyvatel obce. Území není dotčeno výrobou zemědělskou ani
průmyslovou, není zde soustředěna rekreace sloužící pro obyvatele místní a okolních obcí a měst,
nedošlo zde ani k rozvoji rekreace individuální.
Intenzita bytové výstavby bytů/1000 obyvatel/rok (2001 – 2005) je v rozmezí 1,5 – 3, procentuální
zastoupení neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu je vyšší než 30 % a procentuální
zastoupení trvale obydlených bytů v domech z panelů je 0 % (viz. příloha č. 39).
Územní plán
Obec Mrsklesy měla zpracovanou urbanistickou studii. která zahrnovala posuzovanou lokalitu jako
skládku TKO na k.ú. obce Mrsklesy. Z toho plyne, že nebyl rozpor mezi vlastními stavbami skládky
a územně plánovacími podklady (urbanistickou studií) v souladu s legislativou, viz. příloha č. 27 a
28.
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Lokalita v severovýchodní části k.ú. obce Mrsklesy je nadále vymezena pro umístění skládky.
Nachází se mezi ukončenou skládkou, která se v současnosti rekultivuje a provozovanou skládkou
na severním okraji obce. Skládka má nadmístní význam, slouží pro široké okolí obcí a měst.
Území obce je členěno na plochy :
Ø Urbanizované – zastavitelné (zastavěné a určené k zastavění).
Ø Neurbanizované – nezastavitelné.
TV jsou plochy , zařízení a stavby technického vybavení (vodní hospodářství, energetika, spoje,
zásobování teplem) a plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou, energiemi, likvidace TKO
a odpadních vod). Přípustná je pouze výstavba vyznačeného zařízení. Zařízení technické
vybavenosti nesmí mít negativní vliv na případné okolní plochy bydlení. Nepřípustné činnosti všechny ostatní činnosti nejmenované v základních a přípustných činnostech.
Územní plán obce Mrsklesy řeší správní území obce, tj. katastrální území Mrsklesy na Moravě
včetně části Kovákov. Celková rozloha řešeného území je 253,4 ha.
Dle obsahu Územního plánu obce Mrsklesy a návrhu závazné části ve formě regulativů uspořádání
území je odstraňování TKO řešeno :
Ø TKO včetně inertních odpadů z demolic a rekonstrukcí budov je vyvážen na skládku
v Mrsklesích.
Ø Rozšíření skládky směrovat do navrhovaného území.
Ø Po vyčerpání kapacity skládky zajistit technickou a biologickou rekultivaci.
Ø Tvar figury skládky navrhnout tak, aby jej bylo možné nenásilně začlenit do okolní krajiny.
Ø Plochu zatravnit mimo místa určená pro skupinovou výsadbu mělce kořenících dřevin – keřů.
Další důležité informace o území z hlediska územně plánovacího dokumentace (doprava, elektro,
krajinná zeleň) jsou popsány v přílohách č. 31, 32 a 33.
Rekreace
Individuální rekreace v obci je zastoupena třemi rekreačními chalupami, soustředěná rekreace se na
území obce nevyskytuje a v budoucnu se neuvažuje s rozvojem individuální rekreace v území. K.ú.
Mrsklesy na Moravě lze využít pro turistickou a cykloturistickou rekreaci, omezení je však dáno
blízkostí vojenského prostoru Libavá.
Sportovně rekreační aktivity jsou soustředěny do sportovního areálu v jižní části zastavěného území
obce Mrsklesy.
Procentuální zastoupení objektů individuální rekreace k počtu trvale obydlených bytů je nižší než 7
% (viz. příloha č. 42).
Ochranná pásma
Ø Ochranná pásma komunikací, vyplývající z platných právních předpisů, od osy silnice nebo od
osy s přilehlého jízdního pruhu jsou :
- silnice I. třídy
50 m
- silnice II. a III. třídy
15 m
- místní komunikace II. třídy
15 m.
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Ø U vodovodních řadů a kanalizačních stok :
- do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- nad průměr 500 mm - 2,5 m.
Ø Ochranné pásmo plynovodů jsou děleny podle profilů od povrchu potrubí :
- do DN 200
4m
- do DN 500
8 m*.
Ø Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů je stanoveno do profilu DN 250 – 20,0 m a nad DN 250
– 40,0 m.
Ø Ochranné pásmo venkovního vedení činí od krajního vodiče na každou stranu - u napětí nad
1 kV do 35 kV včetně 7 m (10 m - platné podle původních předpisů)
Ø Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1 m po obou stranách krajního
kabelu.
Ø Ochranné pásmo 500 m od obytných budov obce Mrsklesy.
Ø Telefonní kabel (správa Český Telecom, a.s. Olomouc) pod silnicí Mrsklesy – město Libavá.
Ø Dálkové kabely ve správě Český Telecom - přenosová technika Olomouc - ochranné pásmo
1 metr na každou stranu od krajního kabelu.
Ø Radioreleové spoje - spodní okraj ochranného pásma je ve výšce 403 m n.m. (radioreleová trasa
v úseku RS Holý kopec - RS Olomouc-Radíkov).
V prostoru 1 km podél hranice Vojenského újezdu Libavá, která je severovýchodně totožná
s hranicí k.ú. Mrsklesy na Moravě, je situováno pásmo zvláštních územních zájmů vojenské správy
(zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR).
Ochranná pásma nebudou 7. a 8. stavbou skládky narušena.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Charakteristiky jednotlivých vlivů jsou popsány v jednotlivých kapitolách předkládaného záměru –
viz. jednotlivé kapitoly Vstupní údaje (Půda, Voda, Ostatní surovinové a energetické zdroje,
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu), Výstupní údaje (Ovzduší, Odpadní vody, Odpady, Hluk
a vibrace, Záření radioaktivní, elektromagnetické), Rizika havárií a z části v kapitole Výčet
nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území a Charakteristika významně
ovlivnitelných složek ŽP v dotčeném území.
Navržený záměr „Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba“ se nachází na k.ú. Mrsklesy na
Moravě v údolí bezejmenného vodního toku podél silnice směrem k městu Libavá (viz.
příloha č. 5 a 6). Záměr je situován od obce Mrsklesy vzdáleny asi 900 m (VIII. skládka)
a 1.200 m (VII. skládka), ve vzdálenosti cca 1.800 m se nachází IV. skládka. Ve vzdálenosti cca
580 m jihozápadně od areálu skládek (tj. I. a II. stavba – ukončené skládkování) se nachází nejbližší
obytná zástavba obce Mrsklesy.. Bylo provedeno celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení navrženého záměru výstavby
a provozu a to v textu dokumentace a samostatných přílohách – Hluková studie, Rozptylová
studie, Odborný posudek, Hodnocení zdravotních rizik, Předběžná analýza rizik, Posouzení vlivu
záměru na lokality v soustavě evropsky významných území Natura 2000 (podle § 45i zák.
č.114/1992 Sb. v platném znění) a aktualizace biologického hodnocení záměru, Biologické
hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb. a Biologické posouzení. Současně dokumentace obsahuje
i kompletní hodnocení území z hlediska zátěže skládkovou činností.
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Z hlediska dalších aspektů hodnocení předkládáme :
Ø zatížení území limity – spíše nadprůměrné
Ø stávající rizika střetu – spíše nadprůměrné
Ø území s požadovanou ochranou přírody – průměrné
Ø znehodnocení životního prostředí v území – spíše podprůměrné.
Posuzování vlivů jednotlivých záměrů na životní prostředí v dotčeném území je součástí hodnocení
vlivů na životní prostředí a projektového řešení jednotlivých staveb a záměrů, které přesně a
jednoznačně specifikují využití jednotlivých areálů v řešeném území ve vazbě na jednotlivé složky
životního prostředí. Stejně tak se týká i předkládaného záměru, který je podrobně vyhodnocen
z hlediska vlivů na životní prostředí.

ČÁST D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Navržený záměr výstavby 7. a 8. stavby skládky se nachází na k.ú. Mrsklesy na Moravě v údolí
bezejmenného vodního toku podél silnice směrem k městu Libavá (viz. příloha č. 2, 5 a 6).
Byly vyhodnoceny následné vlivy navrženého záměru 7. a 8. stavby skládky a komplexního
hodnocení vlivu celého areálu skládky Mrsklesy na životního prostředí obecně a jeho jednotlivé
složky a posouzen vliv na veřejné zdraví.
Poznámka – pokud je v textu hodnocení dokumentace uveden vliv připravované nové VII.
a VIII. stavby skládky na životní prostředí obecně, jeho jednotlivé složky a na veřejné zdraví,
zahrnuje toto hodnocení i posouzení vlivu celého stávajícího areálu skládky Mrsklesy (tj.
i předchozích I. až VI. staveb), tzn. z hlediska komplexního hodnocení vlivu skládky Mrsklesy na
okolní území.

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Pracovní prostředí a pracovní rizika
Z hlediska zajištění bezpečnosti práce při provozu skládky bude záměr navržen a proveden
takovým způsobem, aby neohrožoval život a zdraví jejich uživatelů. Uvažovaná technologie
skládkování nepředstavuje pro zaměstnance zvýšenou míru rizika. Měření expozice prachem
v pracovním prostředí je pracovníky kompaktoru únosná, dle výsledků měření Zdravotního ústavu
se sídlem v Olomouci.
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Pro skladování a manipulaci s odpady jsou zpracovány provozní řády, zaměstnanci jsou vybaveni
předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky a minimálně 1 x ročně budou školeni.
Sociální objekt (příp. buňky) jsou vybaveny umyvadlem s tekoucí vodou a lékárničkou pro
poskytnutí první pomoci.
Provozní pracovníci se budou řídit provozním řádem skládky a pokyny nadřízených pracovníků.
Rizika ohrožení zdraví pracovníků jsou dostatečně řešena v provozním řádu a pracovníci jsou
povinni tento řád dodržovat stejně tak, jako předpisy o bezpečnosti a hygieně práce. Dále je nutno
respektovat pokyny ve věci očisty provozních mechanizmů a vozidel a rovněž záležitosti pravidel
Dopravního režimu úložiště Mrsklesy.
Pracovní prostředí nevykazuje žádnou velmi významnou fyzikální, chemickou nebo biologickou
zátěž ve vztahu k zaměstnancům. Negativní vlivy na pracovní obsluhu se nepředpokládají za
dodržení provozního řádu, bezpečnosti a hygieny práce.
Byly vyhodnoceny rizika pro pracoviště - pravděpodobné nehodové scénáře v místnosti
kogenerace, např. porucha na spalovacím motoru - zasažení osob horkým olejem, náhlým výronem
spalin při nedodržení bezpečnostních opatření, chybné údržbě, opravě zařízení apod., vznícení
přehřátého oleje v mazacích místech, samovznícení savých materiálů (izolací, hadrů) použitých při
likvidaci úkapů nebo míst kontaminovaných olejem při teplotě zdrojů nad 100 oC, požár místnosti
kogenerace atmosférickým výbojem – bleskem, nejsou-li prováděny pravidelné revize hromosvodů
atd., požáry při sváření porušením bezpečnostních předpisů, porušení zákazu kouření na
pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím, sabotážní a diverzní akce vůči zdrojům
a přívodům bioplynu, rozvodům maziva, generátoru, apod. (viz. samostatná příloha - Předběžná
analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc., 09/2008).
Z provedeného komplexního předběžného určení následků nehod provozování stavby „Skládka
Mrsklesy LO Haná, s.r.o. – 7. a 8. stavba“ vyplývá, že následky provozních nehod s velkou
pravděpodobností nepřekročí hranice areálu Skládka Mrsklesy LO Haná, s.r.o. a zůstanou
lokalizovány uvnitř areálu. Možné vnější zdroje rizika způsobené lidskou činností jsou podrobně
popsány v samostatné příloze - Předběžná analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8.
stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc., 09/2008
Vlivy na obyvatelstvo, ochrana veřejného zdraví
Proces posuzování vlivů na životní prostředí je v podstatě prognózou budoucího stavu v území,
proto v dotčeném území předpokládáme uvedení odhadu počtu ovlivněných obyvatel (počet
obyvatel v Mrsklesích v současné době činí asi 570 osob).
Obyvatelstvo obce Mrsklesy je zásobováno pitnou vodou z vodovodního řádů, jehož zdroj je mimo
posuzované území (skupinový vodovod Olomouc). Obec Mrsklesy je plynofikována, lokální zdroje
znečištění nezhoršují stav ovzduší v obci.
Připravované stavby skládky jsou od obce Mrsklesy vzdáleny asi 900 m (VIII. skládka)
a 1.200 m (VII. skládka), ve vzdálenosti cca 1.800 m se nachází IV. skládka. Ve vzdálenosti cca
580 m jihozápadně od areálu skládek (tj. I. a II. stavba – ukončené skládkování) se nachází nejbližší
obytná zástavba obce Mrsklesy.
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Po dobu stavby bude četnost průjezdů zvýšena, vozidla se však budou ve větší míře pohybovat po
staveništi a komunikacích mimo zastavěnou část centra obce.
Nakládání s odpady v souladu s platnými legislativními předpisy bylo a je hlavním cílem vlastníka a
provozovatele skládky - společnosti LO HANÁ, s.r.o. Přes své umístění mimo centrum svozové
oblasti má relativně optimalizované svozové trasy, které do značné míry minimalizují zhoršování
životního prostředí vlivem činnosti svozové techniky. Svoz odpadů zajišťují TS města Olomouce a
další dopravci. Sama lokalita skládky (od III. po VI. stavbu, obdobně připravované stavby) leží
prakticky za terénním stupněm a I. etapou skládky – rekultivovaná I. a II. stavba).
Modelováním hlukové zátěže v dotčeném území bylo doloženo, že provoz na komunikacích
(způsobený vozidly dovážejícími a odvážející odpady) neovlivňuje významnou měrou samotný
provoz na těchto komunikacích a ani prostředí obytné části Mrsklesy. Emitované hladiny hluku
z areálu, které vzniknou při pojíždění mechanizmů a nebo po dobu výstavby při činnosti stavebních
strojů a mechanizace budou odpovídat běžnému provozu podobných zařízení
a výstavby, spojené s obvyklou činností.
Ekvivalentní hladiny hluku pro hodnocenou oblast pro mobilní zdroje v nepředstavují riziko
navýšení míry pravděpodobnosti zdravotního postižení populace hlukem z komunálního prostředí.
Noční provoz na skládce není realizován, stejně tak se bude týkat i samotné výstavby VII. a VIII.
stavby.
Vzhledem k tomu, že areál je v dostatečné vzdálenosti (viz. výše) od zastavěného území a provoz
bude pouze v denní době, není obyvatelstvo obce Mrsklesy hlukem ohroženo nad povolené limity
(doloženo v samostatné příloze - Hluková studie, RNDr. Zuzana Kadlecová, 07/2008). Budou
dodržovány hygienické požadavky dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a NV
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vzhledem k umístění skládky, vhodnému reliéfu krajiny a jímání bioplynu je z větší části vyloučeno,
aby obyvatelé blízkého okolí byli obtěžováni zápachem bioplynu ze skládky. Rovněž včasným
překrýváním odpadů a dodržováním všech technologických zásad uvedených v provozním řádu a
jímáním bioplynu s jeho následným energetickým využitím je šíření skládkového plynu ze skládky
dostatečně eliminováno.
Negativní dopady na zdraví obyvatelstvo se nebudou vyskytovat na základě studie – samostatná
příloha - Hodnocení zdravotních rizik, RNDr. Jiří Kos, 09/2008. Základní závěry studie uvádíme :

Hodnocení rizika z hluku :
Ø Hluková situace při provádění stavebních prací byla modelována pro nejméně příznivou situaci
provádění prací poblíž hranice staveniště směrem k obytné zástavbě. Hluková situace při
provádění stavebních prací byla modelována pro dva případy - samostatně pro 7. a 8. stavbu.
Nejvyšší vypočtená hodnota u obytné zástavby je 48,2 dB u výpočtového bodu
č. 6. Posuzované nejhlučnější práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00 hod. Hluk
vyvolaný vlastní výstavbou záměru na hranici venkovního chráněného prostoru nejbližších
obytných budov v posuzované denní době nepřekročí hygienické limity požadované NV
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č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit
hluku ze stavební činnosti pro tuto dobu je stanoven v souladu s NV č. 148/2006 Sb. na 65 dB.
Stavební práce jsou ve svém trvání časově omezené, jejich krátkodobost významně neovlivní
zdravotní stav exponované populace i když pominout nemůžeme psychosociálně podmíněný
rušivý účinek stavebního hluku daný v tomto případě charakterem záměru.
Ø Z hlediska hlukové situace ve variantě 1 byly u hodnocené obytné zástavby situované podél
příjezdových komunikací ke skládce v obcích Mrsklesy a Kovákov vypočteny hodnoty ekv.
hladiny hluku 45,8 – 60,2 dB. Modelované hodnoty ve svém maximu při hrubé aproximaci
reprezentují lehké obtěžování hlukem u cca 50 %, střední u cca 25 % a vysoké obtěžování
hlukem u cca 10 % exponované populace. Velmi významná je tato skutečnost u vnímavých
skupin populace (malé děti, staří a nemocní lidé). Stav pro výhledový rok 2015 i při
předpokládaném nárůstu dopravy vede ke snížení hlukové zátěže. V důsledku předpokládaného
zlepšení emisních hlukových parametrů vozidel provozovaných v budoucích letech jsou
vypočtené hodnoty pro r. 2015 (i přes uvažované navýšení dopravy) a 0,1 - 0,4 dB nižší než v r.
2009. Z pohledu obtěžování hlukem u exponované populace nelze očekávat definovatelnou
změnu.
Ø Působení hluku je zde ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí
a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého
ovlivnění pohody lidí. Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu
prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě,
poklesu pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání
a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou
skupinou jsou opět staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období
osvojování řeči. Jde tedy o podstatnou část populace.
Ø Ve variantě 2 byl vyhodnocen vliv hluku související s provozem v areálu skládky (hluk
z dopravy a stacionárních zdrojů) Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 48,0 dB u
bodu č. 8 (hájenka, objekt umístěný nejblíže ke skládce). Nejvyšší vypočtená hladina hluku
v noční době činí 32,4 dB u bodu č. 8 (hájenka, objekt umístěný nejblíže ke skládce). Pro denní
dobu v roce 2009 je tento příspěvek zakomponován v rámci varianty 1. Samotný příspěvek
provozu skládky v noční době je z pohledu pravděpodobnosti nárůstu % civilizačních chorob
oproti normálu v dané lokalitě nevýznamný. Stejně tak nelze ani při hrubé aproximaci
kvantifikovat rušivý účinek tohoto příspěvku na spánek exponovaných osob.
Hodnocení rizika z imisí :
Ø Pro charakterizaci rizika byl vybrán referenční bod nejbližší obytné zástavby (151). Vzaty byly
dlouhodobé charakteristiky imisní zátěže v podobě maxima ročních průměrů.
Ø Nárůst koncentrace suspendovaných částic PM10 vyvolaný nárůstem dopravy v území
v důsledku zprovoznění záměru dosahuje ve svém maximu na hranici obytné zástavby cca
desetiny % limitní hodnoty což nepředstavuje významný nárůst zdravotního rizika pro
exponovanou populaci. Samotné roční pozaďové hodnoty se pohybují v intervalu
30 - 40 µg/m3 tj. cca 75 - 100 % platného imisního limitu. Jejich hodnoty vyvolávají potřebu
zabývat se jinými konkrétními zdroji PM10 v lokalitě a výrazným omezením sekundární
prašnosti.
Ø Pro chronickou expozici jemným suspendovaným částicím frakce PM2,5 se redukce očekávané
délky života začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací 10 μg/m3. Nárůst
koncentrace suspendovaných částic PM2,5 vyvolaný nárůstem dopravy v území v důsledku
zprovoznění záměru dosahuje ve svém maximu na hranici obytné zástavby cca desetinu % této
hodnoty, což nepředstavuje významné navýšení zdravotního rizika pro exponovanou populaci.

87

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Samotné roční pozaďové koncentrace PM2,5 se pohybují v intervalu cca 21 - 28 µg/m3. Jejich
hodnoty vyvolávají potřebu zabývat se jinými konkrétními zdroji PM2,5 v lokalitě a výrazným
omezením sekundární prašnosti. Upozorňuje se však, že pro tento odhad byl použit průměrný
poměr zastoupení částic PM2,5 v imisích PM10. Určité zjednodušení situace je dáno použitým
průměrným poměrem zastoupení částic PM2,5 v imisích PM10.
Imisní příspěvek oxidu dusičitého NO2 z provozu posuzovaného záměru ke stávající imisní
situaci je minimální a dosahuje u hodnocené zástavby u ročních koncentrací max. hodnot od
0,026 µg/m3. Do budoucna lze očekávat mírný pokles imisních koncentrací i přes nárůst intenzit
dopravy, a to v důsledku předpokládané obměny vozového parku a zlepšení emisních
parametrů provozovaných vozidel. Jak již bylo uvedeno u oxidu dusičitého - NO2 nejsou na
základě měření na nejbližší stanici imisního monitoringu v hodnoceném území překračovány
limitní koncentrace. Roční pozaďový průměr zde při zohlednění nejméně příznivých podmínek
dosahuje hodnot 26 μg/m3. V praxi to reprezentuje čerpání příslušného limitu z cca 65 %.
Situaci není třeba posuzovat pomocí HQ.
Imisní příspěvek koncentrací benzenu z provozu posuzovaného záměru ke stávající imisní
situaci (nárůst ročních koncentrací benzenu) dosahuje u hodnocené obytné zástavby hodnoty
0,0007 µg/m3. U benzenu pozaďové hodnoty nepřekračují imisní limit, pohybují se v úrovni cca
2 µg/m3. Příspěvek k imisní situaci vyhodnocený z provozu nově navržených zdrojů
znečišťování ovzduší činí v případě ročních koncentrací jak již bylo uvedeno max.
0,0007 µg.m-3. I při zakalkulování maximálně konzervativních pozaďových hodnot činí
modelovaný roční průměr max. 40 % příslušného limitu. Situaci není třeba řešit pomocí HQ. Při
respektování jednotky karcinogenního rizika benzenu 6E-06 a extrapolovaných pozaďových
hodnot imisí látky, dosahuje současné riziko zvýšení pravděpodobnosti nádorového
onemocnění při celoživotní expozici hodnoty 1,24E-05. Toto je však dáno stávajícím stavem,
nikoli vlivem realizace záměru. Při novém stavu se bude jednat o nárůst řádově o E-09.
Příspěvek k výslednému karcinogennímu riziku daný provozem skládkovacích ploch není
vzhledem ke stávajícímu pozadí významný.
Nejvyšší příspěvek maximálního osmihodinového průměru CO byl vypočten ve výši
220 μg.m-3. Hodnoty imisních koncentrací oxidu uhelnatého se pohybují na hranici obytné zóny
řádově v desetinách % limitní hodnoty. Modelovaný příspěvek je z pohledu zdravotních rizik
nevýznamný i ve vztahu ke konzervativně pojatému pozadí řádově ve stovkách µg.m-3. Situaci
není třeba řešit pomocí HQ.
Je třeba upozornit na vnímání zápachu exponovanými. Zápach způsobuje především
obtěžování, až ve vážnějších případech se mohou objevit přímé zdravotní problémy jako je
nausea, bolesti hlavy nebo dýchací potíže a pocity nepohody. Delší expozice pachovým látkám
může vyvolat pocity stísněnosti, podrážděnost, nechutenství a nespavost. Míra negativního
působení pachu na konkrétní individua závisí na četnosti výskytu zápachu, délce jeho trvání
a na tom, zda je pach vnímán jako příjemný nebo nepříjemný.
Odhad expozice byl prováděn v maximálně konzervativní míře. Předpokládal průběžnou 24hod.
expozici denně, přičemž současné epidemiologické studie předpokládají v průměru tříhodinový
pobyt člověka na venkovním ovzduší. Skutečná míra zdravotních rizik bude tudíž ještě nižší,
než je uvedeno v závěru hodnocení.

Vlivy na náhodné osoby, pohybující se v okolí skládky, lze zanedbat.
Negativní vlivy na zdraví obyvatel v obci Mrsklesy, z důvodů dostatečné vzdálenosti od skládky
z hlediska zdravotního, se neprojevily. I. až VI. stavba skládky jsou situované pod horizontem,
obdobně se týká VII. a VIII. stavby.
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Při realizaci a provozu hodnocené stavby bude investor plnit povinnosti spjaté s ochranou
veřejného zdraví. U posuzovaného záměru nedochází k porušování zdravých životních
a pracovních podmínek. Výstavba a provoz skládky za zachování přísných podmínek daných
legislativou nebude mít přímý negativní vliv na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě.
K překračování stanovených limitních hodnot nebude docházet a není ani prokázáno porušování
obecných zásad při plnění povinnosti ochrany veřejného zdraví.
Faktory pohody
Určitým zhoršením pohody a zhoršujícím vlivem na zdravé životní podmínky obyvatel obcí, ležících
na komunikacích svozové oblasti, je sběr a doprava komunálních odpadů, již působení však
nepřekračuje povolené limity. Nákladní dopravu je směrována po vojenské komunikaci, vedoucí
mimo zastavěnou část obcí Mrsklesy a Velká Bystřice (po dohodě se správcem vojenské
komunikace).
Za velmi nepříznivých rozptylových podmínek může docházet k šíření zápachu od areálu skládek
směrem k obci Mrsklesy (katabatické stékání vzduchu) od míst, kde není provedeno jímání
bioplynu, i když dle výsledků modelování se nepředpokládá. Negativní vliv na faktory pohody bude
jen dočasný (viz. výsledky RS - níže).
Sociální dopady
Realizace dalších staveb skládky a následným provozem zabezpečí práci pro 10 osob přímo na
skládce a dalších 3 osob v souvisejícím provozu a několika desítek dalších v dopravě odpadů.
Důležité je i trvalé řešení nakládání s odpady pro Olomoucký region.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
Emise prachu po dobu stavby nelze odhadnout, protože velmi silně závisí na mnoha faktorech a
modelování úniku sekundárního prachu je metodicky velmi obtížně a těžko vyhodnotitelné
(prakticky možné je měření depozic prachových částic). Návrh na omezení vzniku a šíření prašnosti
po dobu výstavby skládky je rámcově navrženo v příloze č. 93.

Vliv na ovzduší po dobu výstavby je vyhodnocen v rozptylové studii (viz. samostatná příloha
Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008) společné s probíhajícím provozem skládky, závěry jsou
proto uvedeny společně (viz. dále).
Provoz
Rozptylová studie (viz. samostatná příloha Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008) je zpracována
podle výčtu variantních řešení (VARIANTA I-III) a to v plném rozsahu. Do výpočtu byly
zahrnuty, jak liniové zdroje postihující stávající dopravní zatížení území, tak liniové zdroje
vyvolané výstavbou a provozem skládky. Zdroje zabezpečující ukládání a manipulaci s odpady
resp. realizaci rekultivací a výstavbu hrází. Dále byly hodnoceny bodové zdroje znečišťování
ovzduší a to jak stávající (kogenerační jednotka 1) tak navrhované (kogenerační jednotka 2).
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U tělesa skládek se nepředpokládá ani s významným únikem emisí tuhých znečišťujících látek
(PM10) do ovzduší. Skládky budou provozovány tak, že v případě ukládání odpadu s vysokým
podílem prachu, je na úložiště takového odpadu přiváděna skládková voda a zvlhčením odpadu
dojde k zamezení úniku prachových částic mimo těleso skládky. Plocha skládky je obehnána cca
třímetrovou sítí, která zabraňuje úletu lehkých částí odpadů.
Důležitým faktorem pro eliminaci TZL do ovzduší je zabránění sekundární prašnosti z pojezdu
vozidel v areálu skládky. Sekundární prašnost z pojezdu vozidel je závislá na údržbě čistoty
pojezdových komunikací a jejich zkrápění z suchém období, kdy by mohlo docházet k víření
prachu. Snížení sekundární prašnosti bude řešeno v rámci provozního řádu.
Možným zdrojem emisí TZL je samotné těleso skládky. Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a
vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde
dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu
vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. V rámci provozního řádu, bude navrženo
zkrápění tělesa skládky skládkovou vodou, tak aby nedocházelo k významnému úniku TZL mimo
areál skládky. Při ukládání odpadů na těleso skládky se nepředpokládá významný únik TZL do
vnějšího ovzduší. Plocha skládky je průběžně zkrápěna skládkovou vodou, která zamezí úniku TZL
do okolního ovzduší mimo těleso skládky.
Pokud bude docházet při extrémních klimatických podmínkách k úniku TZL do okolního ovzduší,
neměly by imise PM10 vzhledem ke své pádové rychlosti ovlivňovat imisní situaci v místech
zvláštního zájmu (u nejbližší obytné zástavby) vzhledem k situování zdrojů v území. Maximální
koncentrace imisí suspendovaných částic PM10 lze teoreticky předpokládat v blízkosti areálu
skládky.
Imisní situace v blízkosti obytné zástavby reprezentované referenčním bodem č. 151 (viz.
samostatná příloha Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008), nebude prakticky provozem
navrhovaného záměru negativně ovlivněna. Vzhledem ke vzdálenosti od areálu a od příjezdové
komunikace se může konstatovat, že okolí této obytné zástavby nebude ovlivněno imisemi
škodlivin z bodových a liniových zdrojů stavby a to ani při klimatických podmínkách nepříznivých
pro rozptyl škodlivin. Okolí obytné zástavby reprezentované bodem č. 151 bude ovlivněno
převážně imisemi škodlivin z liniových zdrojů znečišťování ovzduší dovážejících odpad do areálu
skládky a ze stávající dopravy nesouvisející s provozem skládky.
Maximální krátkodobé koncentrace imisí H2S vypočtené u nejbližší obytné zástavby reprezentované
referenčním bodem č. 151 budou dle výpočtu 0,51 µg.m-3 tj. cca 85% referenční koncentrace pro
čichový práh člověka. Tato koncentrace byla vypočtena na základě modelování nejhoršího
možného stavu, kdy bylo uvažováno s největším možným únikem skládkového plynu z tělesa
skládky. Nejvyšší koncentrace H2S byla vypočtena jako nejvyšší možná v daném referenčním bodě
při klimatických podmínkách kritických pro rozptyl škodlivin v lokalitě. Průměrné roční
koncentrace imisí H2S v referenčním bodě č. 151 – 0,008 µg.m-3.
Koncentrace imisí oxidu siřičitého SO2, nebyly modelovány výpočtem, a to z toho důvodu, že se
nepředpokládá významná emise škodlivin SO2 ze zdrojů znečišťování ovzduší. Při spalování
skládkového plynu v kogeneračních jednotkách, je limitním emisním parametrem obsah síry
v palivu do 0,1% obj. Při dodržení těchto parametrů (bude verifikováno rozborem skládkového
plynu), a vzhledem k situování zdrojů v lokalitě, nepředpokládáme významný vliv imisí SO2 na
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kvalitu ovzduší v zájmovém území a v blízkosti nejbližší obytné zástavby. Průměrné denní
koncentrace imisí SO2 (pozadí dle ČHMU 24 hodinový průměr) je nižší než 50 µg.m-3, tj. 40 %
platného imisního limitu.
Vzhledem k intenzitě dopravy a to jak stávající, tak dopravy související z provozem skládky lze
předpokládat, že možný vliv imisí benzo(a)pyrenu na imisí situaci v zájmovém území nebude
významný. V lokalitě se nenachází zdroje znečišťování ovzduší (zdroje spalující odpad apod.),
které by emitovali významné množství emisí benzo(a)pyrenu. Stávající úroveň znečištění imisemi
benzo(a)pyrenu, je dle ČHMÚ na úrovni platného imisního limitu. V hodnocení „ZNEČIŠTĚNÍ
OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006„ jsou již zahrnuty liniové zdroje
související se stávající dopravou (dopravou související s provozem skládky a s dopravou
nesouvisející s provozem skládky).
Příspěvek z uvažovaných liniových zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných po realizaci
vybudování stavby VII. a stavby VIII. skládky Mrsklesy, je vzhledem k povaze lokality a imisní
zátěži v okolí únosný. Toto hodnocení je dokladováno skutečností, že jak u krátkodobých, tak
u dlouhodobých charakteristik nebude docházet k překročování imisních limitů a to i s ohledem ke
stávajícímu imisnímu zatížení lokality. Z provedené rozptylové studie vyplývá, že imisní zátěž okolí
je z hlediska jak dlouhodobých tak krátkodobých charakteristik znečištění ovzduší únosná.
Schválené rozptylové modely pro výpočet imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů
znečišťování ovzduší v současné době nedokáží modelovat rozptyl pachových látek v ovzduší
s ohledem na fluktuaci pachových látek ve vlečce, transformaci v důsledku klimatických podmínek
(teplota, sluneční záření, vlhkost), apod.
Pro hodnocení možného obtěžování obyvatel zápachem ze skládek, byl proveden výpočet H2S,
který modeloval maximální možné imisní zatížení území imisemi H2S. Vypočtené maximální
krátkodobé koncentrací imisí u nejbližší obytné zástavby jsou i při kritických klimatických
podmínkách pod úrovní koncentrace čichového prahu člověka.
Možný vliv na imisní situaci v okolí zdroje mohou mít emise pachových látek do ovzduší.
V současné době nejsou stanoveny emisní limity pro zdroje pachových látek. Vzhledem k povaze
zdroje a jeho situování v území můžeme konstatovat, že emise pachových látek by neměly mít při
správném provozování stavby významný negativní vliv na imisní situaci v okolí.
VII. a VIII. stavba skládky jako nová stavba a zařízení bude zařazena do středních zdrojů
znečišťování ovzduší. Bioplyn (a s ním i pachové látky) budou aktivně jímány čerpadly z tělesa
skládky (odplynění skládky je navrženo odplyňovacími studnami s horizontálním propojením
a napojením na zneškodňovací zařízení) a zneškodňovány spalováním ve stávající
a navrhované kogenerační jednotce s energetickým využitím (střední spalovací zdroj znečišťování
ovzduší). V případě absence navrženého nakládání s bioplynem se jedná o nekontrolovatelný únik
metanu do atmosféry, spojený s průvodními jevy zvyšování skleníkového efektu a tím, byť nepatrný
a neměřitelný vliv na klimatické charakteristiky planety. Vlivy na změnu klimatu však není třeba
uvažovat v případě aktivního jímání a spalování bioplynu s obsahem metanu.
Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t,
mimo skládky inertního dopadu jsou dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. přílohy č. 1 části II bodu
5.1. zařazeny jako střední stacionární ostatní zdroje znečišťování ovzduší.
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Skládka v Mrsklesích je významným zdrojem skládkového plynu (dle výsledků měření bioplynu
u předchozích staveb). Způsob řešení odplynění nových a starých jednotlivých staveb skládky lze
řešen dle zkušeností z předcházejících staveb skládek, je však nezbytné jej realizovat před
zahájením provozu skládky a spustit již v době ukládání odpadů na skládku tak, aby byl vznikající
bioplyn jímán již v počátečním procesu vzniku a následně zneškodněn. Bioplyn obsahuje
(s rostoucími anaerobními procesy v biomase skládkového odpadu) metan, který je významným
skleníkovým plynem s negativním dopadem na klima vyšší než sám oxid uhličitý. O energetickém
využití bioplynu je rozhodnuto. Spalovací zařízení kogeneračních jednotek musí splňovat emisní
limity a podmínky pro provoz těchto zařízení, který stanoví výrobci nebo orgány ochrany ovzduší.
Z toho plyne, povinnost jímat vyvíjející se bioplyn ve skládce z důvodů přítomnosti metanu
(skleníkový plyn, bezpečnost, riziko zahoření skládky, apod.) a zápachových látek a tento
zneškodňovat.
Současně s aktivním jímáním a zneškodněním bioplynu se odstraní i zápachové látky (osmogeny),
které jsou jeho organickou součástí (aromatické látky vznikají při metabolických pochodech ve
skládce jako meziprodukty biochemických přeměn a již ve velmi nízkých koncentracích překračující
čichový práh obtěžují a zhoršují pracovní podmínky a zdravé životní podmínky). Šíření osmogenů
může být ovlivněno i katabatickým stékáním chladného vzduchu z úbočí směrem k obci Mrsklesy,
kdy k rozptylu, spojeným se zředěním v ovzduší nedochází a osmogeny jsou společně s proudem
klesajícího vzduchu transportovány do nižších poloh (obdobný vliv mohou mít i inverzní stavy, i
když se jedná o jiné meteorologické jevy). Navrženým významným snížením emisí osmogenů ze
skládek nebude docházet k překročení čichového prahu vnímání, z důvodů daleko nižších imisních
koncentrací osmogenů v ovzduší. Při správném provozování technologie lze předpokládat, že
emise pachových látek z instalovaných zařízení budou minimální. Pachové jednotky budou
proměřeny po dobu zkušebního provozu dle podmínek stanovených v integrovaném povolení
(IPPC).
U liniových zdrojů znečišťování ovzduší, které při provozu skládky (doprava materiálu do areálu
a manipulace s materiálem v areálu skládky), může vznikat sekundární prašnost z pojezdu
mechaniky a vozidel. Možný vliv sekundární prašnosti na okolní ovzduší bude eliminován čištěním
pojezdových komunikací v areálu centra a jejich zkrápěním v suchých dnech.
Emise z dopravy v celém areálu skládky nejsou významné, nepřesahují negativní stav vlivu na
ovzduší při malém dopravním zatížení území. Vliv dopravy je, vzhledem k její intenzitě k celkové
dopravě v jednotlivých obcích, možno považovat za nevýznamný. Emise dopravy jsou rozloženy po
trase svozu a v místě skládky nebudou nepřekračovat povolené hodnoty.
Možné emise tuhých znečišťujících látek z prostoru ukládání odpadu budou snižovány skrápěním
skládkovou vodou.
Rizika znečištění ovzduší únikem prachu z povrchu skládky budou eliminovány hutněním
a překryvem inertním materiálem. Lehké předměty budou zachyceny barierami oplocení a to
v místě ukládání odpadu a kolem areálu skládky. Dále se předpokládá, že vzhledem k rozsáhlým
okolním porostům minimalizaci šíření do okolí (porosty rapidně zvyšují depozice prašných emisí
z prašných zdrojů a působí jako ochranná bariéra). Obdobně se týká i při ukládání prašných odpadů
hlavně při vyšších rychlostech větru, navržená opatření jsou správná a dostatečná (lze uplatnit
monitorování depozic prachu ze skládky na okolní pozemky). Jako důvod vidíme rozšiřování
prašných podílů odpadů ze skládky do okolních porostů dřevin a na zemědělské pozemky. Pro
omezení šíření lehkých polétavých frakcí bude nezbytné instalovat v místě uložení odpadů bariéru
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z lehkých sítí minimálně do výše min. 4 m. Uplatnění podmínky překrytí odpadů inertním
materiálem je specifikováno v provozním řádu skládky.
Posuzované zařízení dává dobrý předpoklad k dodržení parametrů stanovených legislativou
o ochraně ovzduší, a to jak u emisních tak u imisních parametrů dle posuzovaného projektu.
Rozhodující je řešení jímání a zneškodnění bioplynu s pachovými látkami již na počátku
skládkování odpadů, zamezení zahoření skládky, snížení emisí jemných podílů prachu překryvem
inertním materiálem a hutněním odpadu a zabránění úletu lehkých polétavých předmětů oplocením
skládky a místa ukládání odpadu.
Vliv na mezoklima a vlhkostní poměry lze předpokládat v nepatrné míře (teploty, zastínění,
vlhkost), které však nedosáhne hranice obytné zástavby.
Negativní vlivy z bodových zdrojů při výstavbě a provozu nebudou převyšovat povolené limity
a ovzduší neohrožují nad limity stanovené předpisy na ochranu ovzduší.
Závěr (viz. samostatná příloha Rozptylová studie, Karel Kvita, 08/2008)
Ø Nejvyšší hodnoty krátkodobých maxim Cmax resp. Cden nepřekročí limitní koncentrace pro
žádnou z posuzovaných složek v žádném z uvažovaných referenčních bodů.
Ø U nejbližší obytné zástavby (bod č.151 reprezentující nejbližší obytnou zástavbu), se
nepředpokládá překročení imisích limitů u žádných z uvažovaných škodlivin.
Ø Provozovatel skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu
větší než 25 000 t, s výjimkou skládky inertního odpadu musí podle vyhlášky č.362/2006 Sb.
provést stanovení koncentrace pachových látek a to nejpozději do 1. srpna 2009.
Mimořádné situace
Ke krátkodobému omezenému znečistění ovzduší může docházet při vrstvení odpadu na
provozované skládce v závislosti na teplotních a srážkových podmínkách. Uniklý skládkový plyn je
hořlavý, výbušný a pozitivně vznášivý; ve vysokých koncentracích nedýchatelný. Životnost
skládkového plynu v ovzduší je vzhledem k jeho vysoké vznášivosti velmi nízká, neboť stoupá do
horních vrstev atmosféry a patří mezi tzv. skleníkové plyny, a proto je unikající skládkový plyn
hodnocen jako látka zatěžující ŽP. Veškerá manipulace se skládkovým plynem probíhá pouze
v prostoru skládky a místech k tomu určených. (viz. samostatná příloha - Předběžná analýza rizik
"Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc., 09/2008).
K zahoření skládky může docházet zejména působením lidského faktoru a taky zvýšeným obsahem
bioplynu ve skládkovém tělese. Zahoření skládky je vždy významný negativní dopad na ovzduší,
emise nelze exaktně vyhodnotit. Nekontrolovaným hořením vznikají další toxické sloučeniny, neboť
teplota hoření není vysoká a řízená, jako je v případě spalovacího zařízení kogenerační jednotky.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Dopravní vztahy jsou vyřešeny. Stavba nebude mít vliv na změnu dopravního trasování v území.
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Zdrojem hluku a vibrací v obci je v převážné míře pojezd nákladních automobilů a těžkých
mechanismů v průběhu stavby skládky, po jejím dokončení pak pojezd nákladních automobilů,
přivážejících odpad a hutnící mechanizmy. Na příjezdových trasách ke skládce byla provedena
účinná opatření převedením dopravy mimo zastavěnou část obce Mrsklesy na vojenskou účelovou
komunikaci, která je od obytné zástavby oddělena protihlukovou stěnou.
Hluková zátěž v zastavěném území obce byla v předchozím období již vyhodnocena. V současnosti
je doprava trasována mimo zastavěnou část obce (viz. příloha č. 3 a 4), vojenská komunikace je
oddělena od obytné zástavby protihlukovými bariérami, které vytváří účinnou ochranu před hlukem
z liniového zdroje a dostatečně vzdálena od obce Mrsklesy (původní model hluku z dopravy,
projíždějící středem obce byl stanoven v rozsahu 52,3 – 59,7 dB v roce 2002,
u nejbližší zástavby podél komunikace 61 dB).
Hluková situace
Ze závěrů samostatné přílohy Hluková studie, RNDr. Zuzana Kadlecová, 07/2008 vyplývá :
Ø Hluková situace při provádění stavebních prací byla modelována pro dva případy - samostatně
pro 7. a 8. stavbu. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti je v souladu
s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v denní době 65 dB. Tato hodnota není v žádném případě
překročena.
Ø Z hlediska hlukové situace ve variantě 1 byly u hodnocené obytné zástavby situované podél
příjezdových komunikací ke skládce v obcích Mrsklesy a Kovákov ve většině hodnocených
případů překročeny limity 55 dB pro hluk z pozemních komunikací. Z hlediska srovnání
vypočtené hladiny hluku s limitní hodnotou nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeqp
z dopravy pro komunikace se starou hlukovou zátěží (70 dB v denní době) nedochází
k překročení limitní hodnoty.
Ø Ve variantě 2 byl vyhodnocen vliv hluku související s provozem v areálu skládky (hluk
z dopravy a stacionárních zdrojů). Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem
areálu skládky odpadů jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby
k překročení limitní hodnoty hluku 50 dB ve dne a 40 dB v noci.
Ø Ve variantě 3 byl vyhodnocen stav pro výhledový rok 2015. V důsledku předpokládaného
zlepšení emisních hlukových parametrů vozidel provozovaných v budoucích letech jsou
vypočtené hodnoty pro r. 2015 (i přes uvažované navýšení dopravy) a 0,1 - 0,4 dB nižší než
v r. 2009.
Ø Provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ø Protihluková opatření po dobu výstavby 7. a 8. stavby a po dobu provozu skládky Mrsklesy na
základě výsledků hlukové studie nejsou navržena.
Výstavba a provoz (VII. a VIII. stavby) bude probíhat v areálu skládky, která je vzdálena od obce
Mrsklesy 1 km za terénním hřebenem, dosah emitovaného hluku nad povolené limity není prakticky
možný. Provoz v době noční nebude na skládce realizován, stacionární zdroje hluku (kogenerační
jednotky) jsou ve velké vzdálenosti od obce Mrsklesy (cca 1,7 km). Z těchto důvodů lze oprávněně
odvodit minimální negativní vliv na nejbližší objekty hygienické ochrany v zastavěné části obce
z hlediska emisí hluku.
Podle územního plánu obce Mrsklesy je na křižovatce vojenské komunikace (prostor s umístěnými
protihlukovými stěnami) navržena zástavba. Vliv hluku z dopravy po vojenské komunikaci bude
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v rámci územní přípravy obce Mrsklesy a místní části Kovákov vyhodnocen a budou navržena příp.
další účinná opatření.
Z emitované hlučnosti z provozu a dopravy v souvislosti se skládkou nebyly dosud shledány žádné
problémy a důvody, které by nastolily povinnost pro investora k jejich řešení.
Biologické charakteristiky
Po zkušenostech s provozováním skládek, kdy odpady obsahují organickou složku (bioodpad –
potravinářský nebo kuchyňský odpad, apod.) může souviset při zneškodňování potravinářských
odpadů nebo komunálních odpadů se zvýšeným obsahem organické složky zvýšený výskyt
hlodavců. Toto riziko je zde poměrně významné, musí být respektováno a kontrolováno. Při
skládkování lze proto očekávat možný zvýšený výskyt hlodavců a hmyzu, jehož počet bude
regulován pomocí deratizace a dezinfekce. Současně dochází i ke zvýšení počtu ptáků, převážně
racků, kteří participují na skládkách z důvodu nadbytku potravy, tento stav lze částečně regulovat
překrýváním odpadů zeminou a hutněním, po rekultivaci tento jev zmizí.
Jímky se mohou stát líhništěm komárů za příznivých podmínek. V tomto případě se bude muset
provést jejich likvidaci (např. chemickými prostředky).
PUPFL
Z hlediska ochrany PUPFL se požaduje dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených
k plnění funkcí lesa, během stavby nebudou poškozovány okolní lesní pozemky ani později nebude
na lesní pozemky vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina a stávající cesty zůstanou
zachovány. Bylo vydáno závazné stanovisko, kterým se uděluje souhlas k vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Podmínky
ochrany lesních pozemků byly v souhlasu stanoveny.
Jiné
Vliv vibrací nebude významný. Další vlivy, jako záření, se nepředpokládají.
Ke všem strojům a technickým zařízením musí být dodavatelem doloženo prohlášení o shodě.
Režim nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí probíhat v souladu se zákonem
č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů
a novel (bezpečnostní listy, nakládání, skladování, bezpečnost, aj.) a jeho prováděcími předpisy.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Kontaminace půdy a povrchových a podzemních vod produkty biologického rozkladu, apod. je
téměř vyloučena, neboť skládka je budována jako nepropustná. Při eventuálním úniku produktů
biologického rozkladu lze očekávat vzhledem k nepropustnosti geologického podloží pouze místní
kontaminaci. Pokud by došlo k havárii při přepravě odpadu po komunikacích uvnitř areálu
a uniklý odpad by byl místní mechanizací odvezen na místa k tomu určená. Represivní zásah HZS
při požáru skládky apod. by vedl ke vzniku hasebných vod s obsahem různých kontaminantů.
Hasební vody by byly zachyceny ve skládce a v systému odvodnění skládky (viz. samostatná příloha
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- Předběžná analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc.,
09/2008).
Hydrogeologické posudky na předchozí stavby skládkování (I. až III. stavba) vyznívaly příznivě
z hlediska možného rizika negativního ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod ze skládky
a doporučovaly jednotlivé stavby skládek k realizaci za dodržení komplexu opatření
k zajištění ochrany podzemních, povrchových vod, půdy a horninového podloží okolí skládek.
Obdobně nový IGP (SQZ, s.r.o. Olomouc, 06/2003) nenalezl stav horninového podloží a hladiny
podzemních vod, který by znemožňoval výstavbu předchozích staveb v místě. V zájmovém území
bylo provedeno geotechnické posouzení (Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení pro
realizaci VII. a VIII. etapy skládky odpadů Mrsklesy, Ing. Pavel Jäckl, 10/2007) a je v něm
konstatováno, že podzemní vody nebyly v dřívějších stavbách zjištěny a u staveb VII. a VIII. je
situace stejná.
Posuzované stavby VII. a VIII. budou mít částečný vliv na odvodnění oblasti (stejně tak mají již
i stávající). Úroveň hladiny podzemních vod bude pod skládkou VII. a VIII. v místě ovlivněna
snížením dotace infiltrací srážkových vod. Hydrogeologické charakteristiky podloží se však
prakticky nezmění (zatěsněný puklinový systém ve skalním podloží).
Eliminaci negativních vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod je možno dosáhnout jedině
zajištěním nepropustnosti a těsnosti všech skládkových ploch, určených pro zneškodnění odpadů,
tj. minerálního těsnění, umělohmotných bariér (HDPE fólie, bentofixu), jejich správnou instalací,
doložením certifikátu, kontrolou a monitorováním a vyloučením ukládání odpadů na skládku, které
nejsou v provozním řádu uvedeny nebo jejich ukládání na skládku zařazenou ve skupině
S-OO je zakázáno, dle předpisů o odpadech. Návrh těsnícího souvrství skládky splňuje požadavky
normy ČSN 83 80 30 a předmětné skládky nemusí být vybaveny dalšími těsnícími prvky, vyjma
těch, které jsou navrženy.
Totéž se týká nakládání se závadnými látkami, jako jsou nebezpečné odpady, které provozovatel
skládky může získat při vlastním provozu skládky nebo které vytřídí z odpadů od jiných původců.
Při provádění stavby bude nutno odvodnit stavební jámu. Provede se drenážním řadem
s odvedením srážkových vod do vodoteče. Oddělení skládkových vod od dešťových vod
z nekontaminovaných ploch před ukládáním odpadů musí být technicky a vodohospodářsky
zajištěno tak, aby se skládkové vody nedostaly do zachycených dešťových vod, neboť tyto budou
přímo vypouštěny do vodoteče. Před zahájením skládkování na nové ploše skládky musí být
definovaně zaručeno zamezení a odstranění i možnosti výtoku nyní již skládkových vod do
vodoteče, bude řešeno zaslepením propojení odvodu nekontaminovaných dešťových vod ze
skládky do vodoteče.
Skládkové vody jímat do samostatných jímek VII. a VIII. stavby. Disposiční řešení jímek, vzhledem
k jejímu objemu a rozměrům je bezproblémové. Kapacity jímek bude podrobně vypočteny při
přípravě projektu pro stavební povolení (obdobně jako u předchozích staveb). Jímky budou podle
požadavků provozu a orgánů státní správy případně upraveny.
Jímky budou zhotoveny vyhloubením v terénu. Těsnění jímek bylo provedeno ve skladbě jílovité
těsnění 20 cm, bentofixová rohož, folie HDPE 1,5 mm, druhá hydroizolační folie HDPE, tl.
1,5 mm s mezilehlou kontrolní drenážní vrstvou Secudren a dlažba HBB jako ochrana fólie při
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čištění jímky. Vzorový řez jímkou – viz. příloha č. 18. Tato úprava bude odpovídat systému
zabezpečení jímek předchozích staveb, které se již osvědčily.
Mezi komunikací Mrsklesy – Libavá a severní hrází se vybuduje odvodňovací příkop, napojený do
vodoteče, který odvede povrchové vody, které vznikají na hrázích tělesa skládek ze srážkových vo
spadlých na zemský povrch.
Skládkové vody lze aplikovat na povrch skládky pouze rozlivem (nikoliv rozstřikem – vznik
aerosolů a jejich šíření do okolního ovzduší), přebytek je odvážen na ČOV ke zneškodnění –
nezbytný souhlas vodoprávního orgánu a provozovatele ČOV v souladu s provozním řádem
skládky (obsah zejména těžkých kovů ve skládkové vodě) je doložen.
Nežádoucí vliv skládkových vod na podzemní vodu je dále vyloučen zajištěním těsnosti
a nepropustnosti technických bariér, drenážního skládkového systému a sběrných jímek
s následujícím rozlivem na těleso skládky anebo zneškodněním na ČOV.
Čerpací jímka (každá u samostatné akumulační jímky) musí být opatřena stavoznakem pro indikaci
naplnění objemu jímky obsahem skládkových vod s následným vyčerpáním jímky, nelze skládkové
vody akumulovat v tělese skládky nad těsnícími systémy při přeplnění čerpací jímky. Čerpací jímka
bude vodohospodářsky zabezpečena.
Určitým rizikem může být hloubková drenáž (realizovaná z důvodů odvodnění stavební jámy po
dobu stavby skládky) pod těsnícími prvky (Flexibil PVC), která jen v případě poškození skládky,
spojené s průnikem skládkových vod skrz těsnící bariéry do podloží, může být privilegovanou
cestou škodlivin pod základovou spárou skládky.
Jakost drenážní vody je pravidelně monitorována a dle výsledků je zachycována. Drenážní vody
nejsou na základě rozhodnutí odpadového hospodáře skládky vypouštěny do vodoteče, ale jsou
pravidelně odčerpány za pomoci cisterny a následně jsou rozlévány po tělese provozované skládky
a to hlavně v teplých klimatických obdobích, o čemž jsou vedeny záznamy v provozním deníku
skládky.
Provoz skládky nevypouští žádné odpadní vody do vodního toku. Pod patou skládky protéká
bezejmenný potok, do kterého jsou vyvedeny přes kontrolní bod, vody z hloubkové drenáže pod
těsněnou bází skládky.
Těleso skládky musí být řešeno tak, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod z tělesa skládky na
komunikaci a následně i do terénu.
Provoz skládky bude zajišťován podle provozního řádu tak, aby nedošlo ke znečištění vzdušných
svahů skládky. Nejkratší vzdálenost od vodoteče (vzdálenost bezejmenného toku od oplocení VII.
a VIII. stavby skládky) je cca 10 m, nemůže tedy dojít k zavalení koryta vodoteče. Opatření jsou
realizovatelná během existence skládky, např. zatrubněním potoka nebo zpevněním břehů potoka.
Podmáčení skládky VII. a VIII. nehrozí, ani v období jarního tání nebo přívalových dešťů, neboť
hladina podzemní vody v místě nebyla zastižena, skládky VII. a VIII. bude dostatečně vzdálena od
občasného vodního toku a nebude ohrožena vodní erozí při nadměrném zvýšení průtoku vod
(ochrana zemních hrází) a pod novou skládkou bude vybudována hloubková drenáž, odvádějící
podzemní vody z podloží skládky do vodoteče (současně místo monitoringu a zachycení
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kontaminovaných vod z průsaků skládky v případě havárie skládky, kdy se drenážní systém uzavře
v šachtě a drenážní voda se přestane vypouštět do vodoteče). Obdobně se týká i předchozích
staveb.
Vybuduje se systém záchytných příkopů na odvádění srážkových vod z tělesa skládky
a srážkových vod, které by mohly porušit těleso skládky. Vybudovaný odvodňovací příkop
k odvodnění plochy mezi skládkou a komunikací, zaústěný do bezejmenného přítoku toku
Vrtůvka, bude sloužit pouze k odvádění srážkových vod z předmětné plochy.
Po ukončení technické a biologické rekultivace skládky se minimalizují dotace vod povrchových,
podzemních a srážkových do tělesa skládky (odvedou se mimo a tak se zamezí jejich kontaminaci
polutanty obsaženými ve skládce) a tak se účinně sníží produkce skládkových vod, jako
transportního prvku ve vztahu k negativnímu ovlivnění okolních vod. Na lokalitě je garantována
převaha povrchového odtoku nad podzemním odtokem. Podzemní i povrchové odvodňování
lokality probíhá celkově k jihu až jihozápadu do údolí bezejmenného potoka. Komunikace
podzemních vod v větších hloubkách skalního masivu je omezená příčinou nedokonalého vývoje
puklin, zatěsněnými jílovitými produkty zvětrávání.
Vodárenský význam území moravskoslezského kulmu je minimální, zvodnění omezeného významu
je vázáno pouze na bázi kvartérního pokryvu a zónu přípovrchového rozpojení skalních hornin.
Tato mělká zvodeň je využitelná pouze k drobnému zásobování v rozptýleném osídlení.
V mobilní buňce na stavbě bude instalováno chemické WC, ostatní sociální zařízení jsou v provozní
budově, zde je vybudována jímka na vyvážení.
Splaškové vody jsou jímány do záchytné jímky na vyvážení (atest nepropustnosti dle ČSN)
a zneškodňovány odvozem k likvidaci hlavně na ČOV v Olomouci a z části na ČOV ve Velké
Bystřici. Podklady o odvozu jsou archivovány. Těsnost a nepropustnost kanalizační nádrže lze
pravidelně kontrolovat dle ČSN 75 0905.
Je doložen souhlas správce ČOV a rozhodnutí vodohospodářského orgánu s vypouštěním
odpadních splaškových vod do procesu čištění v ČOV Olomouci nebo ve Velké Bystřici. Odvoz
splaškových vod je vypočten podle výše tvorby těchto vod a kapacity jímky na vyvážení je
dostatečná.
Pohonné hmoty, oleje a další látky nezbytné pro provoz a údržbu mechanismů na skládce
(v minimálním množství v obchodním balení) budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům,
které by mohly ohrozit kvalitu geologického prostředí, kvalitu podzemních nebo povrchových vod.
Dodávky PHM do kompaktoru (provozován na základě smlouvy) jsou zajišťovány cisternou na
vodohospodářsky zajištěném místě. Sklad PHM není na skládkách vybudován.
Monitoring
Na základě požadavků ČSN 83 80036 „Skládkování odpadů – monitorování skládek“ je
u stávajících skládek zaveden a bude u VII. a VIII. skládky odpadů realizován Program kontroly
a monitorování skládek (v souladu s rozhodnutím IPPC a dle schváleného provozního řádu skládky
Mrsklesy).
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Kontrolní šachta drenážního řadu, který odvádí srážkové vody ze stavební jámy, do recipientu
(bezejmenná vodoteč) bude sloužit současně jako monitorovací místo po dobu provozu skládky.
V rámci stavby VII. a VIII. bude navržen monitorovací systém sledující neporušenost izolačního
souvrství skládek a jímek skládkových vod.
Dosavadní výsledky monitorování kvality vod neprokázaly jejich významné negativní ovlivnění
skládkovou činností.
Riziko ovlivnění kvality a jakosti vod bude ověřováno aktualizovaným a schváleným monitoringem
podzemních a povrchových vod. Umístění nových podzemních vrtů určí odborná hydrogeologická
firma a jejich výstavbu a zprovoznění doporučujeme realizovat před zahájením skládkování odpadů
na VII. a VIII. stavbě. Pro vyšší objektivnost hodnocení nejen nově navržené stavby, ale i
stávajících staveb skládek a jejich provozu na vodu, je důležité celkově sjednotit metodiku
sledování monitorování podzemních vod tak, aby výsledky byly prokazatelné
i z dlouhodobého hlediska a vyhodnotitelné zpětně z hlediska možných indikací nárůstů možné
kontaminace.
Dojde ke změně monitorovacího systému, tj. vybudováním nových vystrojených vrtů a zejména
sjednocením metodiky odběru vzorků
podzemních vod, spojené s čitelným označením
monitorovacích vrtů a odebraných vzorků, četnosti a rozsahu odběrů, analytických stanovení,
porovnání změn analytických charakteristik v čase a zajištěním těchto prací odborně způsobilou
a nezávislou osobou, provádějící tyto činnosti pro investora. Stanovení ukazatelů v akreditované
laboratoři je samozřejmostí.
Při řádně zabezpečené skládce a pravidelném plnění úkolů monitoringu systému skládek bude
zajištěno, že povrchové vody bezejmenného toku a následně Vrtůvky, nebudou znečištěny vlivem
impaktů ze skládek.
Ichtyologický průzkum Vrtůvky, do kterého se výše zmiňovaný bezejmenný vodní tok vlévá,
prokázal přítomnost několika druhů ryb (Bosák, 1999), včetně zvláště chráněné střevle potoční
(kategorie ohrožený druh), která indikuje zachovalý přírodní charakter vodního toku i dobrou
kvalitu vody. Přítomnost tohoto druhu (podobně jako přítomnost např. mřenky mramorované
a pstruha obecného) potvrdil, že dlouhodobý provoz skládek nemá významný vliv na kvalitu toku
(viz. samostatná příloha - Skládka odpadů Mrsklesy, V. stavba, biologické hodnocení dle zákona č.
114/1992 Sb., RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting, 09/2003.). Kvalita protékající
vody byla minimálně stejná jako na profilu nad skládkou. Tyto nálezy indikovaly dlouhodobý stav
neznečištění bezejmenného toku u skládky z hlediska přítomnosti chemických polutantů
a organického zatížení, které laboratorní zkoušky odebraných vzorků vod nemohou postihnout,
neboť zachytí v podstatě aktuální stav kvality vody. Nebylo dále prokázáno negativní ovlivnění
sledovaného toku provozem skládky. Úsek ležící pod skládkou byl nalezen v přirozeném stavu, bez
průkazného ovlivnění lidskou činností. Pro případ úniku skládkových vod do podzemních, příp. do
povrchových vod (bezejmenný tok) se natolik může změnit jakost vod, že vlivem svého složení
může mít prokazatelný negativní vliv na hydroflóru a hydrofaunu tohoto vodního toku. Zde se
domníváme, že pravidelné sledování charakteru hydrobioty může být velmi významné z hlediska
monitorování a dopadů stavby na vodu a to i pro případy zpětného sledování, kdy navrácení
hydrobioty do původního stavu v toku je dlouhodobou záležitostí. Je a bude řešeno v podmínkách
rozhodnutí IPPC.

99

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
Pro případ havárie vozidel budou k dispozici sanační prostředky.

5. Vlivy na půdu
V PD pro uzemní řízení jsou bilancovány skrývkové zeminy a způsob nakládání s nimi a jejich
využití. Deponie zemin je v areálu skládky navržena a provozována. Část VII. skládky zasáhne do
prostoru, v současné době určeno pro deponii zemin, která bude z místa odvezena a použita
v rámci stavby skládek (zemní hráze, technická rekultivace povrchu skládek, apod.).
Vliv zařízení na půdu bude prověřen odběry vzorků půdy (dle IPPC) v těsné blízkosti skládky
odpadů S-OO Mrsklesy. Vzhledem k výsledkům EIA a dále ke stavu vegetace v okolí skládky se
předpokládá, že vliv bude minimální.
Depozice prachových částic z tělesa skládky na okolní pozemky bude aktivně snižována hutněním
odpadu, překrýváním komunálního odpadu inertním materiálem a příp. zpětným rozlivem
skládkových vod na povrch skládky.
Pozemky po rekultivaci skládek budou pravděpodobně zaregistrovány jako ostatní plochy.
Vliv na půdní podloží je omezen za stejných podmínek, které jsou uvedeny u vlivů na vodu, tj.
realizací technických těsnících a nepropustných bariér a kontrolou jejich správného a přesného
zhotovení s následným monitorováním.
Jiné vlivy na půdu v posuzovaném území se nepředpokládají, rozsah vlivů je obdobný jako u části
Vliv na vodu, viz. výše.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzovaná stavba nebude mít rozhodující vliv na odvodnění oblasti po ukončení skládkování,
neboť veškeré srážkové vody v území zůstanou, trasovány mimo těleso skládky (plán rekultivace –
příkopy).
Budou respektovány výsledky geotechnického posouzení v území a provedení podrobného
geotechnického průzkumu přímo v místě stavby (Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení
pro realizaci VII. a VIII. etapy skládky odpadů Mrsklesy, Ing. Pavel Jäckl, 10/2007).
Podle hodnot propustnosti zemin, lze vyvodit, že v území se vyskytují zeminy různorodého
charakteru slabě propustné s koeficientem filtrace nižším jak n.10-8 m.s-1, které umožňují jen velmi
pomalý postup kontaminace. Dle výsledků průzkumu podloží vyplývá nutnost zřídit kombinované
těsnění skládky a nebo dvě bariéry z jiných těsnících prvků srovnatelných funkčních vlastností
(rozdílné hodnoty kf a tloušťky přirozené geologické bariéry a povinnosti zřídit umělé těsnění na
celém ploše skládky, kde dochází do styku s terénem). Je řešeno v PD.
Skládka samá (dno a boky) bude oddělena od podloží 2 umělými bariérami (bentonitové rohože –
bentofix a HDPE fólie). Pro vyrovnání základové spáry skládky po odtěžení ornice a skrývkových
zemin se použije minerální těsnění ze zemníku Olomoucké cihelny, zhutněné na požadovaný
koeficient propustnosti. Po projednání s investorem a projektantem se bude jednat o obdobný
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systém ochrany, jako pro předchozí stavby skládek. Pro předchozí stavby byly ve zprávě Těsnění
skládky SO – 03 doloženy doklady, týkající se vzorkování zemin pro těsnící vrstvu, rozbory zemin,
protokoly kontroly zhutnitelnosti soudržných zemin, kladečský plán fólie tělesa skládky
a retenční nádrže společně se svářeckými průkazy, protokoly o těsnosti potrubí a o tlakové zkoušce
potrubí, atesty o fólie, bentonitových rohoží, geotextilie a potrubí. Obdobně bude podrobně řešeno
v PD pro stavební řízení následující VII. a VIII. stavby skládky.
Podmínka monitorování spolehlivosti HDPE fólie geoelektrickými metodami (nad bentonitovými
rohožemi) bude zapracována v PD.
Nebezpečné a ostatní odpady budou před předáním oprávněné osobě nebo do zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady shromažďovány na určeném místě v provozní části objektu.
Nedojde k ovlivnění stability území a neprojeví se žádné erozní jevy a sesuvy (stavebně-technická
opatření). Stavba není v seismicky aktivním území.
Opatření pro případ havárie dopravních prostředků na dobu výstavby a provozu je ošetřena
v příloze č. 92.
Přírodní nerostné zdroje nebudou dotčeny.
Vliv na horninové prostředí je omezen za stejných podmínek, které jsou uvedeny u vlivů na vodu,
tj. realizací technických těsnících a nepropustných bariér a kontrolou jejich správného a přesného
zhotovení s následným monitorováním.
Jiné vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje v posuzovaném území se nepředpokládají,
rozsah vlivů je obdobný jako u části Vliv na vodu, viz. výše.

7. Vlivy na území NATURA2000, přírodní parky, ZCHÚ, faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na území NATURA2000
Zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy a stanoviště z předmětu ochrany EVL :
Ø Lokalita posuzovaného záměru (7. a 8. stavba skládky) leží mimo území EVL. Posuzovaný
záměr nezavádí do území v blízkosti EVL novou aktivitu nebo činnosti. Stávající řízená
skládka, jejíž rozšíření je předmětem tohoto posudku, je zde provozována řadu let. Během této
doby provozu skládky nebyly zjištěny žádné negativní vlivy provozu skládky na ekosystémy
v dnes vymezené EVL. Ovlivnění vodního režimu ekosystémů EVL vlivem provozu skládky
nepřichází do úvahy z důvodů geografické a geologické lokalizace stávající skládky vůči EVL.
A z důvodů vodohospodářských. Skládka je navíc zabezpečena proti úniku jakýchkoliv
znečištěných látek z jejího prostoru do okolí. Ovlivnění ekosystémů v území EVL vlivem
posuzovaného záměru (rozšíření stávající řízené skládky) nelze předpokládat. Posuzované
rozšíření skládky nebude mít žádné negativní vlivy na zachování a obnovu ekosystémů v EVL.
Ochrana biotopů a zachování populací druhů a stanovišť z předmětu ochrany EVL
Ø Biotopy druhů a přírodních stanovišť v předmětu ochrany EVL nebudou posuzovaným
záměrem nijak územně dotčeny. Současný stav populací a biotopů obou druhů živočichů
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a přírodních stanovišť, tvořících předmět ochrany EVL Libavá, nebudou posuzovaným
záměrem rozšíření řízené skládky nijak ovlivněny.
Vliv investičního záměru na předmět ochrany EVL během výstavby :
Ø Během realizace stavby rozšíření řízené skládky nebude nijak pozorovatelně zvýšen současný
technický ruch v lokalitě řízené skládky. Běžný provoz řízené skládky a rekultivace některých
jejích dřívějších etap znamenají již v současné trvalý přítomnost a pohyb stavebních
mechanismů v lokalitě skládky. Výstavbou další etapy posuzovaného rozšíření skládky se stav
prakticky nemění.
Ø Teoreticky lze předpokládat, že by při realizaci stavby rozšíření skládky při nedodržení
obecných předpisů o životním prostředí a technologických předpisů mohlo dojít ke vzniku
ropné havárie (úniku ropných látek do prostředí) nebo jiné události, kdy dojde ke znečištění
vody v toku Vrtůvky. Při výstavbě je nutno organizačně a technicky zajistit všechna opatření,
vylučující na stavbě vznik havarijní situace. I v teoretickém případě vzniku havarijní situace by
však nedošlo k ovlivnění území EVL vzhledem k situování posuzovaného záměru vůči hranicím
EVL.
Vliv investičního záměru na předmět ochrany EVL během provozu :
Ø Během provozu posuzovaného záměru (rozšíření řízené skládky) nemohou vzniknout žádné
negativní vlivy na území EVL. Bude se jednat nadále o řízenou a zabezpečenou skládku,
provozovanou v souladu s příslušnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.
Kumulativní vlivy :
Ø Dopravní obsluha rozšířené řízené skládky nebude nijak měněna oproti stávajícímu stavu, kdy
příjezd a odjezd motorových vozidel ke skládce je veden mimo území vymezené EVL. Další
provoz řízené skládky nebude vyvolávat potřebu výstavby nových dopravních komunikací ani
nevyvolá výrazné změny v současném dopravním ruchu v okolí skládky a provozu skládky
samotné.
Ø Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr 7. a 8. stavby skládky Mrsklesy nebude mít
kumulativně s jinými záměry negativní vliv na EVL Libavá.
Posouzení míry a způsobu možného ovlivnění stavu předmětu ochrany PO konkrétním záměrem
a zhodnocení významnosti vlivu záměru z hlediska cílů ochrany celé PO v kontextu její integrity
v soustavě Natura 2000 :
Ø Z hlediska potenciálních možností ovlivnění předmětu ochrany Ptačí oblasti Libavá
posuzovaným záměrem je podstatné, že chřástal polní je v PO vázán na rozsáhlé plochy bezlesí,
které jsou geograficky značně vzdálené od lokality posuzovaného záměru. Realizace
posuzovaného záměru, stejně jako vedení tras pro dopravní obsluhu řízené skládky
v Mrsklesích, nijak neovlivní území hnízdního výskytu chřástala polního v PO. Kumulativní
vlivy na ptačí oblast u posuzovaného záměru ve spojení s jinými záměry nelze předpokládat.
Ø Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr nebude mít žádný vliv na zachování a obnovu
biotopů a celou populaci chřástala polního v dotčené ptačí oblasti.
Závěr – vliv posuzovaného záměru na lokality soustavy Natura 2000 z hlediska cílů jejich ochrany
ve smyslu Směrnice Rady 92/43/EHS a zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění :
Ø Posuzovaný záměr „Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba“ nebude mít negativní
vliv na území a předmět ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000 (Evropsky významné
lokality Libavá a Ptačí oblasti Libavá).
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Podrobně - viz. samostatná příloha - Posouzení vlivu záměru na lokality v soustavě evropsky
významných území Natura 2000 a aktualizace biologického hodnocení záměru, Ing.Ivo Machar,
Ph.D., 01/2008.
Vliv na zvláště chráněná území a přírodní parky
Lokalita areálu skládky Mrsklesy není součástí žádného přírodního parku ani zvláště chráněného
území. Nejbližší přírodní park Údolí Bystřice a ZCHÚ jsou v dostatečné vzdálenosti a nemohou být
negativně ovlivněny.
Vliv na faunu, flóru (aktualizace biologického posouzení)
Závěry z provedené aktualizace biologického hodnocení :
Ø Plocha připravované stavby 7. a 8. etapy skládky Mrsklesy je pokryta biologicky bezcennou
ruderální vegetací nebo antropogenními navážkami bez vegetace. Na ploše dotčeného území se
nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů.
Ø Pro realizaci stavby 7. a 8. etapy skládky Mrsklesy není nutné žádat orgán ochrany přírody
o vydání výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů podle zákona č.114/1992 Sb. v platném
znění.
Ø V rámci terénních úprav existuje v celém území zvýšené riziko nástupu některých druhů neofytů
na plochách dotčených terénními úpravami.
Ø Do budoucna je třeba zajistit trvalou ochranu významného krajinného prvku v sousedství
skládky, tj. vlastního koryta vodního toku a jeho břehového porostu. Od břehové hrany je nutné
ponechat pás původních dřevin o šířce minimálně 10 m.
Ø V rámci vegetačních úprav při budoucí rekultivaci jednotlivých etap skládky je nezbytné
provést ohumusování tělesa náspů a okolních, stavbou dotčených, ploch. Pro osetí je nutno
použít osivo odpovídající druhové skladby. Konkrétní druhové složení je žádoucí dohodnout
s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody. Kromě běžného osetí lze použít i metodu
mulčování biomasou sklizenou na vhodných zdrojových plochách v okolí. Zdrojové plochy je
možné je vybrat po dohodě s orgánem ochrany přírody. Důvodem pro uplatnění této metody je
především ochrana místního genofondu (a to i běžných druhů). Biomasa musí být sklizena na
vhodných zdrojových plochách (přítomnost a zastoupeni žádoucích druhů a absence
nežádoucích taxonů) a ve vhodnou dobu (zrání osiva). S výjimkou časové náročnosti není
metoda nákladná.
Ø V rámci rekultivace skládky bude vhodné na svazích náspů orientovaných k jihu realizovat tzv.
suché kamenné zídky a pahorky pro ještěrky. Jedná se o malé zídky z nesucho kladených
větších kamenů nebo hromady velkých kamenů navršené na sebe tak, aby mezi nimi byly
ponechány mezery. Výška pahorku je cca 50-100 cm půdorys do 200 cm. Kromě podpory
populace ještěrky obecné v širším okolí lokality tím bude dána možnost úkrytů i dalším druhům
živočichů.
Návrh monitoringu :
Ø V rámci monitoringu vlivu provozu skládky na životní prostředí je nutné sledovat případný
výskyt neofytů – nepůvodních invazních rostlinných druhů. Lze předpokládat, že se na lokalitě
může objevit křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a bolševník velkolepý (Hercleum
mantegazianum), případně i jiné druhy neofytů. V případě jejich výskytu je nutno přistoupit
k jejich okamžité likvidaci.
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Podrobně dále viz. samostatná příloha - Posouzení vlivu záměru na lokality v soustavě evropsky
významných území Natura 2000 a aktualizace biologického hodnocení záměru, Ing.Ivo Machar,
Ph.D., 01/2008.
V okolí areálu skládky nejsou registrovány žádné vzácné nebo chráněné druhy rostlin a živočichů,
které by provozem skládky mohly být ovlivněny, s vyjímkou ichtyofauny a hydrofauny, které je
však také závislá na průtoku vod bezejmenným vodním tokem.
Zvláště chráněný živočich - střevle potoční, jejíž přítomnost v bezejmenném vodním toku byla
zjištěna při biologickém průzkumu v roce 1999 (Bosák 1999), nebyla v roce 2003 vzhledem
k úplnému vyschnutí tohoto toku potvrzena. I přes tento fakt je vzhledem k vzácnému výskytu
střevle potoční v říčním systému Oderských vrchů prioritní podmínkou realizace stavby skládky
ochrana vodního toku jako potenciálního biotopu výskytu tohoto živočicha. Postupný přirozený
návrat střevle po obnovení běžného vodního stavu toku je možný. Kvalitativní složení společenstva
zoobentosu i ryb ve Vrtůvce nad a pod zaústěním sledovaného přítoku je dosti podobné. V úseku
Vrtůvky pod zaústěním přítoku nebylo zjištěno zhoršení kvality vody ve formě změny společenstev
vodních organismů. Z tohoto zjištění vyplývá, že kvalita vody bezejmenného toku tekoucího
v blízkosti skládky není jejím provozem výrazně negativně ovlivněna (viz. samostatná příloha Skládka
odpadů
Mrsklesy,
V.
stavba,
biologické
hodnocení
dle
zákona
č. 114/1992 Sb., RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting, 09/2003.). Již dříve byl
proveden rozsáhlý biologický průzkum (Bosák, 1999), který prokázal přítomnost chráněných druhů
ve vodním toku pod stávajícími skládkami. Toto má význam i z hlediska posouzení dopadů
souborů skládek na okolní biotu, neboť nejvýznamnějším mediem pro šíření škodlivin je
transportovaná voda a vzduch v atmosféře. Přítomnost těchto druhů, které jsou citlivé na
přítomnost škodlivin v prostředí, indikuje účelnost technických bariér skládek a to i zejména
z dlouhodobého hlediska. Uvedené sledování je nadále platné a je zakomponováno v rozhodnutí
IPPC.
Na ochranu fauny jsou navržena opatření (ohrazení jímky, oplocení) a „kompenzace“ (ekotop pro
plazy, zejména ještěrky). Jímky průsakových vod bude vhodné ohradit do výše min.
30 cm hustým pletivem nad úroveň terénu, jedná se ochranu nejen obojživelníků, ale i plazů před
pádem do jímky, ze které se vlastními silami nedokáží dostat.
Při rekultivaci budou navrženy a vysázeny vhodné dřeviny, které zachovají ekologickou stabilitu
území. Na svazích skládkových těles, budou provedeny rovněž kamenné rovnaniny, které mohou
sloužit jako úkryty pro plazy a jiné živočichy.
Skupinová výsadba bude provedena stejně, jako u předchozích staveb. Zbytek plochy se zatravní. V
pruhu mezi skládkou a stávající komunikací do vojenského prostoru se vysadí vzrostlá zeleň (např.
lípa srdčitá). Mělce kořenící dřeviny, odolné působení sucha, se vysadí na plochách povrchu
skládky, jako zahuštěná výsadba. Skladba dřevin bude odpovídat druhově odpovídat stupni typu
biogeocénu. Doporučuje se vysadit pásy zeleně na místě, kde nebudou realizovány stavby skladek
nebo související infrastruktura s cílem vytvořit ochranné pásy dřevin mezi jednotlivými stavbami
skládek, které budou mít funkci oddělující, krajinotvornou, izolační, estetickou a propojí porosty
dřevin v nivě bezejmenného potoka, které jsou v současnosti po celé délce od sebe odděleny.
Současně je investor v rámci územního a stavebního řízení povinen předložit projekt zeleně
zpracovaný v dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení.

104

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
Na území nejsou vymezena biocentra ani biokoridory, která se dotýkají navrhovaných staveb
VII. a VIII. Stávající lesní porosty a drnová společenstva jsou základem kostry ekologické stability
a použité druhy dřevin na rekultivovaných plochách a dosadbě ploch okolních, tuto stabilitu
zachovají a cíleně podpoří.
Technickými barierami skládky bude minimalizováno šíření škodlivin do okolních ekosystémů. Jako
kontrolní mechanismus byl doporučen pravidelný hydrobiologický průzkum. Dle provozního řádu
skládky a rozhodnutí IPPC je stanoven biologický monitoring ve víceletém cyklu.
Na dotčené ploše se nacházejí náletové dřeviny stáří cca 10 – 15 let, které prakticky vytváří
souvislý porost. Investor příp. bude žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
v souladu se zákonem na ochranu přírody a krajiny a v rámci žádosti předloží výčet dřevin
dotčených kácením. Na vzrostlé zeleni vznikne nevýznamná ekologická újma, která bude
kompenzována novou výsadbou dřevin. Investor provede nové výsadby dle PD a po ukončení
skládkování s rekultivací tělesa skládky a přilehlého území nastane období klidu, které se pozitivně
projeví i na plochách s dřevinami v bezprostřední blízkosti skládky.
Vliv na ekosystémy
Okolní ekosystémy nejsou výstavbou a provozem skládky negativně ovlivněny za dodržení
navržených technických podmínek, jedná se zejména o transportní cesty (voda, ovzduší). Vliv
dopravy odpadů je v porovnání s vojenskou technikou, která v území působí již desetiletí, prakticky
nevýznamný. Sám vojenský újezd Libavá leží v trase NRBK a vojenská činnost má daleko větší
dopady na ekosystémy, než výstavba a provoz skládky. Obdobně je dokladován nevýznamný vliv
současně realizovaných skládek I. – VI. stavby a připravované VII. a VIII. na okolní ekosystémy.
Okolní ekosystémy, jako jsou pozemky zařazené (louky a pastvina), jsou závislé na antropogenní
činnosti. Zde se vlivy skládky neuvažují.
Emisní zátěž okolí nebude mít negativní vliv na zdejší biotu, nedojde ani k negativnímu dopadu na
stav zdejších ekosystémů.
Lze souhlasit s tím, že nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění fauny a flóry.

Vliv na ÚSES
Nedojde k poškození stávajících významných krajinných prvků v rámci ÚSESu, neboť nebudou
VII. a VIII. stavbou skládky dotčeny (vodní tok). Obdobně se týká i předchozích staveb v areálu
skládky.
Pozemky areálu skládky zasahují do okraje navrženého ochranného pásma NRBK (netýká se
nových navrhovaných staveb). Dopad skládky na vlastní NRBK není prakticky žádný a na ochranné
pásmo NRBK minimální.
Nedojde k poškození prvků v rámci ÚSESu, neboť nejsou stavbou dotčeny nebo ovlivněny pro
dostatečnou vzdálenost, podobně i ochranné pásmo ÚSES.
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Totéž se týká zvláště chráněných území, přírodních parků a jejich ochranných pásem, které se
v místě nenacházejí.
Realizace VII. a VIII. stavby v areálu dnes již realizovaných šesti staveb skládky komunálního
odpadu Mrsklesy také není v rozporu s územním systémem ekologické stability a zvláště
chráněnými územími dané oblasti.

8. Vlivy na krajinu
Vliv stávajících a navrhovaných staveb skládek (dvě biologická hodnocení v rozmezí čtyřech let
s obdobnými výsledky a aktualizace biologického hodnocení) skládky byl velmi podrobně
zpracován a prezentován v samostatné příloze - Skládka odpadů Mrsklesy, V. stavba, biologické
hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting,
09/2003.
Tvar skládek již v každém případě narušuje reliéf terénu v místě, neboť překlenul přirozenou
depresi v údolí potoka. Vizuální „nepříjemné“ pohledy v blízkosti skládky odpadů jsou realitou.
Byla proto navržena následující opatření :
Ø Zajistit plynulé navázání jednotlivých figur skládky, hřeben nebude mít jednotnou výšku nad
komunikací, bude výškově odstupňován a navržen tak, aby se vyhovělo podmínkám začlenění
do krajiny.
Ø Doporučeno vhodně zvolenými sadovými úpravami celý areál vhodněji začlenit do krajiny.
Ø Doporučena hojná výsadba autochtonních (v souladu s požadavky ÚSES pro daný
sosiekoregion-biochoru) vzrostlých rychle rostoucích dřevin v kombinaci s pomalu rostoucími
stromy a keři po vnějším okraji na celém obvodu skládky, neboť za několik desetiletí bude
podstatná část tělesa skládky odcloněna hradbou dřevin (bude realizováno v rámci rekultivace
již ukončených staveb skládek).
Zatravněné těleso skládky (jedná se o všechny stavby, stávající a budoucí) bude prakticky
vykazovat vzhled stepi, neboť smyslem rekultivace skládek dle ČSN je odvedení srážkových vod
mimo těleso skládky, proto povrch skládky bude poměrně suchý a bude se zde dařit xerofilní flóře
(trávy, příp. ojedinělé keře). Na tělesu skládky nelze vysázet hlouběji kořenící dřeviny, které by
mohly poškodit izolační vrstvu fólie.
Skládky obecně jsou vždy rušivým objektem v krajině, tj. po dobu dočasnou bude působit
negativně na ráz okolní krajiny. Po ukončení jejího provozu a rekultivaci se rušivé vjemy z hlediska
estetického vytratí, upravené a zrekultivované těleso skládky jako připomínka nadále zůstane. Zde
je nezbytné do detailu vyřešit a realizovat technickou a biologickou rekultivaci. Co se týče vlivu
areálu skládky na krajinný ráz můžeme konstatovat, že s ohledem na charakter okolí, morfologii
terénu a lokalizaci jednotlivých staveb skládky ve svahu bylo dosaženo toho, že celý areál je
pohledově skryt a tělesa skládek, zejména po rekultivaci a ozelenění, nepředstavují rušivý element
z hlediska dálkových pohledů.
V obecném měřítku lze konstatovat, že skládkování odpadů má vždy určitý negativní vliv na
krajinu, popř. životní prostředí. Provozovatel skládky se snaží tyto negativní vlivy v co největší
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míře eliminovat a potlačit, aby co nejméně ovlivňovaly životní prostředí a život obyvatel v jejím
okolí a to důsledným dodržováním technologie skládkování dle schváleného provozního řádu
skládky.
Kontrola negativních vlivů na ŽP probíhá zejména pravidelným monitorováním kvality podzemních,
povrchových vod, drenážních a průsakových vod z jímek na lokalitě a sledováním vývoje skladby
bioplynu. Dosavadní výsledky monitoringu vod neshledaly významnější zhoršení sledovaných
ukazatelů. V zájmovém území proběhl biologický průzkum lokality (1999 a 2003
a aktualizace v roce 2007) v širokém spektru zaměření a neprokázal možně velkoplošné negativní
vlivy na okolní území.
Další velkoplošné vlivy v území a vlivy na krajinu se proto předpokládají.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Zařízení pro odstraňování odpadů – areál skládek Mrsklesy
Po ukončení skládkování na skládce provede provozovatel technická opatření jako jsou - úprava
tvaru tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu skládky a provozování uzavřené skládky,
včetně monitorování. Rekultivaci skládkového tělesa a uzavření skládky provede provozovatel
v souladu s vypracovaným a schváleným projektem a požadavky ČSN 83 8035 v aktuálním znění.
Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, jímky průsakových vod,
monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů) zůstanou v činnosti a v provozuschopném
stavu i po uzavření skládky, minimálně po dobu tvorby průsakových vod a tvorby skládkových
plynů.
Vliv na antropogenní systémy
K negativnímu ovlivnění těchto složek nedojde. Připravované stavby skládky jsou od obce
Mrsklesy vzdáleny asi 900 m (VIII. skládka) a 1.200 m (VII. skládka), ve vzdálenosti cca 1.800 m
se nachází IV. skládka. Ve vzdálenosti cca 580 m jihozápadně od areálu skládek (tj. I. a II. stavba –
ukončené skládkování) se nachází nejbližší obytná zástavba obce Mrsklesy. Nejbližší objekt
(hájovna) již 20 let neexistuje.
Pro potřeby investora pouze uvádíme v příloze č. 95 postup dle legislativy při přípravě stavby
(terénní úpravy) a při archeologickém nálezu v místě stavby skládky. Nezbytností bude důsledný
postup na evidenci a záchranu archeologických památek, pokud se budou v místě vyskytovat
(pravděpodobnost archeologických nálezů je minimální). Ochrana archeologických památek bude
potom zachována za splnění podmínek legislativy. Obdobně platí i pro paleontologické
a geologické nálezy (dle zákona o ochraně přírody a krajiny).
K dalšímu negativnímu ovlivnění souvisejících složek nedojde. Historické památky se v místě
nenalézají. Vliv na budovy a architektonické památky nebude žádný.
V prostoru dotčeném předmětnými stavbami VII. a VIII. nejsou žádná ochranná pásma
inženýrských sítí a zařízení, která by do tohoto území zasahovala a bylo nutno je respektovat.
Inženýrské sítě jsou vedeny podél vojenské komunikace Mrsklesy – Město Libavá, jejich ochranná
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pásma budou respektována a návrh staveb skládek byl projednán se správci těchto inženýrských
sítí.
Opatření, navržená při realizaci a provozu skládek jsou dostatečná a musí být zakotvena do
provozních řádů. Navršení skládek, podle podmínek orgánů veřejné správy, musí být dodrženo.
Nutno dodržet podmínky technické a biologické rekultivace. Provoz skládky a očista svozových
automobilů bude řízen podle provozního řádu. Provozovatel bude realizovat postupnou rekultivaci
již kapacitně vyčerpaných skládek.
Vliv na strukturu a funkční využití území
VII. a VIII. stavba skládky bude provozována v dalších letech způsobem ukládání tuhých
komunálních odpadů tak, jak byly provozovány předchozí stavby skládek nebo se v současnosti
provozují.
Struktura a využití území se již změnilo a to v současnosti již z původně zemědělsky využívaných
ploch pastvin, luk a pole na stavby skládek odpadů. Tato změna bude dlouhodobě trvalá, i po
ukončení provozu skládky na trvalé těleso skládky na přesně určeném ohraničeném místě a to
prakticky trvale.
Po technické a zejména biologické rekultivaci skládky se skládka začlení do krajiny a nebude mít
dalších významných vlivů na strukturu a funkční využití území mimo vlastní těleso skládky.
Umístění a činnost v území je v souladu s územní plánem obce Mrsklesy (viz. příloha č. 29
a 30). Část nové VIII. skládky/1. etapa bude zapracována do závazné části územního plánu obce
Mrskles. Dotčená plocha je vedena v platném územním plánu jako recyklace stavební sutě
a výkopové zeminy (bude zrušena).
Rekreace
Vliv na rekreační využití krajiny bude mít negace po stránce estetické, po ukončení provozu
skládkování a rekultivaci tělesa skládky budou tyto vlivy z větší části odstraněny.
Rekreace je v okolní území omezena, neboť se jedná o vojenský zájmový prostor.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Odhad významnosti vlivů navrhovaného záměru byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování vlivů
staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998).
Vyhodnocení významnosti vlivu lze označit za nejsložitější aspekt celého procesu hodnocení vlivu
záměru na životní prostředí. Velmi významně se zde totiž projevuje subjektivní faktor zpracovatele
a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení. To je spojeno především se skutečností, že
hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem
změny v životním prostředí v absolutních nebo relativních hodnotách v prostorových souřadnicích
v určitém čase.
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Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba
může být pokládána za subjektivní, avšak měla by zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak
z hlediska lokalizace záměru tak z hlediska časového působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility.
Následující kritéria a jejich ohodnocení byla navržena v rámci výše zmíněné „Metodiky“
a převzata pro hodnocení v předkládané Dokumentaci :
1. Velikost vlivu
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Velikost vlivu se zjišťuje v identifikovaných vlivech, výsledek lze u většiny identifikovaných vlivů
poměrně přesně vyznačit.
2. Časový rozsah vlivu
trvalý (časový rozsah vychází z názvu - např. likvidace)
dlouhodobý (trvání vlivu po dobu životnosti záměru)
krátkodobý (vymezený časový úsek výstavby nebo provozu)

-3
-2
-1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat
(neměníme a teoreticky zlepšujeme dnešní stav).
3. Reverzibilita vlivu
vratný (přibližné obnovení původní kvality)
kompenzovatelný (částečné obnovení původní kvality)
nevratný (likvidace původní kvality)

-1
-2
-3

4. Citlivost území
ano
ne
Jde-li o území zvláště chráněné dle příslušných právních předpisů.

-1
0

5. Mezinárodní vlivy
ano
ne

-1
0

6. Veřejnost
ano
ne

-1
0

7. Nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů
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ano
-1
ne
0
Toto kritérium koriguje některá zásadní tvrzení u konkrétních vlivů, zejména těch, které jsou
odvislé od odborné erudice zpracovatelů (jejich „odhad“ z dostupných podkladů) a neopírají se
o exaktní propočty, studie, sledování (monitoring).
8. Realizovatelná možnost ochrany
úplná
částečná
nemožná

1
0,1 - 0,9
0

Na základě hodnot kritérií jsou vypočteny koeficienty významnosti:
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území
+ mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty pro velikost vlivu < 0 platí:
Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 - možnost ochrany)
při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0
při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1
Hodnocení významnosti vlivu
významný nepříznivý vliv (VN):
nepříznivý vliv (N) :
nevýznamný až nulový vliv (NaN) :
příznivý vliv (P) :

- 8 až - 11
- 4 až - 7
0 až - 3
1

Pro posouzení významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů na životní prostředí je
v následujícím textu podle obecných pravidel metodiky provedeno zatřídění každého
identifikovaného vlivu podle navržených kritérií významnosti.
Hodnocení významnosti jednotlivých vlivů, které bylo v rámci předložení záměru provedeno slovně
u jednotlivých kapitol, je shrnuto v následující tabulce dle použité metodiky (Bajer a kol., 1998).
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Sumarizační hodnocení významnosti vlivů
VLIV

Kritérium významnosti vlivu

velikost
změny v čistotě ovzduší
změna mikroklimatu
změna kvality povrchových
vod
změna kvality podzemních
vod
vliv na povrchový odtok
a změnu říční sítě
ovlivnění režimu
podzemních vod, změny ve
vydatnosti zdrojů a změny
hladiny podzemní vody
zábor ZPF
zábor PUPFL
vlivy na čistotu půd
projevy eroze
svahové pohyby a pohyby
vzniklé poddolováním
likvidace, poškození
populací vzácných a
zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů
likvidace, poškození
stromů a porostů dřevin
rostoucích mimo les

-1
0
-1

časový
rozsah
-2

Koeficient Ochrana Koeficient
Hodnocení
významnosti
významnosti významnosti
vlivu
reverzibilita citlivost mezinárodní veřejnost nejistoty
výsledný
-1

0

0

0

0

0,8

0

-3
0
-5

-3

-2

0

0

0

-2

-3

-2

0

0

-1

-3

-3

0

0

-1

-1

0

0

0

-2
0
-1
0
0

NaN
NaN
NaN

-10

0,9

-1,0

NaN

-6

0,7

-1,8

NaN

0,0

NaN

-7,2
0,0
-0,8
0,0
0,0

N
NaN
NaN
NaN
NaN

0,0

NaN

-1,0

NaN

0

-3

-3

0

0

0

0

-2

-1

0

0

0

-1

0

-1

0,9

-0,6
0,0
-0,5

-9
0
-4
0
0

0,2
0,8

0

-1

-1

0

0

0

0

-2

0,5
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likvidace, poškození
lesních porostů
likvidace, zásah do prvků
ÚSES a významných
krajinných prvků
vlivy na další významná
společenstva
změny reliéfu krajiny
vlivy na krajinný ráz
likvidace, narušení budov a
kulturních památek
vlivy na geologické
a paleontologické památky
vlivy spojené se změnou
v dopravní obslužnosti
vlivy spojené se změnou
funkčního využití krajiny
vlivy na rekreační využití
území
biologické vlivy
fyzikální vlivy
vlivy spojené s havarijními
stavy
vlivy na zdraví

0
-1

0
-3

-2

-1

0

0

0

0
-1
-2
0

-6

0,7

0
-3
-2

-3
-2

-1
-1

0
0

0
-1

0
0

-7
-8
0

0
0,4

0,0

NaN

-1,8

NaN

0,0

NaN

-7,0
-4,8
0,0

N
N
NaN

0

0

0,0

NaN

0

0

0,0

NaN

0

0

0,0

NaN

0

0

0,0

NaN

-1
-2
-2

-1
-1
-3

-1
-1
-3

0
0
-1

0
0
0

0
-1
-1

-1
0
-1

-3
-4
-12

0,7
0,7
0,7

-0,9
-1,2
-3,6

NaN
NaN
N

-1

-2

-1

0

0

-1

0

-4

0,6

-1,6

NaN
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významný nepříznivý vliv (VN):
nepříznivý vliv (N) :
nevýznamný až nulový vliv (NaN) :
příznivý vliv (P) :

- 8 až - 11
- 4 až - 7
0 až - 3
1

Závěry hodnocení :
Ø Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
je možno konstatovat, že plánovaná stavba VII. a VIII. (+ celý areál skládek) za
předpokladu realizace navržených technických opatření neznamená z hlediska
identifikovaných vlivů žádný významný nepříznivý vliv.
Ø Navržený záměr představuje nepříznivý vliv z hlediska – zábor ZPF, změna reliéfu krajiny,
vlivy na krajinný ráz a vlivy spojené s havarijními stavy.
Ø Dále navržený záměr představuje nevýznamný až nulový (hodnota koeficientu významnosti
- výsledný v rozmezí menší než 0 až - 3,0), jako jsou - změny v čistotě ovzduší, změna
kvality povrchových vod, změny kvality podzemních vod, vliv na povrchový odtok a
změnu říční sítě, vlivy na čistotu půdy, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo
les, likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP, biologické vlivy, fyzikální vlivy a vlivy na
zdraví.
Ø Ostatní posuzované vlivy záměru na další složky životního prostředí byly vyhodnoceny
z hlediska hodnocení významnosti jako nulový vliv, viz. tabulka - Sumarizační hodnocení
významnosti vlivů.
Ø Příznivé vlivy nebyly hodnocením nalezeny.
Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých
identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených opatření
nebude znamenat významné nepříznivé ovlivnění hodnocených složek životního prostředí
(obdobně se týká celého areálu skládky za plnění podmínek stanovených v územním
a stavebním řízení, které vycházejí z procesu EIA a IPPC). Tato opatření budou respektována
v dalších stupních projektové dokumentace.
Možnosti přeshraničních vlivů
Nejbližší státní hranice je s Polskou republikou ve vzdálenosti cca 52 km vzdušnou čarou a se
Slovenskou republikou cca 67 km vzdušnou čarou. Překládaný záměr nebude mít významné
nepříznivé vlivy přesahující státní hranice, nepříznivé vlivy nebyly prokázány.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Rizika spojená s provozováním skládky
V areálu skládky Mrsklesy může dojít k ohrožení zdraví, životů a hospodářských hodnot
z následujících důvodů (podrobně viz. samostatná příloha - Předběžná analýza rizik "Skládka
Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc., 09/2008) :
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1) Požárem nebo výbuchem (elektrické instalace, spalovacího motoru, plynových rozvodů,
skládky).
2) Nekontrolovatelným únikem toxických spalin s obsahem oxidu uhelnatého, SO2, popř.
skládkového plynu s vyšší koncentrací sulfanu do vnitřních prostorů mobilní místnosti
kogenerace.
3) Úrazy elektrickým proudem.
4) Vystavení osob nepřiměřenému teplu (výfukové potrubí spalovacího motoru, apod.).
5) Vystavení osob nadměrnému hluku a vibracím (čerpadla, ventilátory, dmychadlo apod.).
6) Ohrožení zraku zářením při svařování během oprav na místě.
7) Nekontrolovatelný únik horkých kapalin (parní kondenzát, voda ).
8) Úrazy při práci s obslužnými mechanismy (nákladní auta, bagr, kompaktor, jeřáby, apod.).
9) Pády osob z vyvýšených plošin, schodů, žebříků apod.
10) Nepřípustná manipulace a nepovolené ukládání nebezpečného odpadu (odpadní oleje,
zbytky kapalných zemědělských produktů, fermentátu, apod.).
11) Mechanické úrazy rotujícím zařízením (ventilátory, hřídele apod.).
Většina výše uváděných obecných rizikových faktorů vyplývá z vlastností používaných látek,
z druhu a povahy technického zařízení a zabezpečení zařízení při opravě apod.
Havárie
Výstavba
Obecné zásady při stavbách z důvodů snížení rizika havárií a ohrožení podzemních
a povrchových vod, které bude stavebník dodržovat, podrobněji uvádíme v příloze č. 92.
Pokud vznikne kontaminovaný materiál (pravděpodobně znečištěná zemina po havárii vozidla
nebo úniku PHM) bude odtěžen a dekontaminován biodegradací nebo uložen na sládku
nebezpečných odpadů.
Provoz
Zamoření skládky nežádoucími látkami ve svém důsledku může ovlivnit celou skládku (při
nedodržení podmínek Provozního řádu skládky – nepovolené ukládání jiných odpadů), neboť
jímané průsakové vody v čerpací jímce nelze odlišit dle jednotlivých oblastí skládky, zde
nezamořených a zamořených. Spíše bude nezbytné zamořené místo odtěžit a zneškodnit jiným
způsobem, tomuto riziku se lze vyhnout důsledným uplatňování požadavků provozního řádu
skládky k dodavatelům odpadů (vizuální kontrola, osvědčení o nebezpečných vlastnostech
odpadů, apod.).
Popis navrženého řešení těsnění skládky bude odpovídat ČSN 83 8030, bude se jednat
o 2 umělé bariéry. Podloží skládky, vzhledem ke své heterogenitě nemůže splnit podmínky
dané citovanou ČSN. Efekt těsnosti a nepropustnosti bude významný. Bude instalován
geoelektrický kontrolní systém (pro přesnější určení místa porušení HDPE fólie a tím i místa
havárie se použijí instalované geoelektrické indikační pásky pod fólií, které měřením vodivosti
indikují porušení položené fólie prakticky po celou její životnosti), pro trvalé ověřování
neporušitelnosti HDPE fólie. Vyloučit havárii plně nelze, zde nastupuje lidský faktor, neboť je
daleko více proměnlivý než zabudované technické bariéry. Rizika lze však minimalizovat na
přijatelnou úroveň. Ve vztahu k lidskému
faktoru je to hlavně trvalé
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a důsledné dodržovaní požadavků provozního, havarijního a požárního řádu skládky a školení,
příp. vzdělávání zaměstnanců. Přítomnost sanačních prostředků na vyhrazených místech je
samozřejmostí.
Zadržení proniklé skládkové vody hloubkovou drenáží pod tělesem skládky může být pouze
částečné, neboť nebude spojeno s aktivním odčerpáváním. Sama drenáž však může působit
jako privilegovaná cesta pro transport škodlivin přítomných ve skládkových vodách a lze ji
zachytit a předat k vyčištění. Bude sloužit z části i jako záchytný systém pro havarijní případy
průniku skládkových vod do podloží pod skládkou, v případě prokázání kontaminantů k jímání
a zneškodnění kontaminovaných vod, např. na ČOV (uzavřením potrubí se zastaví odtok
drenážní vody do vodoteče).
Vzhledem k geologickým, hydrogeologickým a hydrologickým charakteristikám území lze
předpokládat odvodnění údolí prakticky vodním bezejmenným tokem, kdy podzemní vody
sledují reliéf terénu a v nivě mohou vystupovat na povrch a přecházet do povrchových vod.
Podstatná část škodlivin, která by byla přítomná v podzemních vodách, bude během transportu
adsorbována a absorbována půdními částicemi nebo působení činitelů přeměna, příp.
odbourána. Konečný odtok polutantů bude převážně povrchovým tokem. Tato rizika lze
adekvátně sledovat a vyhodnocovat.
Rychlé odvedení srážkové vody ze skládky bude možné, až po zrealizované technické
rekultivaci ukončené skládky, příp. jejich jednotlivých uzavřených sektorů. Jinak vždy srážková
voda, zasakující do odpadů tělesa skládky se stává skládkovou (průsakovou, výluhovou)
vodou v konečné fázi.
Během výstavby a provozu skládky musí být dodržovány proti požární předpisy
a bezpečnostní předpisy a hygiena práce, dle vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce
a Českého báňského úřadu, bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN
a v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti.
Požár
Riziko zahoření při provozu skládky TKO je trvalé s vlivem na kvalitu ovzduší, i kdyby mělo
být způsobeno úmyslně. Provozovatel skládek nechal vyhotovit posouzení požárního nebezpečí
(u předchozích staveb, pro nové skládky budou výsledky obdobné), kde byly stanoveny
závazné podmínky na minimalizaci rizika vzniku požáru, které jsou pro provozovatele závazné.
Opatření a postupy byly ošetřeny v požární zprávě PD. Objekty s požární rizikem jsou
kvalifikovány provozní a sociální zařízení, ostatní jsou bez požárního rizika. Zamezení
takovýchto rizikových stavů bude ošetřeno provozním řádem skládky TKO.
Pro likvidaci případného požáru na skládce nebo provozních objektech se nesmí použít
skládková voda, akumulovaná v jímce skládkových vod. Lze použít užitkovou vodu ze studní
u provozního zařízení, tj. u 1. a 2. stavby skládky.
Při zjištění požáru postupovat dle havarijního řádu, se kterým musí být velmi podrobně
seznámeni pracovníci skládky a který musí být umístěn na přístupném a viditelném místě. Požár
vždy nahlásit oprávněným orgánům.
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Z hlediska zajištění požární bezpečnosti nejsou vyžadována žádná protipožární opatření.
Vyplývá to rovněž ze stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, které
bylo vydáno k předchozím stavbám. Při tom stavby VII. a VIII. jsou řešeny se stejnými nároky.
Je nutno upozornit, že v případě zahoření skládky, není možno k hašení používat skládkovou
vodu ze sběrné jímky, ale je nutno dovézt vodu užitkovou ze studní u I. a II. stavby. Nové
objekty, které by bylo nutno posuzovat na požární bezpečnost se nerealizují
a stávající vyhovují.
Další podmínky, které musí provozovatel skládky dodržovat jsou :
Ø Z důvodů přítomnosti skládkového plynu musí provozovatel skládky zajistit veškeré
nevětrané prostory (sběrné jímky, šachtice drenážního systému, vlastní sběrné studny
bioplynu) proti přístupu osob (i dětí).
Ø V případě zjištění kontaminace vod, trvalejšího rázu nebo po opakovaných analýzách,
provést kontrolní testy těsnosti fólie a dalších technických bariér nebo tras výluhových vod
a hledat příčinu znečištění a postupovat podle havarijního řádu. Kontaminovanou podzemní
vodu sanovat do doby odstranění škodlivých polutantů.
Ø Pravidelně deratizovat areál skládky proti hlodavcům a desinfikovat v případě výskytu
hmyzu. Zabránit přístupu nepovolaných osob na skládku v každou dobu.
Ø Při zakládání první vrstvy odpadu na drenážní vrstvu nad geotextilií a folií postupovat
podle předem stanovených směrnic technologie skládkování.
Ø V případě výluky skládky zabezpečit zneškodnění odpadů na jinou nejbližší řízení skládku
TKO za souhlasu orgánů státní správy.
Preventivní opatření, která mají zabránit havarijním situacím na skládce, plynoucích zejména ze
zvýšené prašnosti, zápachu, výskytu obtížných živočichů a hmyzu, úletu lehkých podílů
z odpadu (viz. výše), přemnožení plevele, znečištění veřejných komunikací jsou zpracována
v Provozním řádu skládky. Pokud již dojde k havarijní situaci v areálu skládky (např. zahoření
skládky, přeplnění jímky při přívalových deštích, zvýšení znečišťujících látek v monitorovacím
systému, úniku ropných látek z mechanizmů apod. jsou i pro tyto případy zpracovány
v provozním řádu
či havarijním plánu
postupy, jak tyto
situace řešit
a minimalizovat tak negativní dopad na životní prostředí.
Systém omezování rizik spočívá v důrazném dodržování provozních a havarijních řádů se
zvýšeným důrazem na plnění opatření k omezení negativních vlivů skládky na životní prostředí
Vyloučení rizik je řešeno legislativně – firma tvoří, na samostatně vedeném účtu, finanční
rezervu, vázanou rozhodnutím příslušných státních orgánů a určenou na rekultivaci a asanaci
skládky.
V případě, že provozovatelem skládky bude vyhlášen úpadek, bude skládka prodána
a ukončení provozu skládky bude řešeno výše obdobným způsobem, popř. za dozoru správce
konkurzní podstaty opět obdobným způsobem.
Analýza rizik
Byla provedena předběžná analýza rizik stavby„Skládka Mrsklesy LO Haná, s.r.o. –
7. a 8. stavba“, která má být umístěna ve stávajícím areálu (viz. samostatná příloha - Předběžná
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analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", Ing. Jiří Kaláb, CSc.,
09/2008).
Vyhodnocení bylo provedeno pro nejrizikovější provozní soubory :
Ø Skládky s plynovými sběrnými šachtami.
Ø Rozvody plynu ( DN80/125, pancéřová hadice DN80).
Ø Čerpací stanice – Dmychadlo.
Ø Místnost kogenerace se spalovacím motorem Perkins a generátorem.
Ø Odvod spalin, komín.
Výsledky předběžné analýzy rizik lze shrnout do následujících bodů :
1. Provedenou kvalitativní analýzou bylo zjištěno, že všechny rizikové uzly stavby “Skládka
Mrsklesy – VII. a VIII. stavba“ náleží do kategorie I – nejmenšího rizika, především
z hlediska nebezpečí požáru a exploze. Čerpací stanice-dmychadlo a kogenerační jednotka
z hlediska nebezpečí požáru a exploze se hodnotou Indexu hořlavosti a výbušnosti blíží
zařazení do kategorie II – středního rizika.
2. Pravděpodobnost vzniku závažné nehody na provozovaném zařízení byla stanovena na
základě dat pro analogická průmyslová zařízení na řádově 10-6 nehody/rok, tj. hodnocení
možnosti závažné nehody je charakterizováno jako – „málo pravděpodobné “.
3. V dalším kvalitativním vyhodnocení byly posuzovány výhradně technologické uzly
s nejvyšším indexem hořlavosti a výbušnosti F, tj. kogenerační jednotka a dmychadlo
a byly vyhodnoceny možné dosahy havárie při ztrátě kontroly nad řízením procesu.
4. Dojde-li při fatální havárii k totální ztrátě kontroly nad technologickým procesem jímání
a spalování skládkového plynu mohlo by být účinky havárie ohroženo okolí havarovaného
zařízení v okruhu 21 - 22 m.
5. Z provedeného kvalitativního vyhodnocení možných následků vyplývá, že následky havárie
zůstanou svými účinky lokalizovány v areálu stavby „Skládka Mrsklesy LO Haná, s.r.o. –
7. a 8. stavba“. K ohrožení vnějšího okolí nebo okolních subjektů nedojde.
6. Z provedeného posouzení možnosti ztráty kontroly nad řízením procesu jímání
a využití skládkového plynu je zřejmé, že realizace dosud navržených a realizovaných
opatření nejen zásadním způsobem snižuje možnost ztráty kontroly nad řízením procesu,
ale i snižuje možné aktuální maximální škody až na cca 69 % úrovně při absenci
realizovaných opatření.
7. Posouzení a kvantitativní vyhodnocení možných nejzávažnějších havarijních scénářů na
zařízení zahrnujícím systém dmychadlo – kogenerační jednotka v areálu skládky bylo
provedeno vzhledem k charakteru skládkového plynu a parametrům technologického
zařízení :
Ø pro únik skládkového plynu z rozvodu DN80/125 za dmychadlem bez iniciace,
Ø pro únik skládkového plynu z rozvodu DN80/125 za dmychadlem s iniciací do fire-jetu,
Ø pro únik skládkového plynu v KJ a iniciaci do exploze.
8. Výpočtem bylo zjištěno, že vzhledem k pozitivní vznášivosti skládkového plynu (resp.
obsaženého metanu), malému přetlaku (0,1 bar) nebude při jeho úniku do volného okolí
dosaženo výbušných koncentrací na úrovni DMV (44.000 ppm) nebo HMV (165.000
ppm), tzn. nebezpečí exploze skládkového plynu při úniku do vnějšího okolí prakticky
nehrozí.
9. Toxický rozptyl na úrovni TEEL-3 =25 000 ppm při úniku z potrubí DN80/125 má dosah
menší než 10 m, a proto ohrožení vnějšího okolí toxickým mrakem nehrozí.
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10. V případě okamžité iniciace unikajícího skládkového plynu lze očekávat efekt fire jet.
Účinky sálavého tepla na okolí závisí na době trvání (době hoření fire-jetu). Pokud nebude
dmychadlo odstaveno do 60 s lze očekávat při dosahu plamene cca 2,7 m následky na
úrovni 50% úmrtnosti v okruhu cca 3,1 m kolem osy plamene. Vzdálenost 5,5 m lze
pokládat za bezpečnou. Okolí vně areálu skládky Mrsklesy nebude ovlivněno.
11. Pokud dojde k úniku skládkového plynu do strojovny kogenerační jednotky a ventilace
strojovny je nefunkční, pak lze očekávat odstupňované účinky exploze v okruhu cca
21,6 m, což je v dobré korelaci s výsledky kvalitativní analýzy. Následky i této vnitřní
exploze budou mít lokální dosah, tzn. zůstanou v každém případě izolovány v areálu
skládky Mrsklesy.
12. Následky na ŽP budou v případě vzniku havárie na provozním zařízení typu požáru nebo
exploze malého místního významu bez významnější emise toxických zplodin.
13. Možnosti eskalace havárie jsou krajně nepravděpodobné.
14. Vyšší požární nebezpečí představují především kogenerační jednotka a dmychadlo, kde
skládkový plyn může být lehce iniciován do požáru, popř. při nefunkční ventilaci ve
strojovně KJ i do exploze.
Návrhy na opatření a doporučení
Přestože možnost fatální havárie stavby „Skládka Mrsklesy LO Haná, s.r.o. – 7. a 8. stavba“ je
hodnocena jako velmi nepravděpodobná ( P≤1.10-6 události/rok ) a možné následky pro okolí
jako nevýznamné, lze v rámci prevence doporučit následující opatření :
Ø Vyloučit technologickými i organizačními opatřeními hromadění korozních produktů na
bázi oxidů a sirníků železa v plynových přívodech do motoru, které by mohly způsobit
předčasnou iniciaci skládkového plynu.
Ø Zabránit spontánnímu vniknutí vzduchu do sacího systému, tj. z mechanicky poškozených
plynových studní do dmychadla, kdy by mohlo dojít k místní explosivní iniciaci
skládkového plynu ve směsi se vzduchem. K mechanickému poškození studní dochází
nejčastěji střetem s kompaktory apod. Opatřením je zvýšení odpovědnosti obsluhy skládky.
V současnosti jsou tyto stavy pouze monitorovány a dochází k automatickému odstavení
zařízení a je odeslána textová zpráva správci zařízení. Nejlepším řeším by proto bylo
provádět odplyňovací vrty a studny až před rekultivací, čímž by se omezilo poškození
studní mechanismy při ukládání a hutnění odpadu.
Ø Trvalou kontrolou zajistit, aby bezpečnostní prvky byly trvale funkční (např. monitorování
složení skládkového plynu, regulace přívodu vzduchu, odtahu spalin, regulace odběru
a dávkování skládkového plynu do spalovacího motoru apod.).
Ø Pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení (plynových studní, dmychadla
a rozvodů).
Ø Komplexní verifikaci možných škod na technologickém zařízení s plánem opatření lze
doporučit v rámci zpracování dokumentace podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
o ochraně proti výbuchu.
Na základě provedené předběžné analýzy rizik se doporučuje při respektování předchozích
návrhů a doporučení realizovat stavbu „Skládka Mrsklesy LO Haná, s.r.o. – 7. a 8. stavba“ ve
vytipované lokalitě. Upřesnění řešení pro Analýzu rizik - řešení problematiky odplynění, jímání
skládkových vod a rekultivace je shodné pro obě připravované stavby.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Ochrana ovzduší
1. Dodržení emisních limitů u nově instalovaného zařízení zdroje (týká se i stávajících zdrojů)
je třeba verifikovat jednorázovým autorizovaným měřením pachových látek podle vyhlášky
č. 362/2006 Sb. a to nejpozději do 1. srpna 2009.
2. Provozovatel je povinen plnit další požadavky a technické podmínky provozu zdrojů
a zařízení jež jsou uvedena v příslušných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší.
3. Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním ovzduší způsobeným mobilními zdroji
znečišťování upravují zvláštní právní předpisy, které musí být dodržovány.
4. Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost prostoru
staveniště a deponií zemin. V případě potřeby bude eliminace prachu z plošného zdroje
zajištěna vhodným způsobem - např. skrápěním.
5. Vznik emisí tuhých znečišťujících látek, které mohou vznikat pojezdem techniky
a vozidel v areálu bude eliminován pravidelným úklidem pojezdových komunikací a jejich
zkrápěním v suchých dnech, tak aby nedocházelo k víření prachu na komunikacích.
6. Do provozního řádu (ochrana ovzduší) zapracovat následující požadavky :
⇒ stavební odpady, které při manipulaci mohou vykazovat riziko nadměrné prašnosti (úlet
tuhých emisí), budou přijímány na skládku s dostatečným obsahem vlhkosti pro snížení
prašnosti, zajistit v místě vzniku odpadů
⇒ odpady po vysypání na skládku budou ihned rozhrnuty a hutněny minimálně 5 pojezdy
kompaktoru z důvodů omezení úletu jemných frakcí do okolí (současně i snížení šíření
zápachu do okolí – snížení provětrání)
⇒ zabezpečit pravidelný rozliv vody (anebo skládkových vod), zejména v suchém období,
pro zamezení úletů jemných frakcí odpadního materiálu
⇒ pravidelně překrývat odpad po dosažení cca 2 m vrstvy inertem o tloušťce min. 0,15 m
⇒ instalovat přenosné sítě o výšce min. 4 m, které budou umístněny v místě aktuálního
skládkování pro zamezení úletu papíru a lehkých plastů
⇒ sledovat měřením objem a složení skládkového plynu a zajistit jeho jímání
k energetickému využití
⇒ zařadit čištění kol vozidel, vyjíždějících ze skládky na zpevněné ploše na tělese skládky,
pokud nebude oklep vozidel pojíždějících po panelové cestě na obvodu skládky
dostatečný
⇒ udržovat příjezdové komunikace ke skládky v pořádku a čistotě
⇒ zajistit pravidelný sběr odpadu (papír, lehké plasty, aj.), který se dostal, např.
působením větru, mimo areál skládky
⇒ zabezpečit překrývání jednotlivých ukončených sektorů skládky humózními hlínami
uloženými na mezideponii dle schváleného plánu rekultivace skládky.
7. Vybudovat systém jímání bioplynu jako součást výstavby skládky tak, aby byl funkční při
potvrzení možnosti efektivního jímání bioplynu s cílem jeho energetického využití (příp.
jinou variantu realizace po dohodě s orgány ochrany ovzduší).
8. Zajistit čerpací zkoušku na přítomnost bioplynu ve skládce a po pozitivních výsledcích
zahájit čerpání a jímání bioplynu s jeho energetickým využitím.
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9. Odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny.
10. Z důvodů přítomnosti skládkového plynu musí provozovatel skládky zajistit veškeré
nevětrané prostory (sběrné jímky, šachtice drenážního systému, vlastní sběrné studny
bioplynu) proti přístupu osob (i dětí).
Ochrana vod
11. Do projektu zařadit výstavbu kombinovaného těsnění tělesa skládky podle ČSN 83 8032 (2
umělé bariéry), provádět zkoušky vrstvy minerálního těsnění (v tl. 20 cm – vyrovnání
zhutnělé pláně) na dosažení koeficientu filtrace kf < 10-9 m3.s-1, tyto zkoušky provádět
v počtu min. 5 na ha plochy a o každé zkoušce provést zápis do stavebního deníku. Zařadit
vakuové zkoušky každého sváru fólie, o každé zkoušce provést zápis do stavebního
deníku.
12. Těsnění skládky vystavět v souladu s ČSN pro odpadové hospodářství (83 8030, 83 8032),
použít 2 umělé těsnící bariery (bentonitová rohož, fólie HDPE), položené na zhutnělou
plán, vyrovnanou 20 cm minerálního těsnění. PD skládky bude řešena v souladu s platnými
a závaznými ČSN pro navrhování a budování skládek odpadů.
13. Při výstavbě dodržet schválený technologický postup stavby v souladu s platnou
legislativou a ČSN, tj. izolace dna skládky minerálním nebo bentonitovým těsněním
a HDPE fólií (2 umělé bariéry), vybudováním drenážního systému jímání výluhových vod
se sběrnou jímkou u jednotlivých staveb, záchytných příkopů na odvádění srážkových vod
z tělesa skládky a srážkových vod, které by mohly porušit těleso skládky a kvalitních
komunikací a zpevněných ploch.
14. Provést technické kontroly a analýzy z hlediska kvality minerálního těsnění, sváru
jednotlivých pásů fólie, geoelektrická měření nepropustnosti fólie, sypané drenážní vrstvy
(správná zrnitost) a těsnosti provozního vybavení (těsnost jímky, záchytných příkopů,
zpevněných ploch, atd.). Doklady o provedených kontrolách založit do archivů společnosti
a do archivu místně příslušného stavebního úřadu.
15. Při rozšiřování a uzavírání skládky bude zajištěno odborné provedení navázání těsnících
systémů. Celistvost fólie bude po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolována
(například pomocí geoelektrického měření).
16. Vyústění drenáže, odvádějící odizolované vody ze stavby skládek do bezejmenného přítoku
Vrtůvky bude provedeno tak, aby nedošlo k narušení břehů vodoteče a dodržení
manipulačního pruhu od 3 m od břehu bezejmenné vodoteče, jako u předchozích staveb
(dle požadavku ZVS, pracoviště Olomouc). V tomto pásmu nesmí být skladovány závadné
látky vodám, lehce odplavitelný materiál a materiál zhoršující odtokové poměry v lokalitě.
17. Zaslepení výústě do bezejmenné vodoteče bude provedeno neprodleně před započetím
zavážení sektoru skládky odpadem.
18. Akumulace průsakových vod bude řešena ve dvou samostatných sběrných jímkách
situovaných u každé stavby skládky VII. a VIII.
19. Záchytná samostatná jímka bude upravena a bude zcela nepropustná, což bude doloženo
atestem o zkouškách nepropustnosti a bude mít instalovaný monitorovací systém. Všechny
jímky sloužící k akumulaci, přečerpávání a jinému nakládání s průsakovými vodami musí
splňovat podmínku vodotěsnosti a to po celou dobu provozu skládky. Vodotěsnost jímek
bude ověřována zkouškou těsnosti v intervalu jednou za pět let.
20. Čerpací jímka bude odpovídat ČSN a předpisům na ochranu vod, u čerpací jímky bude
provedena zkouška vodotěsnosti oprávněnou firmou.
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21. Čerpací jímka musí být pravidelně vyprazdňována, nelze hromadit skládkové vody v tělese
skládky. Kontrola hladiny vody v jímce bude zabezpečena instalací signalizačního systému
k zabránění jejího přeplnění.
22. Budou pravidelně kontrolovány šachty a jímky a kontrola evidována v provozním deníku.
23. Vypouštěné srážkové vody z ploch, které nebudou zatím zaváženy odpadem z povrchu
ukončených rekultivovaných sektorů skládky, budou při vypouštění do povrchových vod
(bezejmenná vodoteč) splňovat emisní limity nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.
24. Technickým řešením musí být zabráněno úniku srážkových vod z tělesa skládky po dobu
provozu přes hráze skládky smyvem a následně a okolního půdního prostředí.
25. Vybudovaný odvodňovací příkop k odvodnění plochy mezi skládkou a komunikací,
zaústěný do bezejmenného přítoku toku Vrtůvka, bude sloužit pouze k odvádění
srážkových vod z předmětné plochy.
26. Pro skladování a čerpání PHM pro kompaktor musí být toto místo vodohospodářsky
zabezpečeno.
27. Doložit stanovisko hydrogeologa, který by provedl posouzení lokality z hlediska
zhodnocení současného stavu kvality podzemních vod v lokalitě, kde se plánuje umístění
dalších staveb skládky. Tento posudek pak bude podkladem k dopracování a předložení
návrhu monitoringu pro nové výstavby skládky Mrsklesy.
28. V další fázi přípravy záměru požaduje navrhnout na základě odborného hydrogeologického
posudku způsob monitoringu povrchových a podzemních vod. Sjednotit metodiku
monitorování skládky (v souladu s ČSN 83 8030) s monitoringem předchozích staveb,
stanoví odborná hydrogeologická firma nebo odborník hydrogeolog.
29. Návrh a provádění monitoringu sestavit a realizovat osobou s odbornou způsobilostí
odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací
z oblasti hydrogeologie nebo sanační geologie. Návrh monitoringu podzemních
i povrchových vod musí být začleněn do stávajících i navrhovaných staveb.
30. Provádět monitoring podzemních a povrchových vod během provozu a po rekultivaci
skládky a výsledky rozborů archivovat. V případě zjištění kontaminace vod, trvalejšího
rázu nebo po opakovaných analýzách, provést kontrolní testy těsnosti fólie a dalších
technických bariér nebo tras výluhových vod a hledat příčinu znečištění a postupovat podle
havarijního řádu. Kontaminovanou podzemní vodu sanovat do doby odstranění škodlivých
polutantů.
31. Analýzu vzorků podzemních a povrchových vod zajistit dle schválených rozhodnutí (IPPC)
v
četnosti
a
rozsahu
fyzikálních,
fyzikálně-chemických,
chemických
a bakteriologických metod nezávislou a odborně způsobilou osobou (s certifikátem jakosti
a osvědčením pro odběr vzorků podzemních vod).
32. Monitoring drenážních vod (z drenáže pod skládkou) bude realizován pomocí šachty, kam
jsou drenážní vody svedeny.
33. V případě překročení imisních standardů jednotlivých ukazatelů drenážních vod podle
platných právních předpisů (NV č. 61/2003 Sb.), nesmí být tyto vody vypouštěny do
recipientu.
34. V pravidelných schválených intervalech provádět rozbory skládkových vod a výsledky
rozboru archivovat.
35. Monitorovat geoelektrickými metodami těsnost a neporušitelnost umělohmotné bariéry, tj.
HDPE fólie, výsledky měření archivovat. Kontrola neporušenosti těsnící folie se provede
při dosažení úrovně uloženého odpadu 2 m.
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36. Provádět dle schválených rozhodnutí (IPPC) hydrobiologické monitorování bezejmenného
vodního toku pod systémem skládek ve vybraných profilech.
37. Monitorování skládky provádět dát do souladu s požadavky ČSN 83 8030 a 83 8036
(projekt monitoringu).
38. Pro uzavřenou skládku bude schválen provozní řád, jehož součástí bude stanovení způsobu
monitorování vlivu skládky na životní prostředí dle ČSN 83 8036 (2002) - Program
kontroly a monitorování.
39. Výsledky monitorování podzemní vody, povrchové vody, průsakové vody a skládkového
plynu, včetně dalších stanovených kontaminantů ovzduší, budou hodnoceny v dílčí zprávě
za uplynulý rok. Celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou
zprávou.
40. Přebytečnou skládkovou vodu ze sběrné záchytné jímky lze zneškodňovat zpětným
rozlivem (nikoliv rozstřikem) na povrch těleso skládky.
41. Přebytečnou skládkovou vodu zneškodňovat na ČOV se souhlasem správce ČOV
a splnění podmínek limitů platných v ČOV. Obdobně se týká i zneškodnění splaškových
vod a kalů z žumpy (jako odpadní voda).
42. Provozovatel povede evidenci skládkových vod, vyvážených na příslušnou ČOV
v Olomouci a ve Velké Bystřici.
43. Odpadní splaškové vody budou jímány do jímky na vyvážení. Provozovatel musí vést
řádnou evidenci o zneškodnění těchto vod. V mobilní buňce bude instalováno chemické
WC po dobu stavby (odstraněné odpady z chemické WC budou evidovány).
44. Odvedení drenážních vod do vod povrchových řešené pro každou stavbu samostatně bude
prováděno po kontrole jejich kvality.
45. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
46. V objektech a na plochách, kde se pracuje s látkami nebezpečnými vodám, musí být
zajištěny sanační materiály vhodné pro okamžité použití a pracovníci proškoleni. Postupy
sanace zapracovat do provozního a havarijního řádu. Veškeré havárie musí být ohlášeny
dle schválených ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány.
47. Závadné látky, ohrožující jakost vod, je nutno skladovat v prostředcích nebo zařízení, které
bude splňovat požadavky ochrany vod, skladování chemických látek a/nebo
shromažďování odpadů (např. havarijní vana, dvouplášťová nádoba, nepropustná odolná
podlaha, obchodní balení, apod.).
48. Pohonné hmoty, oleje a další látky nezbytné pro provoz a údržbu mechanismů na skládce
budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu
geologického prostředí, kvalitu podzemních nebo povrchových vod.
49. V případě havárie po dobu provozu v areálu (únik ropných látek z vozidel či jiných
závadných látek, atd.) bude postupováno dle schváleného havarijního plánu, neprodleně
budou informovány zainteresované strany a bude zahájena sanace. Obdobně postupovat
v případě zjištění požáru.
50. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný
materiál.
51. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
52. Při realizaci a následném provozu budou dodrženy zákonné podmínky z hlediska ochrany
povrchových a podzemních vod.
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Ochrana půdy a horninového prostředí
53. Budou respektovány výsledky geotechnického posouzení v území a bude proveden
podrobný geotechnický průzkum přímo v místě staveb skládky.
54. Mezideponie ornice a skrývkových zemin ochránit před nástupem ruderalizace a některých
druhů neofytů zatravněním travní směskou, schopnou vytvořit trvalý drn, odolný
i působení plošné a rýhovité erozi.
55. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu.
56. Ornice, skrytá z plochy trvalého záboru ZPF, bude využita v rámci rekultivace skládkového
tělesa a to výhradně jako svrchní kulturní vrstva v tloušťce min. 30 cm.
57. Při zakládání první vrstvy odpadu na drenážní vrstvu nad geotextilií a folií postupovat
podle předem stanovených směrnic technologie skládkování.
58. Uzavírání a rekultivaci skládky řešit v souladu s ČSN 83 8035. Rekultivované území
skládky, podle požadavků územně plánovacích opatření, zařadit do ostatních ploch, později
i do pozemků určených k plnění funkce lesa.
59. Figury jednotlivých staveb budou tvarově odlišeny podle schválené PD.
Ochrana přírody a krajiny
60. Investor nechá vypracovat aktualizovaný projekt ozelenění areálu skládky tak, aby do sebe
zaintegroval již stávající nebo navrhovanou výsadbu dřevin. Do projektu zahrnout
biologickou rekultivaci povrchu skládky v souladu s ČSN 83 8035. Do návrhu skladby
dřevin budou použity autochtonní stromy a keře v souladu s požadavky ÚSES.
61. Zásah do významného krajinného prvku (niva bezejmenné vodoteče) po dobu stavby
minimalizovat.
62. V prostoru mezi skládkami a komunikaci Mrsklesy - Město Libavá navrhnout řešení
výsadby dřevin, které by vytvořily hustější bariéru a omezily únik nečistot na předmětnou
komunikaci.
63. Vysadit pásy zeleně na místě, kde nebudou realizovány stavby skladek nebo související
infrastruktura s cílem vytvořit ochranné pásy dřevin mezi jednotlivými stavbami skládek (1.
a 2. areál).
64. Snížit negativní pohled (vnímání) ze strany účastníků silničního provozu výsadbou pásma
zeleně mezi místní komunikací a podél oplocení skládky.
65. Po ukončení aktivní činnosti s následnou rekultivací vysázet na upravené těleso skládky
pásy mělce kořenících keřů odolných působení sucha a po obvodu vzrostlé dřeviny, které
organicky zapadnou do okolí v souladu s ÚSES.
66. Biologickou rekultivaci ukončené skládky řešit zatravněním dle ČSN po dohodě s orgánem
ochrany přírody a krajiny, kdy druhové složení travní směsi se bude blížit místním
podmínkám a řádnou péčí o plošnou zeleň (doporučeno mulčování biomasou z vhodných
zdrojových ploch). Monitorovat na rekultivované ploše možný nástup neofytů.
67. Investor provede na své náklady náhradní výsadbu dřevin, podle schváleného projektu
zeleně podél areálu skládky (ochranná clona) a schváleného orgány ochrany přírody
a krajiny.
68. V rámci vegetačních úprav je nezbytné provést ohumusování tělesa náspů a okolních,
stavbou dotčených ploch. Pro osetí je nutno použít osivo odpovídající druhové skladby.
Konkrétní druhové složení je nezbytné odsouhlasit s příslušným orgánem státní správy
ochrany přírody.
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69. Maximálně zachovat blízké VKP (niva potoka s přilehlou zelení a vlastní vodní tok), s tím
související ochranu biotopu pro zvláště chráněný druh střevle potoční.
70. Během stavby nebudou poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány.
71. Akumulační jímka bude po celém obvodu opatřena hustým pletivem min. do výše 30 cm
pro zabránění pádu drobných živočichů (např. obojživelníci, plazy) do jímky.
72. V rámci rekultivace skládky se doporučuje na osluněných, vyhřátých místech svahů upravit
plochy navrstvením větších kamenů a balvanů jako vhodný ekotop pro ještěrky.
73. Pravidelně deratizovat areál skládky proti hlodavcům a desinfikovat v případě výskytu
hmyzu. Zabránit přístupu nepovolaných osob na skládku v každou dobu.
74. V případě zjištění křídlatky japonské nebo bolševníku velkolepého je nutno přistoupit
k jejich okamžité likvidaci.
Ochrana PUPFL a lesa
75. Na základě podmínky stanovené organizací Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se nesouhlasí
s jakýmkoliv odlesňováním na pozemcích spravovaných uvedenou organizací.
76. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
77. Stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů.
78. Nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním
odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem. Žádný
materiál nebude ukládán do lesních porostů.
79. Stávající cesty zůstanou zachovány.
Nakládání s odpady
80. Skládkování bude prováděno takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita skládkového
tělesa a s ním spojených konstrukcí, zejména aby bylo zabráněno sesuvům.
81. Dodržovat nově vypracovaný a schválený provozní řád skládky, tj. ukládat na skládku jen
schválené druhy odpadu (vizuální kontrola při rozhrnutí odpadu, doložení osvědčení
o nebezpečných vlastnostech odpadů, doložení výluhu u ostatních odpadů).
82. Dodržovat schválenou technologii ukládání odpadů podle schváleného provozního řádu
skládky rozhodnutí IPPC. Při porušení těchto povinností dodavatelem nebo přepravcem
odpadů postupovat dle provozního řádu skládky.
83. Ze skládky odstraňovat odpady, které na skládce nesmí být uloženy, na náklady původce
nebo své vlastní.
84. Odplyňovací studny nesmí být zasypány odpadem.
85. Pravidelně překrývat TKO inertním odpadem a hutnit kompaktorem.
86. V provozním deníku vést podrobnou evidenci odpadů s označením sektoru skládky, kde
byly odpady uloženy.
87. Při činnosti na skládce povede pověřená osoba provozní deník, dle požadavků provozního
řádu. Po ukončení skládkování bude provozní deník archivován, stejně tak evidence
původců a přepravců odpadu.
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,
bude vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo
k úniku závadných látek, a to do doby převzetí oprávněnou osobou.
Vyloučit ukládání všech nepovolených druhů odpadů, zejména odpadů s nebezpečnými
vlastnostmi. Shromaždiště nebezpečných odpadů – uzavřený kontejner s 200 lt barely pro
jednotlivé druhy odpadů sloužící k dočasnému shromažďování nebezpečného odpadu
vytříděného při ukládání odpadu na skládce a vlastní produkce nebezpečných odpadů do
doby předání oprávněné osobě.
Zajistit sběr odpadů s nebezpečnými vlastnostmi z provozu skládky. V případě zjištění
nebezpečného odpadu na skládce místo ohradit a zabránit zasypání, postup uveden
v opatření pro případ havárie – provozní řád.
Shromaždiště kovových odpadů – otevřený kontejner sloužící k dočasnému
shromažďování kovového odpadu vytříděného při ukládání na skládku. Z dovezených
a uložených odpadů bude odstraňován využitelný odpad (kovy a nekovy), který bude dále
oprávněným osobám k využití (při odvozu ze skládky bude zvážen). Recyklovatelné
odpady budou nabídnuty k recyklaci. Povede se evidence odpadů a doklady se uchovávají
ke kontrole.
Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) postupovat v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpisů souvisejících.
Dodržovat ust. vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.
Dočasné shromažďování dalších odpadů s nebezpečnými vlastnostmi zajistit ve speciálních
nádobách,
kontejnerech
a
obalech splňující
technické požadavky dle
§ 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Odpady z provozu předávat k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám na
základě uzavřeného smluvního vztahu. Provozovatel se bude řídit právními předpisy
o obalech a zpětného odběru některých výrobků.
V případě výluky skládky zabezpečit pro dodavatele odpadů informaci o další možnosti
odstranění odpadů na jinou nejbližší řízenou skládku přímo v místě provozní budovy
areálu skládky (za souhlasu orgánů státní správy).
V případě havárie bude kontaminovaný materiál (pravděpodobně znečištěná zemina)
odtěžen a dekontaminován biodegradací nebo uložen na skládku nebezpečných odpadů.
Ihned po ukončení provozu skládky zajistí provozovatel, ve smyslu ustanovení zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, její sanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezí
negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Následnou péči bude provozovatel
zajišťovat z vlastních prostředků a z prostředků finanční rezervy po dobu minimálně
30 let. Provoz uzavřené skládky se bude řídit ustanoveními Provozního řádu uzavřené
skládky, který provozovatel zpracuje ve smyslu ČSN 83 8035 „Skládkování odpadů –
uzavírání a rekultivace skládek“ a předloží ho krajskému úřadu ke schválení a to
minimálně 6 měsíců před ukončením skládkování.

Ochrana zdraví
98.

Zpracovat a úředně projednat režim výstavby tak, aby byly minimalizovány nepříznivé
vlivy vlastní stavby a navazující dopravy na zdravé životní podmínky.
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99.

Stavbu neprovádět v nočních hodinách (tj. od 22:00 do 6:00 hodin), ve dnech pracovního
klidu a státem uznávaných svátků. Provádět pouze práce nemající vliv na zatížení okolí
emisemi (hluku z dopravy, apod.). Provoz na skládce nebude v době noční.
100. Doprava bude vedena po příjezdové komunikaci mimo zastavěnou část obce Mrsklesy.
101. Mechanizace na skládce bude udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo
k nadměrným hlukovým emisím, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti
výfukových potrubí.
102. Pro pracovní prostředí a ochraně zaměstnanců zajistit :
⇒ vytvářet technické a organizační podmínky pro to, aby všechny provozní řády mohly
být pracovníky dodržovány
⇒ zabezpečit plnění opatření proti přenosným nemocím, zejména dbát, aby se pracovníci
podrobili preventivní lékařské prohlídce, osvojili si základní znalosti hygienického
minima a kontrolovat jejich dodržování
⇒ poskytovat pracovníků ochranné pracovní prostředky, kontrolovat jejich používání
a čistotu
⇒ každý úraz na skládce musí být řádně ošetřen lékařem a zaevidován v knize úrazů.
Prevence proti haváriím a požáru (pokud není uvedeno jinde)

103. Vyloučit technologickými i organizačními opatřeními hromadění korozních produktů na
bázi oxidů a sirníků železa v plynových přívodech do motoru, které by mohly způsobit
předčasnou iniciaci skládkového plynu.
104. Zabránit spontánnímu vniknutí vzduchu do sacího systému, tj. z mechanicky poškozených
plynových studní do dmychadla, kdy by mohlo dojít k místní explosivní iniciaci
skládkového plynu ve směsi se vzduchem. K mechanickému poškození studní dochází
nejčastěji střetem s kompaktory apod. Opatřením je zvýšení odpovědnosti obsluhy
skládky. V současnosti jsou tyto stavy pouze monitorovány a dochází
k automatickému odstavení zařízení a je odeslána textová zpráva správci zařízení.
Nejlepším řeším by proto bylo provádět odplyňovací vrty a studny až před rekultivací,
čímž by se omezilo poškození studní mechanismy při ukládání a hutnění odpadu (jako
varianta – dohodnout s orgány ochrany ovzduší).
105. Trvalou kontrolou zajistit, aby bezpečnostní prvky byly trvale funkční (např. monitorování
složení skládkového plynu, regulace přívodu vzduchu, odtahu spalin, regulace odběru a
dávkování skládkového plynu do spalovacího motoru apod.).
106. Bude zajištěna pravidelná kontrola systému odplynění a v případě potřeby budou činěna
taková opatření, aby odplynění bylo funkční a nedocházelo k nadbytečnému úniku emisí
skládkového plynu do ovzduší a nehrozilo riziko jeho nahromadění a exploze na tělese
skládky a v jeho okolí.
107. Pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení (plynových studní, dmychadla
a rozvodů).
108. Komplexní verifikaci možných škod na technologickém zařízení s plánem opatření lze
doporučit v rámci zpracování dokumentace podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
o ochraně proti výbuchu.
109. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
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110. Při zjištění požáru postupovat dle provozního řádu (opatření pro případ havárie – požáru),
se kterým musí být velmi podrobně seznámeni pracovníci skládky a který musí být umístěn
na přístupném a viditelném místě. Požár vždy nahlásit oprávněným orgánům.
111. Protipožární opatření na skládce (při zahoření skládky) zabezpečit autocisternou s čistou
vodou (dešťová, povrchová voda), nepoužívat skládkovou vodu. V provozním řádu
budou pro případy požáru řešeny kontaktem na nejbližší záchranný hasičský sbor nebo
stanici.
Ostatní opatření
112. Část nové VIII. skládky/1. etapa zapracovat do závazné části územního plánu obce
Mrskles. Dotčená plocha je vedena v platném územním plánu jako recyklace stavební sutě
a výkopové zeminy.
113. Součástí PD bude i návrh technické a biologické rekultivace skládky po ukončení
skládkování odpadů. Bude taktéž vypracován provozní řád uzavřené skládky s projektem
monitoringu skládky do ukončení její životnosti, kdy již nebude hrozit riziko poškození
jednotlivých složek životního prostředí.
114. Očista vozidel se bude provádět pojezdem po dostatečně dlouhé panelové cestě. V případě
neúčinnosti navrženého opatření se odstaví vozidlo na zpevněné ploše, umístěné na tělese
skládky, kde se provede hrubá očista před výjezdem ze skládky. Se vzniklým odpadem
z očisty vozidel nakládat dle schváleného provozního řádu skládky. Délku trasy očistného
oklepávacího úseku navrhnout tak, aby vozidla vyjížděla na komunikaci Mrsklesy - Město
Libavá zbavená nečistot a byla zabezpečena bezpečnost silničního provozu.
115. Bude zajištěna účinná technika pro čištění příjezdové vozovky ke skládce (zametání
a kropení vozovky).
116. Údržbu komunikace v blízkosti skládky bude provozovatel provádět pouze užitkovou
neznečištěnou vodou.
117. Nákladní dopravu, zejména stálých zákazníků, po dohodě se správou vojenské
komunikace směřovat po této vojenské komunikaci s cílem omezit negativní dopady na
obytnou zástavbu Mrskles a okraje Velké Bystřice.
118. Průběžně je nutno jednat se zástupci AČR o opravách a údržbě přilehlé komunikace
Mrsklesy město Libavá.
119. Při dopravě odpadů používat síť na zachycení lehkých polétavých frakcí tak, aby úlet po
dobu transportu byl minimalizován (podchytit příp. smluvně u stálých zákazníků).
120. Při příp. nahromadění vozidel, přivážejících odpady u skládky, upozornit řidiče na vypnutí
motoru.
121. Vyřešit střety s inženýrskými sítě v místech stavby, plnit pokyny správců sítí (elektronické
komunikace společnosti Telefónica O2, podzemní telekomunikační vedení vojenské
zprávy, vzdušné vedení NN ve vlastnictví vojenské správy) a v rámci stavby zabezpečit
jejich ochranu.
122. Pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky bude provozovatel
postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách
a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů a novel (bezpečnostní listy,
nakládání, skladování, bezpečnost, aj.).
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123. Během provozu skládky budou dodržovány proti požární předpisy a bezpečnostní předpisy
a hygiena práce, bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN
a v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti.
Výstavba
124. Zajistit vhodnou úpravu silničního provozu (omezení rychlosti, zákaz předjíždění) na
hlavní komunikaci. Zajistit dobrý technický stav mechanismů používaných při výstavbě,
provádět údržbu a opravy ve prostorech k tomu určených. Zakázat parkování motorových
vozidel na staveništi. Pod stavební stroje (mechanismy) zajistit vaničky na zachycení
možných úkapů látek škodlivých vodám, v případě nahodilých úniků provést sanační
opatření. Manipulace (stáčení a výdej) s ropnými látkami bude na staveništi zakázáno.
125. Kontaminovaný materiál (pravděpodobně znečištěná zemina při havárii vozidla nebo
stavebního mechanismu během výstavby) bude odtěžen a dekontaminován biodegradací
nebo uložen na skládku nebezpečných odpadů.
126. Nákladní dopravu, během výstavby, po dohodě se správou vojenské komunikace směřovat
po vojenské komunikaci s cílem omezit negativní dopady na obytnou zástavbu Mrskles a
okraje Velké Bystřice.
127. Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních
pracích. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti silnic
všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště po celou dobu stavebních
prací.
128. Respektovat stanovená ochranná pásma (voda, plyn, elektrická energie, biokoridor, aj.),
dodržovat obecné zásady při ochraně povrchových a podzemních vod.
129. Při stavbě a přeložkách inženýrských sítí úzce spolupracovat s dotčenými organizacemi.
130. V ochranném pásmu dálkového optického kabelu platí zákaz skládky materiálu a provozu
těžké mechanizace.
131. Během stavby dodržovat platné právní předpisy na ochranu životního prostředí během
výstavby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy a hygienu práce.
Stavební práce, které se budou provádět v nočních hodinách (tj. 22:00 – 6:00 hodin), ve
dnech pracovního klidu a státem uznaných svátků, nebudou zatěžovat okolní bytovou
zástavbu nad limity stanovené hygienickými předpisy dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Provoz hlučných strojů i provádění hlukově významných činností provádět pouze v denní
době.
132. Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých
složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních
podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), směrnic a schválených ČSN.
133.Po dobu skrývek zeminy zajistit archeologický dohled. V případě archeologických nálezů
zajistit provedení záchranného archeologického průzkumu, archeologického dohledu
během skrývek zemin. Dodržet podmínky, stanovené v rozhodnutí orgánů státní správy
a vyjádření státní památkové péče. Obdobně platí pro paleontologické a geologické
nálezy, dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
134. Provést rekultivaci VII. a VIII. stavby skládky na základě odsouhlasené projektové
dokumentace v souladu s platnou legislativou (stejně tak se týká i předchozích staveb
skládky).
135. Dokončit rekultivaci I. a II. stavby skládky odpadů Mrsklesy.
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136. Ke kolaudaci stavby předloží provozovatel
protokoly o provedení zkoušky
nepropustnosti jímek, přečerpávací jímky průsakových vod a kanalizačních jímek a atest
použité těsnící fólie.
137. Dodržovat obecné zásady při stavbách z hlediska ochrany povrchových a podzemních
vod.
Povolení, souhlasy
138. Požádat o souhlas s trvalým vynětím půdy ze ZPF na stavbu skládky v nezbytném rozsahu.
K žádosti předložit podklady dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a
související vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
O souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF požádat prostřednictvím příslušného
orgánu ochrany ZPF (Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí) Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství.
139. Požádat o souhlas s dočasným vynětím pozemků ze ZPF po dobu stavby příslušný orgán
státní správy ochrany ZPF, např. při výstavbě inženýrských sítí nebo jejich přeložek.
K žádosti doložit nezbytné přílohy.
140. Investor požádá dotčený orgán ochrany přírody a krajiny o povolení ke kácení dřevin,
které budou stavbou dotčeny v souladu se zákonem na ochranu přírody a krajiny.
K žádosti bude předložen výčet dotčených dřevin. K vydání rozhodnutí o případném
kácení dřevin rostoucích mimo les je příslušný orgán obce Mrsklesy.
141. Aktualizovaný projekt zeleně s osazovacími plány a plánem údržby a péče o zeleň
projednat a nechat schválit orgány ochrany přírody a krajiny. Skladba dřevin bude
odpovídat místním podmínkám (autochtonní dřeviny).
142. K povolení k umístění stavby, povolení stavby a povolení k uvedení do provozu středních
zdrojů znečišťování požádat příslušný orgán státní správy. Doložit odborný posudek, příp.
rozptylovou studii, zpracovaný autorizovanou osobou.
143. Požádat v rámci územního řízení orgán ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska
v souladu s § 17 odst. 1 písmo b) zákona (střední zdroje znečišťování ovzduší –
stacionární, ostatní stacionární).
144. Požádat o souhlas vodoprávní úřad Krajského úřadu Olomouckého kraje v rámci řízení dle
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.
145. Záměr bude podléhat zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci). Vypracovat a předložit
samostatnou novou žádost o vydání integrovaného povolení každou navrženou stavbu
skládky VII. a VIII. zvlášť. V rozhodnutí IPPC budou stanoveny další podmínky
a opatření záměru výstavby a provozu skládek VII. a VIII.
146.Po dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny požádat o vydání souhlasu z důvodu
ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/92 Sb.), pokud tak bude požadováno.
147.V případě zásahu do významného krajinného prvku (niva bezejmenné vodoteče) požádat
orgán ochrany přírody o závazné stanovisko.
148. Investor nahlásí svůj záměr příslušnému archeologickému ústavu a dotčenému orgánu
státní správy.
149. Na základě vyjádření Povodí Moravy v souvislosti se zpracováním plánů povodí,
sledováním změn v povodí a zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnovy všech útvarů vod
(§ 23, § 23a zákona č.254/2001 Sb. v platném znění) a v souvislosti se zjišťováním
a hodnocením povrchových a podzemních vod (§ 21, odst. 1, 2 a 5 zákona č. 254/2001
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Sb. v platném znění) se požaduje, předávat výsledky monitoringu podzemních
a průsakových vod uvedené organizaci.
150. Provozní řád (součástí bude i opatření a postupy při havárii a požáru) přeložit orgánům
státní správy ke schválení.
Poznámka – pokud se v textu hovoří v jednotném čísle, vztahují se uvedené podmínky na obě
stavby VII. a VIII. (a taky jsou přiměřeně platné pro předchozí stavby areálu
skládky Mrsklesy).

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Výchozí předpoklady při hodnocení vlivů
Mezi výchozí předpoklady při hodnocení vlivů záměru byly využity projektové podklady
k 7. a 8. stavbě skládky Mrsklesy (ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov) a další
písemné materiály, jejichž seznam je podrobně uveden v ČÁST H – PŘÍLOHY - Další
podstatné informace oznamovatele (viz. níže).
Nedílnou součástí dokumentace záměru „Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba“
jsou samostatné přílohy, zpracované odborníky a specialisty v dané oblasti anebo
autorizovanými osobami :
∗ Hluková studie, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, RNDr. Zuzana
Kadlecová, Zlín, 07/2008.
∗ Rozptylová studie č. 217a/2008, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, Karel
Kvita, Detekta s.r.o., Brno, 08/2008.
∗ Odborný posudek č. 217b/2008, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, Karel
Kvita, Detekta s.r.o., Brno, 08/2008.
∗ Hodnocení zdravotních rizik, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, RNDr. Jiří
Kos, Jihlava, 09/2008.
∗ Předběžná analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", součást
dokumentace EIA, Ing. Jiří Kaláb, CSc., UNKAS Engineering, Pardubice, 09/2008.
∗ Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba, Posouzení vlivu záměru na lokality
v soustavě evropsky významných území Natura 2000 (podle § 45i zák. č.114/1992 Sb.
v platném znění) a aktualizace biologického hodnocení záměru (podle § 67 zák. č.114/1992
Sb. v platném znění), Ing.Ivo Machar, Ph.D., Horka nad Moravou, 01/2008.
∗ Biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., „SKLÁDKA ODPADŮ MRSKLESY,
V. STAVBA“, RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc,
08/2003.
∗ Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba, biologické posouzení, Bc. Mgr. Jaroslav Bosák,
Jaroslav Bosák - Ecological Consulting, Olomouc, 07/1999.

Charakteristika použitých metod prognózování
Modelové prognostické výpočty - matematické výpočty :
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Ø Rozptylová studie emisí ze stacionárních, liniových a plošných zdrojů dle metodiky
SYMOS´97 (Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS’ 97 –
verze 2006) a software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování
stacionárních zdrojů, verze 2006.
Ø Hluková studie ze stacionárních zdrojů a dopravních prostředků a výpočtový software pro
vyhodnocování vlivů zdrojů hluku Hluk+, verze 7.16 profi (reg.č. 5162).
Ø Předběžná analýza rizik - Vyhodnocení rizikových souborů podle metodiky ILO Geneva
“Major hazard control - A practical manual“, Metoda rychlé klasifikace rizik (Rapid
Ranking Method), Příspěvková metodika American Institute of Chemical Engineers,
Kvantitativní odhad následků možné havárie metodikami TNO a CPQRA, Analýza
metodou DOW fire & EI systém.
Ø Hodnocení zdravotních rizik - Metoda hodnocení (odhadu) rizika (Risk Assessmentu),
metodika Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment – HRA).
Ø Posouzení vlivu záměru na lokality v soustavě evropsky významných území Natura
2000 (podle § 45i zák. č.114/1992 Sb. v platném znění) - článek 6(3) Směrnice
92/43/EHS, kterým se provádí posouzení důsledků záměru pro lokalitu soustavy NATURA
2000 zejména z hlediska cílů její ochrany, Metodický pokyn MŽP ČR k provádění
„naturového hodnocení“ (Věstník vlády ČR č. 2, roč. 4, 2006), Metodika hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP, částka č. 11,
11/2007.
Ø Biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb - Použitá nomenklatura vyšších rostlin
podle díla Květena České republiky (Hejný et Slavík 1938, 1990, 1992; Slavík 1995, 1997).
Jména druhů, které ještě nebyly v tomto díle zpracovány jsou podle díla Nová květena
ČSSR (Dostál 1989). Použitá jména syntaxonů jsou dle Moravce (1995). Pozn.: Druhy
uvedené v Červeném seznamu ohrožené květeny ČR (Holub 1995) a v Seznamu
chráněných a ohrožených druhů květeny ČSR (Procházka et al. 1983) - viz kapitola 3.1.5.,
Kokeš, J., Vojtíšková, D. (1999): Nové metody hodnocení makrozoobentosu tekoucích
vod. Výzkum Brno, 30 pp., ČSN EN 27828 – Jakost vod – Metody odběrů biologických
vzorků – Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu ruční síťkou (ISO 7828: 1985).
Český normalizační institut, 1996.
a dále :
Ø vyhodnocení odborných podkladů, literárních pramenů, studií a předpisů vztahujících se
k posuzované lokalitě
Ø vyhodnocení průzkumu v areálu.
Obecnou metodu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí příloha č. 4 je : Komplexní charakteristika
a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Využití metody posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. je naplněno z hlediska formálního i odborného.
Vhodnost umístění stavby objektů a navrhovaných technologií bylo posuzováno na základě
řady výběrových faktorů :
A) Ochrana životního prostředí a jeho jednotlivých složek
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Ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů a jímacích území, přírodních léčivých
zdrojů, CHOPAV, zvláště chráněných území, ÚSES, pozemky určené pro plnění funkce lesa,
ZPF, paleontologické a geologické památky, horninového prostředí a půdy, emisní limity pro
ochranu ovzduší, aj.
B) Technické zabezpečení staveb a provoz
Sesuvná a záplavová území, seismická aktivita, technické bariéry staveb, kontrolní indikační
systémy, inženýrské sítě, dopravní propojení, kapacita kanalizace a ČOV, kanalizační řád,
provozní, havarijní a požární řád, povodňové plánování, apod.
C) Společenský zájem na využití území
Chráněná ložisková území, dobývací prostory, ZPF, pozemky určené pro plnění funkce lesa,
ochranná pásma letišť, ochrana proti povodním, dálkových plynovodů, ropovodů, elektrické
energie, pitné vody, kanalizace, telekomunikačních sítí, radioreléových tras, plánovaných
a stávajících dopravních komunikací, rekreace, zastavěnost obytnou zástavbou, apod.
D) Územní plánování a rozvoj
Územně technické podklady Olomouckého kraje, Územně analytické podklady Olomouckého
kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, Územní studie lokalit rozvojových ploch
pro podnikatelské aktivity, Koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje, Plán
odpadového hospodářství Olomouckého kraje, Program snižování emisí a imisí znečišťujících
látek v ovzduší Olomouckého kraje, Ekomapa Olomouckého kraje, Koncepce ochrany přírody
a krajiny pro území Olomouckého kraje, Urbanistická studie obce Mrsklesy, Územní plán obce
Mrsklesy, aj.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Pro dokumentaci byly použity projektové podklady, které jsou v současnosti ve fázi přípravy
pro územní řízení a k dispozici byla Studie proveditelnosti. Konkrétně je zpracována Studie
proveditelnosti VII. a VIII. stavby a projektová dokumentace pro územní řízení pro stavbu
„Skládka odpadů Mrsklesy, VII. a VIII. stavba“. Zpracovatel dokumentace věc podrobně
konzultoval s projektovou organizací a navrhovatelem záměru. Po dobu následné projektové
přípravy budou podklady dále upřesňovány, základní požadavky a zásady stavby budou
dodrženy.
Nebyl proveden podrobný geologický průzkum, bude řešeno v další fázi přípravy stavby.
Nebylo provedeno žádné hlukové měření liniové dopravy a pohybu strojů v areálu skládky
s vyhodnocením dopadů na nejbližší obytnou zástavbu, nepovažuje se za nezbytné.
Určitým nedostatkem ve znalostech předchozího období bylo neposouzení komplexu skládek
v území (předcházející stavby) na životní prostředí s následnou kumulací negativních impaktů,
souvisejících s předchozími stavbami (rizika spojená s kontaminací podzemních vod, únikem
skládkového plynu, nerealizovanou rekultivací stávajících skládkových těles). Snahou
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předložené dokumentace po projednání s investorem, dotčenými orgány státní správy a
samosprávy a předložením dalším písemných podkladů bylo provedeno komplexní hodnocení
areálu skládek Mrsklesy na okolní území (životní prostředí obecně a jeho jednotlivé složky na
vlivů na veřejné zdraví) spojené s novou 7. a 8. stavbou a dosáhnout znalostí věci.
Zpracovateli dokumentace nebyly k dispozici všechny zprávy monitorování skládek za celé
období existence areálu skládky Mrsklesy. Výsledky monitoringu (podzemní, povrchové,
drenážní vody) za období roku 2006 – 2008 byly však prakticky kompletní.
Z hlediska dopravní zátěže se vycházelo z předchozích podkladů EIA, četnosti dopravy
z návozu odpadů na skládku Mrsklesy a z předpokladu zachování dopravní zátěže související
s provozem skládky. Další informace nebyly v době zpracování známy, dopravní zátěž v území,
nesouvisející s provozem skládky může být zatížena chybou (z hlediska dopravního provozu
související s dovozem a skládkováním odpadů v areálu skládky Mrsklesy odpovídá realitě, dle
sčítání vozidel dodavatelů odpadů za období roku 2005 - 2007).
V případě opakování zjištění závadných látek v podzemních vodách v pravidelnějších
intervalech, jak bylo ojediněle zjištěno analýzami odebraných vod ve vrtech, se provozovatel
skládky zaměří na vyhledání zdroje těchto látek pouze v souvislosti s provozem skládky.
Rozhodující pro provozovatele skládky bude dokladování neporušenosti a těsnosti technických
bariér sloužících jako ochrana podzemních vod, povrchových vod, půdního podloží a
horninového prostředí pod základovou spárou skládky.
Modelování sekundární prašnosti a výpočet imisí PM10 z pojezdu techniky a vozidel v areálu Emise TZL z provozu navrhovaných zdrojů znečišťování ovzduší nelze objektivně modelovat,
výsledky by byly zatíženy velkou chybou (viz. samostatná příloha Rozptylová studie, Karel
Kvita, 08/2008).
Měření emisí a pachových látek bioplynu je navrženo a schváleno pro následující období dle
rozhodnutí IPPC, výsledky měření na skládkách byly použity i pro přípravu 7. a 8. stavby.
Byly stanoveny další požadavky, které jsou zapracovány v integrovaném povolení (IPPC) na
předchozí stavby skládky a které budou realizovány na základě těchto právních předpisů pro
novou 7. a 8. stavbu skládky. Dokumentace tyto požadavky podrobně neřeší, jednalo by je
o souběžný a duální postup.
Předložená dokumentace se nezabývá schválenou, připravovanou a realizovanou rekultivací
předchozích staveb, tj. 1. a 2. stavby skládky, které musí proběhnout v zákonných lhůtách. Lze
konstatovat, že finanční příjmy z hospodaření na 3. až 6. stavbě v 2. areálu se budou podílet
významnou měrou na realizaci rekultivace na 1. a 2. stavbě skládky v 1. areálu a pro přípravu
7. a 8. stavby v areálu skládek Mrsklesy.

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
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Oznamovatel uvažuje do budoucna s přípravou, realizací a provozování VII. a VIII. stavby
skládky, která bude situována mezi I. a II. etapou skládek, na kterou bude provozovně
navazovat. V současnosti je tato varianta ve fázi projektové přípravy a bude realizována po
schválení všech legislativních podmínek, spojeným s trvalým přesunem dočasně provozované
kompostárny a recyklačního dvora. Budoucí záměry budou vyhodnoceny podle platných
právních předpisů na posouzení vlivů na životní prostředí.
Z praktického hlediska bude popis jednotlivých složek životního prostředí v území, které je
pod vlivem předchozích záměrů tj. III. - VI. stavby skládky prakticky totožný. Předpokládá se
o obdobný systém technického řešení skládky, pokud nedojde k novým požadavkům ze strany
právních předpisů a dle platných rozhodnutí IPPC.
Z těchto důvodů se posuzuje další možná hypotetická varianta, neboť pro investora je důležité
postavit a provozovat záměr VII. a VIII. stavby na připravovaných pozemcích v areálu skládky
Mrsklesy. Připravovaná VII. a VIII. stavba je plně hodnocena podle zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve všech aspektech.
Teoreticky lze však uvážit tzv. nultou variantu – tj. zachování pozemků, uvažovaných pro VII.
a VIII. skládku v původní podobě a ukončení skládkování v areálu VI. stavbou skládky po
jejím naplnění a provedené rekultivaci. Lze však logicky konstatovat, na základě znalosti věci,
že tato varianta podnikatelsky a ekonomicky hůře řešitelná. Dotčený pozemek nelze lépe
využít, než jak prezentuje navržený záměr, neboť je již cenově významně znevýhodněn
předchozími stavbami skládek v bezprostředním sousedství. Alternativní způsob nakládání
s odpady je zpracován v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství
Olomouckého kraje (neřeší oznamovatel).
Další možná nultá varianta - alternativní způsob použití pozemku k jiným podnikatelským
účelům nebyl posuzován, neboť v současnosti je pro investora nevýhodné hledat jinou vhodnou
lokalitu pro svůj podnikatelský záměr, neboť záměr provozovat skládkovou činnost
v posuzovaném rozsahu je jednoznačný s maximálním využitím související infrastruktury (viz.
jednotlivé kapitoly) a současně pro dostatečnou vzdálenost od obytné zástavby (tj. od VIII.
stavby) a málo významné střety s jednotlivými složkami životního prostředí.
Varianty technologie nebyly navrženy. Proto je v textu dokumentace prakticky uváděno
univariantní řešení umístění záměru. Přesto je provedeno maticové hodnocení tří variant - viz.
dále.
Popis navržených variant řešení
V popisu jednotlivých variant uvádíme pouze územní, ekonomická a sociální hlediska, které se
promítají v hodnocení maticové tabulky. Aspekty environmentální jsou prezentovány podrobně
v jednotlivých kapitolách dokumentace a jsou numerizovány v maticové tabulce hodnocení
variant.
A) Pasivní varianta
– ukončení skládkování v areálu VI. stavbou skládky, ponechání pozemků pro VII. a VIII.
stavbu skládky v původním stavu.
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Ponechání stávajících pozemků, uvažovaných pro VII. a VIII. stavbu skládky ve stávajícím
stavu nadále, např. pro zemědělské využití (louka, pastvina, orná půda) a z části jako
recyklační dvůr a deponie zeminy - týká se jen části uvedených pozemků. Ukončení skládkové
činnosti VI. stavbou a provedení a ukončení rekultivace na stavbě I. až VI. s následným
monitorováním podle provozního řádu po dobu 30 let. Uvedená varianta hodnotí celý areál
skládky od I. po VI. stavbu.
B) Aktivní varianta podle navrženého záměru
– výstavba a provoz VII. a VIII. stavby skládky v posuzované lokalitě a celý areál skládky
Mrsklesy.
Návrh investora předkládá jedinou variantu, spočívající v realizaci VII. a VIII. stavby
v posuzované lokalitě v areálu skládky Mrsklesy a hodnotí i stávající stav, tj. od I. po VI.
stavbu skládky – celý areál skládky Mrsklesy. Výhodou je komunikační napojení, návaznost na
stávající provoz areálu v místě, vlastnictví pozemku je vyřešeno nebo se řeší, firma má bohaté
zkušenosti v této oblasti podnikání s ostatními odpady, část projektové přípravy je již
vypracována, firma se řídí EMS podle ISO 14001, aj.
Provozovaná technologie v popsaných objektech vytváří reálné podmínky pro nakládání
s odpady s cílem dosažení požadované produktivity práce. Se zavedením posuzovaných
technologií bude zaručena výrazná efektivita práce a zajištění pracovních podmínek
zaměstnanců.
Úkolem investora je současně dodržení ochrany jednotlivých složek životního prostředí
a minimalizace negativních vlivů, jež plně odpovídá legislativním požadavkům z hlediska
stavebního zabezpečení, vodohospodářských požadavků, předpisů na ochranu ovzduší, atd.
C) Aktivní varianta
- výstavba a provoz nové skládky v jiné lokalitě
Tato varianta není investorem uvažována, vyžaduje další investiční nároky v projektové
přípravě a vykoupení pozemků v případě vybudování podobného střediska s nezbytným
zázemím nebo využití jiných objektů pro odstraňování odpadů po dohodě s vlastníky v jiných
místech, kde mohou hrozit i větší střety zájmů ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých
složek.
Tato varianta vyžaduje další průzkum oblasti s cílem nalézt příznivé podmínky pro realizaci ve
všech souvislostech bez podstatných střetů zájmů (ochrana přírody a krajiny, vlivy na
obyvatelstvo, ochrana půdy, povrchových a podzemních vod, dopravní spojení, ochranná
pásma, soulad s ÚP, atd.), blízkost zdroje surovin a dalšího pravděpodobného vynaložení
finančních prostředků na vybudování technického zázemí zařízení (inženýrské sítě). I když
konkrétní jiná lokalita není investorem určena, bylo provedeno hodnocení vlivů na životní
prostředí aktivní varianty - výstavba a provoz nové skládky v jiné lokalitě, jako expertní
vyhodnocení hypotetického umístění v jiném území, než je posuzovaný areál skládky Mrsklesy.

Vyhodnocení variant
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Vyhodnocení variant je provedeno maticovou formou dle metodiky (rukověť EIA - Voráček
a kolektiv, 04/93).
Ø Varianta A - pasivní varianta – ukončení skládkování v areálu VI. stavbou skládky,
ponechání pozemků pro VII. a VIII. stavbu skládky v původním stavu.
Ø Varianta B - aktivní varianta podle navrženého záměru – výstavba a provoz VII. a VIII.
stavby skládky v posuzované lokalitě a celý areál skládky Mrsklesy.
Ø Varianta C - aktivní varianta – výstavba a provoz nové skládky v jiné lokalitě.
Maticové řešení hodnocení variant
A
B
C
V
S
S
S
1. Vliv na zábor zemědělské půdy a PUPFL
3
4/12
3/9
2/6
2. Vliv na znečištění ovzduší emisemi
2
4/8
4/8
4/8
3. Vliv na znečištění ovzduší emisemi zápachu
2
4/8
4/8
4/8
4. Vliv na znečištění vod, jímací zdroje vody
3
3/9
3/9
2/6
5. Vliv na znečištění horninového prostředí a půdy
2
4/8
3/6
2/4
6. Vliv na zatížení území hlukem
3
3/9
3/9
2/6
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
2
4/8
3/6
3/6
8. Vliv na ÚSES, ZCHÚ, NATURA2000
2
4/8
4/8
4/8
9. Vliv na krajinný ráz
3
4/12
3/9
2/6
10. Vlivy spojené s havarijními stavy
3
4/12
3/9
4/12
11. Vlivy na zdraví
2
3/6
3/6
3/6
10. Vliv na historické a kulturní artefakty
1
5/5
5/5
4/4
11. Vliv na území a soulad s ÚP
2
2/4
4/8
3/6
12. Vliv na dopravní dostupnost
1
5/5
5/5
4/4
13. Vliv na rekreační využití území
1
5/5
5/5
3/3
14. Vliv na investiční náklady
3
1/3
5/15
2/6
15. Vliv na provozní náklady
3
1/3
5/15
2/6
16. Vliv na zaměstnanost
2
2/4
4/8
4/8
Body - environmentální vlivy v lokalitě 1 - 11
41/100 36/87
32/76
Body - ekonomické, územní a sociální dopady 10 - 16
21/29
33/61
22/37
Body - celkem
62/129 69/148 54/113
Pořadí - environmentální vlivy
1
2
3
Pořadí – územní, ekonomické a sociální vlivy
3
1
2
Pořadí celkové
2
1
3
Vysvětlivky : S - Stupnice, V - Vliv
Tabulka obsahuje hodnotu bodů
důležitosti :

vhodnosti řešení

varianty a

jejich

váhové hodnoty

Bodová stupnice :
5 bodů - optimální řešení (ideální řešení bez vlivů, minimální riziko, nenákladné)
4 bodů - vhodné řešení (odpovídá trendu ochrany životního prostředí)
3 bodů - průměrné, ještě přijatelné řešení
2 bodů - nepříliš vhodné řešení
1 bod - nevhodné řešení (silně zatěžuje životní prostředí, vysoké náklady)
Váha vlivu :
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1 bod - malý vliv
2 body - střední vliv
3 body - značný vliv
Z vyhodnocení tabulky je zřejmé, že z environmentálního hlediska je vhodnější varianta A, tzn.
- pasivní varianta – ukončení skládkování v areálu VI. stavbou skládky a ponechání pozemků
pro VII. a VIII. stavbu skládky v původním stavu.
Z vyhodnocení tabulky je dále zřejmé, že z územního, ekonomického a sociálního hlediska je
vhodnější varianta B, tzn. aktivní varianta podle navrženého záměru – výstavba a provoz
7. a 8. stavby skládky v posuzované lokalitě a celý areál skládky Mrsklesy.
Z celkového hodnocení vychází nejvýhodnější varianta B, tzn. aktivní varianta podle
navrženého záměru.
Pozitivem je realizace mnoha environmentálních účinných opatření ze strany oznamovatele,
které se osvědčily u současných realizovaných, provozovaných a ukončovaných staveb skládek
v areálu Mrsklesy a které budou využity i u navrhovaných záměrů VII. a VIII. stavby skládky.
ČÁST F – ZÁVĚR
V průběhu zpracování dokumentace o hodnocení vlivů činností na životní prostředí záměru
stavby "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba" byly posouzeny všechny známé
vlivy a rizika možného negativního ovlivnění životního prostředí.
S ohledem na navrhovaný záměr lze konstatovat, že posuzované VII. a VIII. stavby skládek
při dodržení všech platných právních předpisů, směrnic, závazných norem, pracovních postupů
a opatření, uvedených v dokumentace během vlastního provozu, nezpůsobí závažné ovlivnění
životního prostředí nebo jeho jednotlivých složek.
Území nebude negativně dotčeno tak, že by došlo k nezvratnému stavu. Jsou navržena
technická a organizační opatření, prověření a monitorování po dobu provozu. Byla navržena
řada technických opatření k prevenci, minimalizaci a eliminaci negativních vlivů na životní
prostředí předloženého záměru.
Současně bylo provedeno kompletní hodnocení území z hlediska zátěže skládkovou činností
před zahájením územního řízení pro VIII. stavbu skládky a bylo zapracováno do dokumentace
pro řízení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pro VII. a VIII. stavbu skládky. Proto
dokumentace obsahuje i kompletní hodnocení území z hlediska zátěže skládkovou činností.
Výsledky hodnocení vlivů záměru stavby "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba"
na životní prostředí investorem firmou LO Haná, s.r.o. se sídlem Pivovarská 900, 783 53
Velká Bystřice, za respektování podmínek, uvedených v dokumentaci, umožňují záměr
investora realizovat a provozovat.
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ČÁST G – VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Prezentace výstavby a provozování záměru „Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. a 8. stavba“
Skládkový komplex Mrsklesy, viz. příloha č. 3 a 4 patří svým významem k největším v regionu
Olomoucka a představuje hlavní skládkovou kapacitu pro ukládání komunálního odpadu pro
město Olomouc a region Olomoucka. Jiná vhodná lokalita pro skládkování odpadů v okolí
města Olomouce nebyla dosud nalezena.
Areál skládek Mrsklesy se nachází vpravo při silnici Velká Bystřice – Město Libavá,
cca 600 m od zástavby rodinných domů v obci Mrsklesy za terénním hřbetem. Je ohraničen ze
severu stávající komunikací Mrsklesy – město Libavá a z jihu bezejmenným potokem
a lesními porosty.
Skládky odpadů jsou situovány v prostoru katastru obce Mrsklesy, za komunikační odbočkou
do obce Přáslavice. Před touto odbočkou vpravo, je stávající, postupně rekultivovaná
I. a II. stavba skládky. Jedná se o území podél přístupové komunikace do vojenského prostoru
Mrsklesy
– Libavá. Na jeho severovýchodním konci byly již realizovány stavby
III. - VI. stavby. V současné době byl dokončen provoz IV. a V. stavby skládky a zahájen
provoz ukládání odpadů na stavbu VI.
Prostor pro výstavbu VII. a VIII. stavby se nachází mezi prostorem 1. a 2. etapy
(západojihozápadně od projektované VIII. etapy) a prostorem IV. etapy
(východoseverovýchodně od projektované VII. etapy). Stavby VII. a VIII. budou situovány na
nevyužitých plochách stávajícího komplexu skládek a to mezi I. a II. stavbou skládky
a IV. rekultivovanou stavbou skládky.
Vlastní provoz I. a II. stavby skládky, tj. ukládání odpadů, umístěných v samostatně
oploceném 1. areálu skládky, byl zahájen v roce 1992 a ukončen v roce 1999. V současné době
zde intenzivně probíhají rekultivační práce dle schváleného projektu rekultivace.
Na III., IV. a V. stavbě skládky ve 2. areálu proběhlo dotvarování tělesa skládky příslušnými
odpady s vlastním zatěsněním tělesa skládky. Bylo zahájeno ukládání odpadů na VI. stavbu
skládky.
Skládka odpadů Mrsklesy využívá v současnosti provozní zázemí předchozích staveb, tj.
manipulační prostor pro fyzické převzetí odpadů, provozní budovu s evidenčním a vážním
systémem skládky, sociální budovu a garáže skládkových mechanizmů, které jsou umístěny
v 1. areálu skládky odpadů Mrsklesy při vjezdu do zájmového prostoru. Obdobně se bude
týkat i následující VII. a VIII. stavby skládky.
Všechny stavební objekty této stavby budou realizovány uvnitř oplocené plochy. Oplocení
zůstane po dobu stavby a po ukončení zachováno.
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Zařízení je provozováno celoročně - v pracovních dnech, po domluvě také ve dnech
pracovního klidu. Provoz je zajišťován v jedné směně (ranní směna) s otevírací dobou 6:00 až
14:30 hod. Sezónně (jaro, podzim) nebo v případě provádění rozsáhlejší údržby skládkových
mechanizmů aj., je možno provoz zabezpečit také v odpolední směně.
Zabezpečení skládky odpadů Mrsklesy je navrženo na vysoké technické úrovni a odpovídá
požadavkům platné legislativy. Je možno konstatovat, že skládka technicky dobře zabezpečená
je v okolí Olomouce přínosem. Po provedení rekultivace se skládka včlení do okolí a po
doběhnutí degradačních procesů skončí potencionální ohrožení okolí skládkou.
Oznamovatel má zavedený systém EMS (systém environmentálního managementu dle ČSN EN
ISO 14001:2005– nakládání s odpady). Provoz podléhá pravidelným environmentálním
auditům (princip trvalého zlepšování ve vztahu k životnímu prostředí) v nakládání s odpady na
skládce Mrsklesy. Současně má firma vystavenu Politiku jakosti a EMS LO Haná s.r.o. Dále
systém jakosti (systém managementu jakosti – nakládání s odpady, vyjma odpadů
nebezpečných dle ČSN EN ISO 9001:2001).
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavební objekty (týká se skládek VII. a VIII.) :
Ø Příprava staveniště - odstranění travin, náletů, sejmutí kulturních vrstev, jejich odvoz na
deponii.
Ø Spodní stavba - provedení zemních prací na úroveň asi 2,5 až 3,0 m pod okolní terén,
provedení zemních hrází a odvodnění stavební jámy, úprava podloží skládky. Provedení
monitorovací šachty před zaústěním do vodoteče.
Ø Těsnění skládky - úprava skalního podloží jílovitými - minerálními zeminami, montáž
bentonitové rohože, která doplní geologickou bariéru skládky a montáž technické bariéry –
vysokohustotní polyethylenová fólie. Dále navezení a rozprostření drenážní vrstvy ze
štěrkopísku, ve vrstvě 30 cm. Folie je chráněna geotextilií.
Ø Odvodnění skládky - montáž drenážních řadů z trub, perforovaných. Obsypání potrubí
štěrkopískem, případně provedení kontrolních, nebo proplachovacích šachet. Příprava
potrubí pro napojení do jímky skládkových vod, provedení monitorovací šachty.
Ø Odplynění skládky - provedení odplyňovacích studní, jejich založení na drenážní vrstvě ve
dně skládky. Po doskládkování propojení studní horizontálně po rekultivaci a využití
skládkového plynu pro výrobu elektrické energie její využití při provozu úložiště, podle
jejího množství i pro jiné účely.
Ø Komunikace - jedná se o provozní, panelové komunikace uvnitř areálu skládky, bude
provedeno dopravní značení staveb, či etap skládky, aby byl na přilehlé komunikaci
bezpečný provoz. Uvnitř skládky proveden čistící úsek pro vyjíždějící svozová vozidla
a mechanizmy. Bude instalována buňka s nářadím pro očistu vozidel.
Ø Sběrná jímka skládkových vod - jímka provedena jako zemní, vně tělesa skládky, dvě
vrstvy folie, monitorovací drenážní mezivrstva, její napojení do monitorovací šachty, kde
bude možno prokázat neporušenost těsnění jímky skládkových vod. Provedena čerpací
šachta s přípojkou nízkého napětí.
Ø Přípojka nízkého napětí – využití elektrické energie vyráběné ze skládkového plynu.
Ø Technická rekultivace - postupná rekultivace bude prováděna podle plnění tělesa skládky,
svahy budou opatřovány v rámci technického zabezpečení skládky vrstvami eliminujícími
únik skládkového plynu. V rámci tohoto objektu se provede návrh tělesa skládky zajišťující
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jeho stabilitu po provedení biologické rekultivace, tzn. svahy ve sklonu 1:3. V patách lavic
budou odvodňovací drény.
Ø Biologická rekultivace - bude provedeno osázení tělesa vhodnými, mělce kořenícími
dřevinami (keře odolné suchu) a zatravnění.
Ø Oplocení – bude provedeno kolem celého areálu skládky. Vjezdové a výjezdové brány,
bude instalována síť pro zachycení polétavých odpadů.
V souvislosti s provozovanými sousedními stavbami bude postup výstavby následující :
Ø příprava území,
Ø spodní stavba se zemními hrázemi, odvoz přebytku odkopávky na mezideponii zemin,
příkopové odvodnění,
Ø stavba jímky skládkových vod,
Ø vyrovnání skalního podloží jílovitou zeminou, montáž izolačního souvrství, drenážní vrstva,
vnitřní odvodnění skládky, založení odplyňovacích studní,
Ø provedení geoelektrického monitorovacího systému,
Ø proměření neporušenosti izolační folie,
Ø provedení panelových komunikací a ozelenění vnějších svahů hrází skládky.
Rozsah vlivu – k.ú. dotčené obce
Záměr se dotýká obce Mrsklesy, k.ú. Mrsklesy na Moravě.
Přehled variant
Z vyhodnocení tabulky je zřejmé, že z environmentálního hlediska je vhodnější varianta A, tzn.
- pasivní varianta – ukončení skládkování v areálu VI. stavbou skládky a ponechání pozemků
pro VII. a VIII. stavbu skládky v původním stavu.
Z vyhodnocení tabulky je dále zřejmé, že z územního, ekonomického a sociálního hlediska je
vhodnější varianta B, tzn. aktivní varianta podle navrženého záměru – výstavba a provoz
7. a 8. stavby skládky v posuzované lokalitě a celý areál skládky Mrsklesy.
Z celkového hodnocení vychází nejvýhodnější varianta B, tzn. aktivní varianta podle
navrženého záměru.
Pozitivem je realizace mnoha environmentálních účinných opatření ze strany oznamovatele,
které se osvědčily u současných realizovaných, provozovaných a ukončovaných staveb skládek
v areálu Mrsklesy a které budou využity i u navrhovaných záměrů VII. a VIII. stavby skládky.
Rozsah hodnocení navrhovaného záměru
Dokumentace předkládá posuzování vlivu záměru staveb na životní prostředí, technické
zabezpečení staveb z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod, ovzduší, půdy, bioty
(fauny a flóry), krajinného rázu a životního prostředí všeobecně a riziko stavby a provozu na
zdravé životní podmínky a ochranu veřejného zdraví obyvatel obytné zástavby obce Mrsklesy.
Nedílnou součástí Dokumentace jsou samostatné přílohy - Hluková studie, Rozptylová studie,
Odborný posudek, Hodnocení zdravotních rizik, Předběžná analýza rizik, Posouzení vlivu
záměru na lokality v soustavě evropsky významných území Natura 2000 a aktualizace
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biologického hodnocení záměru, Biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.
a Biologické posouzení, zpracované specialisty a autorizovanými osobami v oboru.
Účelem posuzování vlivů předloženého záměru je provést současně i komplexní hodnocení
celého území z hlediska vlivu celého skládkového komplexu na jednotlivé složky životního
prostředí a to v dokumentaci EIA a jednotlivých specializovaných studií, které jsou její
nedílnou součástí.
Pro důsledné vypracování záměru se vycházelo z podkladů, poskytnutých projektovou
organizací tak, aby bylo možno již v přípravné fázi odpovědět na rozhodující a významné
aspekty výstavby a provozu areálu skládky Mrsklesy na životní prostředí obecně a jeho
jednotlivé složky (voda, ovzduší, půda, ekosystémy, apod.) a na zdraví lidí.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti
Všechny podstatné vlivy stavby, technologie provozu v navrhované stavbě a provozu záměru
stavby "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba" a celého areálu skládek Mrsklesy na
životní prostředí a zajištění ochrany veřejného zdraví jsou v textu dokumentace EIA
hodnoceny.
Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí je
možno konstatovat, že plánovaná stavba VII. a VIII. (+ celý areál skládek) za předpokladu
realizace navržených technických opatření neznamená z hlediska identifikovaných vlivů žádný
významný nepříznivý vliv.
Navržený záměr představuje nepříznivý vliv z hlediska – zábor ZPF, změna reliéfu krajiny,
vlivy na krajinný ráz a vlivy spojené s havarijními stavy.
Dále navržený záměr představuje nevýznamný až nulový jako jsou - změny v čistotě ovzduší,
změna kvality povrchových vod, změny kvality podzemních vod, vliv na povrchový odtok
a změnu říční sítě, vlivy na čistotu půdy, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo
les, likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP, biologické vlivy, fyzikální vlivy a vlivy na zdraví.
Ostatní posuzované vlivy záměru na další složky životního prostředí byly vyhodnoceny
z hlediska hodnocení významnosti jako nulový vliv jako jsou - změna mikroklimatu, ovlivnění
režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní vody, zábor
pozemků určených k plnění funkce lesa, projevy eroze, svahové pohyby a pohyby vzniklé
poddolováním, likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů, likvidace, poškození lesních porostů, vlivy na další významná společenstva,
likvidace,
narušení
budov
a
kulturních
památek,
vlivy
na
geologické
a paleontologické památky, vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti, vlivy spojené se
změnou funkčního využití krajiny a vlivy na rekreační využití území.
Příznivé vlivy nebyly hodnocením nalezeny.
Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých
identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při respektování doporučených opatření
nebude znamenat významné nepříznivé ovlivnění hodnocených složek životního prostředí
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(obdobně se týká celého areálu skládky za plnění podmínek stanovených v územním
a stavebním řízení, které vycházejí z procesu EIA a IPPC). Tato opatření budou respektována
v dalších stupních projektové dokumentace.
Závěr hodnocení záměru
V průběhu zpracování dokumentace o hodnocení vlivů činností na životní prostředí záměru
stavby "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba" byly posouzeny všechny známé
vlivy a rizika možného negativního ovlivnění životního prostředí.
Současně bylo provedeno kompletní hodnocení území z hlediska zátěže skládkovou činností
před zahájením územního řízení pro VIII. stavbu skládky a bylo zapracováno do dokumentace
pro řízení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pro VII. a VIII. stavbu skládky. Proto
dokumentace obsahuje i kompletní hodnocení území z hlediska zátěže skládkovou činností.
S ohledem na navrhovaný záměr lze konstatovat, že posuzovaný záměr při dodržení všech
platných právních předpisů, směrnic, závazných norem, pracovních postupů a opatření,
uvedených v dokumentaci během vlastního provozu, nezpůsobí závažné ovlivnění životního
prostředí nebo jeho jednotlivých složek. Jsou navržena technická a organizační opatření,
prověření a monitorování po dobu provozu. Byla navržena řada technických opatření
k prevenci, minimalizaci a eliminaci negativních vlivů na životní prostředí předloženého
záměru.
Výsledky hodnocení vlivů záměru stavby "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba"
na životní prostředí investorem LO Haná, s.r.o. se sídlem Pivovarská 900, 783 53 Velká
Bystřice, za respektování podmínek, uvedených v dokumentaci, umožňují záměr investora
realizovat a provozovat.

142

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
ČÁST H – PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Dle vyjádření Městského úřadu Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 30.10.2008 pod č.j.
2643/2008/st k záměru „Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – VII. a VIII. stavba“ - navržený
záměr je v souladu s vydaným územním plánem obce Mrsklesy, stavbu lze umístit na
uvedených pozemcích dle předložené dokumentace - viz. příloha č. 7.
Mapová a jiná dokumentace
Přílohová část
1. Situační mapa – širší vztahy v území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba červená šipka, orientační vyhrazení).
2. Mapa širších vztahů, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba a - červená šipka,
orientační vyhrazení).
3. Ortofotomapa širšího území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
4. Ortofotomapa dotčeného území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. - červená šipka
a 8. stavba - žlutá šipka, orientační vyhrazení).
5. Topografické mapy AČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá šipka
– orientační vyhrazení).
6. Turistická mapa, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
7. Vyjádření Městského úřadu Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 30.10.2008 pod č.j.
2643/2008/st k záměru „Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – VII. a VIII. stavba“.
8. Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru
„Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o.“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
(NATURA 2000), Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Libavá – Město Libavá ze dne
19.11.2008.
9. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 23.10.2008.
10. Kopie katastrální mapy ze dne 29.10.2008, mapový list 0 –8/2, k.ú. Mrsklesy na Moravě.
11. Úložiště odpadů Mrsklesy, Studie proveditelnosti VII. a VIII. stavby, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 09/2006.
12. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, situace širších vztahů, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
13. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, Koordinační situace, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
14. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, příčné řezy 1, 2 – VII. stavba, ZERA
PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
15. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, příčný a podélný řez 3, 4 – VII. stavba,
ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
16. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, příčné řezy 5, 6 – VIII. stavba, ZERA
PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
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17. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, příčný a podélný řez 7, 8 – VIII. stavba,
ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
18. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, vzorový řez jímkou, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
19. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, vzorový řez odplyňovací studnou, ZERA
PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
20. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, vzorový řez rekultivací, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
21. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, detail hrází, ZERA PROJEKT, Ing. Radim
Zendulka, Prostějov, 11/2007.
22. Skládka odpadů Mrsklesy VII. a VIII. stavba, čerpací šachta, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 11/2007.
23. Situace VII. etapy skládky Mrsklesy, doporučené vrty, Zpráva o výsledcích
geotechnického posouzení, Ing. Pavel Jäckl, Olomouc, 10/2007.
24. Situace VIII. etapy skládky Mrsklesy, doporučené vrty, Zpráva o výsledcích
geotechnického posouzení, Ing. Pavel Jäckl, Olomouc, 10/2007.
25. Komentář – půda, ZPF, PUPFL, textová část, Ing. Kalivodová, Olomouc, 02/2009.
26. Rozsah záborů ZPF podle staveb, Vyhodnocení důsledků umístění stavby na ZPF,
výkresová část, Ing. Kalivodová, Olomouc, 02/2009.
27. Urbanistická studie obce Mrsklesy – zájmové území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
28. Urbanistická studie obce Mrsklesy - funkční regulace, limity využití území, Skládka
Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. (modrá šipka) a 8. stavba (červená šipka) – orientační
vyhrazení.
29. Územní plán obce Mrsklesy – zájmové území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. a 8. stavba - modrá šipka, orientační vyhrazení).
30. Územní plán obce Mrsklesy – funkční regulace území, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. (modrá šipka) a 8. stavba (červená šipka) – orientační vyhrazení.
31. Územní plán obce Mrsklesy – doprava, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. (modrá
šipka) a 8. stavba (červená šipka) – orientační vyhrazení.
32. Územní plán obce Mrsklesy – elektro, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. (modrá šipka)
a 8. stavba (červená šipka) – orientační vyhrazení.
33. Územní plán obce Mrsklesy – krajinná zeleň, ÚSES, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7.
(modrá šipka) a 8. stavba (červená šipka) – orientační vyhrazení.
34. Územně technické podklady Olomouckého kraje – komplexní výkres, (Skládka Mrsklesy
LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
35. Územně technické podklady Olomouckého kraje – ochrana životního prostředí, krajiny
a památek, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační
vyhrazení).
36. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – výkres hodnot území, (Skládka
Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
37. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – výkres limitů využití území, (Skládka
Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
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38. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – výkres záměrů na provedení změn
v území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační
vyhrazení).
39. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – bydlení, (Skládka Mrsklesy LO Haná
s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá šipka, orientační vyhrazení).
40. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – horninové prostředí a geologie,
(Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá šipka, orientační vyhrazení).
41. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – hygiena životního prostředí, (Skládka
Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá šipka, orientační vyhrazení).
42. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – rekreace, (Skládka Mrsklesy LO Haná
s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá šipka, orientační vyhrazení).
43. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – vodní režim, (Skládka Mrsklesy LO
Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
44. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – zemědělský půdní fond a pozemky
určené k plnění funkce lesa, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá
šipka, orientační vyhrazení).
45. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – vyváženost podmínek – příznivé
životní prostředí, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
46. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – vyváženost podmínek – hospodářský
rozvoj, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační
vyhrazení).
47. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – vyváženost podmínek – soudržnost
společenství obyvatel území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá
šipka, orientační vyhrazení).
48. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – problémová území, (Skládka Mrsklesy
LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - žlutá šipka, orientační vyhrazení).
49. Územně analytické podklady Olomouckého kraje – problémový výkres, (Skládka Mrsklesy
LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
50. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – plochy a koridory nadmístního významu,
(Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
51. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – výkres oblastí, ploch a koridorů
nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií
nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
52. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – lokality k akumulaci povrchových vod,
(Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
53. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – zásady ochrany a využití nerostných
surovin, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační
vyhrazení).
54. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – ÚSES nadmístního významu, (Skládka
Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
55. Ekomapa Olomouckého kraje, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
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56. Klimatické oblasti, Quitt, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
57. Charakteristiky klimatických oblastí (žlutě – MT9 a červeně - MT10).
58. Mrsklesy - Protokol větrné růžice, ČHMÚ Praha.
59. Roční průměrná oblačnost, Atlas podnebí Československé republiky, (Skládka Mrsklesy
LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
60. Roční průměrný úhrn srážek, Atlas podnebí Československé republiky, (Skládka Mrsklesy
LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
61. Průměrné trvání slunečního svitu v roce, Atlas podnebí Československé republiky,
(Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
62. Základní vodohospodářská mapa ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba –
červená šipka, orientační vyhrazení).
63. Chráněná oblast přirozené akumulace vod – Kvartér řeky Moravy, (Skládka Mrsklesy LO
Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
64. Ochrana podzemních vod, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
65. Hydrogeologická mapa – bilanční příloha, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
66. Mapa geochemie povrchových vod ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba
- červená šipka, orientační vyhrazení).
67. Geomorfologické jednotky, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
68. Geologická mapa, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
69. Hydrogeologická mapa ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
70. Mapa ložisek nerostných surovin ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba červená šipka, orientační vyhrazení).
71. Chráněné ložiskové území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
72. Důlní činnost, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
73. Pedologie – klasifikace půd podle TKSP, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. a 8. stavba - modrá šipka, orientační vyhrazení).
74. Půdní charakteristiky.
75. Mapa geofaktorů životního prostředí ČR – Signální mapa střetů zájmů, (Skládka Mrsklesy
LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá šipka, orientační vyhrazení).
76. Sesuvy, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační
vyhrazení).
77. Zátěže životního prostředí ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba červená šipka – orientační vyhrazení).
78. Typologie české krajiny, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
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79. Plochy orné půdy a jejich změny podle CORINE Land Cover mezi roky 1990 a 2000,
(Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá šipka – orientační vyhrazení).
80. Lesní plochy a jejich změny podle CORINE Land Cover mezi roky 1990 a 2000, (Skládka
Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
81. Biogeografické regiony, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
82. Fytogeografické členění ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - modrá
šipka, orientační vyhrazení).
83. Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. –
7. a 8. stavba - červená šipka, orientační vyhrazení).
84. Biosférické rezervace, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
85. Mapa chráněných území ČR, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená
šipka, orientační vyhrazení).
86. Zvláště chráněná území, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
87. Evropsky významné lokality – NATURA 2000 a Ptačí oblasti (Skládka Mrsklesy LO Haná
s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka – orientační vyhrazení).
88. Přírodní parky, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba - červená šipka,
orientační vyhrazení).
89. Územní systém ekologické stability, Mrsklesy – skládka odpadů, měřítko 1 : 5 000.
90. Územní systémy ekologické stability, (Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba červená šipka – orientační vyhrazení).
91. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
92. Havárie dopravních prostředků – omezení rizika.
93. Zásady řešení ochrany životního prostředí a zdravých životních podmínek (emise prachu)
v POV.
94. Přehled dalších odpadů, produkovaných po dobu provozu skládky.
95. Ochrana archeologických památek – postup dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a novel (doplnění).
96. Fotodokumentace pozemků 7. a 8. stavby a areálu skládek nad obcí Mrsklesy, stav
12/2007 a 05/2008.
96.A.Certifikát č. EMS – 167/2007, ČSN EN ISO 14001:2005, certifikační orgán
QUALIFORM č. 3089, Brno, 12/2007.
96.B.Politika jakosti a EMS LO Haná.
96.C.Certifikát č. S – 872/2007, ČSN EN ISO 9001:2001, certifikační orgán QUALIFORM
č. 3011, Brno, 12/2007.
97. Osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele dokumentace.
Poznámka – Obrys dotčeného území není v jednotlivých přílohách prezentován. Pokud není
uvedeno jinak, není měřítko u jednotlivých grafických příloh a map popsáno.
Termín VII. etapa = 7. etapa = 7. stavba.
Termín VIII. etapa = 8. etapa = 8. stavba.

147

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
Samostatné přílohy
1. Hluková studie, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, RNDr. Zuzana
Kadlecová, Zlín, 07/2008.
2. Rozptylová studie č. 217a/2008 a doplnění, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. 7. a 8. stavba, Karel Kvita, Detekta s.r.o., Brno, 08/2008 (výpočtové tabulky – pouze
v digitální podobě – 216 stran).
3. Odborný posudek č. 217b/2008, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, Karel
Kvita, Detekta s.r.o., Brno, 08/2008.
4. Hodnocení zdravotních rizik a doplněk, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba,
RNDr. Jiří Kos, Jihlava, 09/2008.
5. Předběžná analýza rizik "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba", součást
dokumentace EIA, Ing. Jiří Kaláb, CSc., UNKAS Engineering, Pardubice, 09/2008.
6. Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba, Posouzení vlivu záměru na lokality
v soustavě evropsky významných území Natura 2000 (podle § 45i zák. č.114/1992 Sb.
v platném znění) a aktualizace biologického hodnocení záměru (podle § 67 zák. č.114/1992
Sb. v platném znění), Ing.Ivo Machar, Ph.D., Horka nad Moravou, 01/2008.
7. Biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., „SKLÁDKA ODPADŮ MRSKLESY,
V. STAVBA“, RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, Ecological Consulting, spol. s r.o., Olomouc,
08/2003.
8. Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba, biologické posouzení, Bc. Mgr. Jaroslav Bosák,
Jaroslav Bosák - Ecological Consulting, Olomouc, 07/1999.
Další podstatné informace oznamovatele (současně i podklady z předchozích akcí)
Projektové podklady k 7. a 8. stavbě skládky Mrsklesy
Ø Úložiště odpadů Mrsklesy, Studie proveditelnosti VII. a VIII.
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 09/2006.
Ø Úložiště odpadů Mrsklesy, Studie proveditelnosti VII. a VIII.
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 02/2007.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, VII. a VIII. stavba, dokumentace
PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 09/2006.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, VII. a VIII. stavba, dokumentace
PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 10/2007.

stavby, ZERA PROJEKT,
stavby, ZERA PROJEKT,
pro územní řízení, ZERA
pro územní řízení, ZERA

Ø Zpráva o výsledcích geotechnického posouzení pro realizaci VII. a VIII. etapy skládky
odpadů Mrsklesy, Olomoucký kraj, textová a výkresová část, Ing. Pavel Jäckl, Olomouc,
10/2007.
Ø Komentář – půda, ZPF, PUPFL, textová část, Ing. Katarína Kalivodová, Poradenská
kancelář – specializace PŮDNÍ FOND, Olomouc, 02/2009.
Ø Rozsah záborů ZPF podle staveb, Skládka odpadů Mrsklesy, Vyhodnocení důsledků
umístění stavby na ZPF, výkresová část, Ing. Katarína Kalivodová, Poradenská kancelář –
specializace PŮDNÍ FOND, Olomouc, 02/2009.
Ø PROTOKOL o autorizovaném měření emisí číslo: M/1830/2007, TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, 02/2007.
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Vyjádření dotčených úřadů veřejné správy, správců sítí a jiných organizací k návrhu
PD pro ÚŘ 7. - 8. stavby skládky
Ø Záměr stavby VII a VIII „Skládka odpadů Mrsklesy, Krajský úřad Olomouckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.4.2007 pod č.j. KUOK 34189/2007.
Ø Úložiště odpadů Mrsklesy – studie proveditelnosti VII. a VIII. stavby, Magistrát města
Olomouce, odbor životního prostředí, Olomouc ze dne 23.4.2007 pod čj.
SmOl/ŽP/55/6161/2007/Vá, Gi, Po, Han.
Ø Úložiště odpadů Mrsklesy – studie proveditelnosti VII. a VIII. stavby, obec Mrsklesy ze
dne 4.5.2007 pod č.j. 147/07-II.
Ø Úložiště odpadů Mrsklesy – studie proveditelnosti VII. a. VIII. etapy stavby skládky,
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Olomouc ze dne 19.7.2007 pod č.j.
SmOl/ŽP/55/20039/2007/Vá, Poš, Po, Hý.
Ø Vyjádření, záměr stavby VII. a. VIII. „Skládka odpadů Mrsklesy“ – doplněné řešení,
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc ze
dne 25.7.2007 pod č.j. KUOK 8001/2007.
Ø Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, Skládka odpadů Mrsklesy - VII. a.
VIII. stavba, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
Olomouc ze dne 13.11.2007 pod č.j. HSOL-2356/OL-STA-2007.
Ø „Skládka odpadů Mrsklesy – VII. a. VIII. stavba“ – vyjádření k PD pro ÚŘ, Zemědělská
vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Olomouc, Olomouc ze
dne 15.11.2007 pod zn. ZVHS-OL/Ve-1256/07.
Ø „Skládka odpadů Mrsklesy – VII. a. VIII. stavba“, Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne
15.11.2007 pod zn. PM059089/2007-203/JP.
Ø „Skládka odpadů Mrsklesy - VII. a. VIII. stavba“ - dokumentace pro územní řízení přípis, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Olomouc ze
dne 3.12.2007 pod č.j. 2007/2115/611.
Ø Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s. ze dne 3.12.2007 pod č.j. 194984/07/MOL/VV0.
Ø Vyjádření, „Skládka odpadů Mrsklesy, VII. a. VIII. stavba“ – dokumentace pro územní
řízení, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Olomouc ze dne 6.12.2007 pod č.j. KUOK 121699/2007.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy - VII. a. VIII. stavba – vyjádření k projektové dokumentaci,
Obec Mrsklesy ze dne 6.12.2007 pod č.j. 400/07.
Ø Skládka Mrsklesy – vyjádření k PD, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Lipník nad
Bečvou ze dne 11.12.2007 pod zn. 63/2007/7/OL-Tx.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy – VII. a. VIII. stavba, Magistrát města Olomouce, odbor
životního prostředí, Olomouc ze dne 20.12.2007 pod č.j. SmOl/ŽP/55/28166/2007/Vá, Gi,
Po, Hý.
Ø Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany, Skládka odpadů
Mrsklesy, VII. a. VIII. stavba, Úřad státního odborného dozoru MO, Olomouc ze dne
17.1.2008 pod č.j. 1033/39/2007-4607.
Ø Stavba do 50 m od lesa, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou ze dne
25.1.2008 po zn. 56/08-8/1/OL-Tx.
Ø Mrsklesy - skládka odpadů Mrsklesy - VII. a. VIII. stavba – stanovisko k projektové
dokumentaci pro územní řízení stavby, Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská
ubytovací a stavební správa Brno ze dne 5.2.2008 pod č.j. 65/2008-1383-ÚP-OL.
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Ø Závazné stanovisko, „Skládka odpadů Mrsklesy VII. a. VIII. stavba“ – souhlas se stavbou
ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, Vojenský lesní úřad, Praha ze dne 7.2.2008 pod č.j.
13-31/2008/DP-4707.
Přehled textových a grafických dokumentů k předchozím stavbám skládek
6. stavba
Ø Skládka odpadu Mrsklesy - VI. stavba, studie stavby, ZERA PROJEKT, Ing. Radim
Zendulka, Prostějov, 04/2003.
Ø Skládka odpadu Mrsklesy - VI. stavba, PD ÚŘ, ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka,
Prostějov, 06/2003 nebo 07/2003.
Ø Oznámení záměru stavby, Skládka Mrsklesy - 6. stavba, LO Haná, s.r.o. Velká Bystřice,
RNDr. Stanislav Novák, Uherský Brod, 10/2005.
Ø Zpráva č. G 003/2003 o výsledcích geotechnického průzkumu pro skládku odpadů
Mrsklesy, VI. stavba, Olomoucký kraj, SQZ, s.r.o. Olomouc, 06/2003.
Ø Výpis z katastru nemovitostí, 04/2005.
Ø Skládka odpadu Mrsklesy - VI. stavba, vyhodnocení důsledků umístění stavby na ZPF,
průvodní zpráva, textová a mapová část, Ing. Kalivodová Olomouc, 09/2005.
5. stavba
Ø Pozemková mapa, 03/2003.
Ø Informace o parcelách ze dne 8.10.2002.
Ø Skládka odpadu Mrsklesy - V. stavba, studie stavby, ZERA PROJEKT, Ing. Radim
Zendulka, Prostějov, 03/2003.
Ø Skládka odpadu Mrsklesy - V. stavba, dokumentace pro územní řízení, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 03/2003.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy – V. stavba, souhlas s pracemi v ochranném pásmu pozemků
určených k plnění funkcí lesa, Ing. K. Kalivodová, Olomouc, 02/2004.
Ø Oznámení záměru stavby, Skládka Mrsklesy, 5. stavba, LO Haná, s.r.o. Velká Bystřice,
RNDr. Stanislav Novák, Uherský Brod, 09/2003.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, V. stavba, biologické hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.,
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák – Ecological Consulting, 09/2003.
Ø Provozní řád skládky odpadů Mrsklesy – V. stavba, Lo Haná s.r.o., Velká Bystřice,
02/2005.
4. stavba
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba, Dokumentace EIA, Ing. Ladislav Janeček, IDOP
Olomouc, a.s., Olomouc, 03/1998.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba, Dokumentace EIA, Ing. Jaroslav Václavík,
EKOVA, Dolní Nětčice, 06/2000.
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Ø Skládka odpadů Mrsklesy – IV. stavba, Posudek EIA, RNDr. Stanislav Novák, Uherský
Brod, 01/2001.
Ø Skládka TKO Mrsklesy, stavba IV., dokumentace, stavební firma VAPE s.r.o., Velká
Bystřice, 2003.
Ø Skládka Mrsklesy IV. stavba, ZERA PROJEKT, Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 07/2001.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba, SO 09 – Odplynění, ZERA PROJEKT, Ing. Radim
Zendulka, Prostějov, 10/2001 .
Ø Skládka odpadů LO Haná, s.r.o., Přeložka jímky skládkových vod IV. stavby Mrsklesy,
hydrogeologické vyjádření, RNDr. Vladimír Calábek, GEO-HYDRO-CONSULT, Přerov,
12/2005.
Ø Mrsklesy – skládka odpadů, Návrh monitoringu IV. etapy, hydrogeologický posudek,
Aquatest, Praha, 06/2001.
Ø Mrsklesy – skládka odpadů, IV. stavba, monitoring, Ing. M. Kučera – ochrana vod, Brno,
04//2002.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy - IV. stavba, DÚŘ, IDOP Olomouc, a.s., 10/1997.
Ø Mrsklesy - skládka odpadu – IV. etapa, kontrolní geoelektrické měření nepropustnosti
izolační fólie, Kolej Consult&servis spol. s r.o., středisko geofyziky 2000, Brno, 10/2003.
Ø Mrsklesy - skládka odpadu – IV. etapa, Monitoring vývoje skládkového plynu, závěrečná
zpráva, ENVIprojekt s.r.o. Zlín, 12/2004.
Ø Mrsklesy - skládka odpadu – IV. etapa, Monitoring vývoje skládkového plynu, závěrečná
zpráva, ENVIprojekt s.r.o. Zlín, 11/2005.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy - IV. stavba, Trvalé a dočasné vynětí zemědělské půdy ze ZPF,
Ing. K. Kalivodová, Olomouc, 02/1998.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy - IV.etapa, Trvalé vynětí zemědělské půdy ze ZPF,
Ing. K. Kalivodová, Olomouc, 05/2001.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba, biologické posouzení, Jaroslav Bosák – Ecological
Consulting, 07/1999.
Ø Provozní řád řízené skládky odpadů Mrsklesy – IV. etapa, International Holding ENVI,
a.s., divize 03 AVE Morava, Hradec Králové, 08/2001.
Ø Provozní řád skládky odpadů Mrsklesy – IV. stavba, LO Haná s.r.o., Velká Bystřice,
08/2004.
Ø Havarijní plán pro skládku odpadů Mrsklesy – IV. stavba, RNDr. Hana Koppová,
Aquatest, Praha, 01/2003.
3.a 4. stavba
Ø Inženýrsko-geologický průzkum, Zpráva, Mrsklesy - úložiště tuhého
(3. a 4. stavba), RNDr. A. Novák, Stavoprojekt, a.s. Olomouc, 10/1997.

odpadu

3. stavba
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Ø Skládka odpadů Mrsklesy, III. stavba, Dokumentace EIA,Ing. Svatopluk Valíček, Q-test
s.r.o. Ostrava, 08/1994.
Ø Skládka Mrsklesy – III. etapa, plynometrický průzkum, závěrečná zpráva, DEKONT
PLYN s.r.o., Zlín, 07/2001.
Ø Odplynění skládky Mrsklesy – III. etapa, projekt pro stavební povolení, DEKONT PLYN
s.r.o., Zlín, 08/2001.
Ø Skládka odpadu Mrsklesy III. etapa, technická a biologická rekultivace, ZERA PROJEKT,
Ing. Radim Zendulka, Prostějov, 05/2001.
Ø Rozbory vod, skládka Mrsklesy - III. etapa, 1999.
Ø Rozbory vod, skládka Mrsklesy - III. etapa, 2000.
Ø Těsnění skládky SO – 03, Skládka odpadů Mrsklesy III. stavba, Dopravní stavby Olomouc,
a.s.
Ø Mrsklesy, skládka odpadu, hydrogeologický posudek III. etapy stavby, Ing. M. Kučera –
ochrana vod, Brno, 09/1994.
Ø Mrsklesy – skládka odpadů, III. stavba, monitoring, Ing. M. Kučera – ochrana vod, Brno,
01/1999.
Ø Projekt geologicko – průzkumných prací, Mrsklesy – skládka odpadů, III. stavba,
monitoring, Ing. M. Kučera – ochrana vod, Brno, 02/1998.
Ø Provozní řád řízené skládky odpadů Mrsklesy – III. etapa, International Holding ENVI,
a.s., divize 03 AVE Morava, Hradec Králové, 02/1999.
1. 2. a 3. stavba
Ø Mrsklesy – skládka odpadů, Návrh monitoringu I., II. a III. etapy, hydrogeologický
posudek, Aquatest, Praha, 06/2001.
Ø Mrsklesy, Skládka – monitoring, Vyhodnocení monitoringu I. až III. etapy skládky v letech
1994 – 1999 a návrh rozsahu monitoringu od roku 2000, Aquatest – Stavební geologie,
a.s., Praha, 02/2000.
1. a 2. stavba
Ø Skládka odpadu Mrsklesy, Rekutivace I. a I. stavby, ZERA PROJEKT, Ing. Radim
Zendulka, Prostějov, 04/2003.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy - II. stavba, SO 18 – Rekultivace, odvod skládkového plynu,
IDOP Olomouc, a.s., 06/1994.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, rekultivace I. a II. stavby, ZERA PROJEKT, Ing. Radim
Zendulka, Prostějov, 03/2003.
Ø Mrsklesy – skládka odpadů, II. stavba, monitoring, Ing. M. Kučera – ochrana vod, Brno,
01/1999.
Ø Rekultivace I. a II. etapy skládky Mrsklesy, Trvalé a dočasné vynětí zemědělské půdy ze
ZPF, Ing. K. Kalivodová, Olomouc, 04/1999.
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Ø Rozbory vod, skládka Mrsklesy – I. a II. etapa, 1999.
Ø Rozbory vod, skládka Mrsklesy – I. a II. etapa, 2000.
Ø Mrsklesy, skládka odpadu, hydrogeologický posudek II. etapy stavby, Ing. M. Kučera –
ochrana vod, Brno, 09/1994.
Ø Provozní řád uzavřené skládky odpadů Mrsklesy – I. a II. stavba, International Holding
ENVI, a.s., divize 03 AVE Morava, Hradec Králové, 02/2000.
Ø Provozní řád řízené skládky odpadů Mrsklesy – 1. a 2. stavba, International Holding ENVI,
a.s., divize 03 AVE Morava, Hradec Králové, 12/1996.
Neurčeno
Ø Energetické využívání skládkového plynu ze skládky Mrsklesy, projektová dokumentace ke
stavebnímu řízení, souhrnná zpráva, MAEN, spol. s r.o., Praha, 12/2005.
Ø SO 04 Kogenerační jednotka – informace potvrzené MěÚ Velká Bystřice, odbor výstavby,
stavební úřad ze dne 22.3.2006 pod č.j. 021/006/06/St.
Ø Analýza ovzduší, protokol o zkoušce č. 10334 C/2005, Zdravotní ústav se sídlem
v Olomouci, J. Kadlecová, 12/2005.
Ø Měření výskytu plynu na skládce TKO Mrsklesy Velká Bystřice, technická zpráva zakázky,
Ústav pro využití plynu Brno, s.r.o., 05/2000.
Ø Zpráva o geofyzikálním průzkumu Mrsklesy, Geofyzika, a.s.Brno, 1994.
Ø Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Mrsklesy, kontrola folie 1996,
a.s.Brno, 1996.
Ø Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Mrsklesy, kontrola folie 11/1997,
a.s.Brno, 1997.
Ø Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Mrsklesy, kontrola folie II/2000,
a.s.Brno, 2000.
Ø Zpráva o geofyzikálním měření na lokalitě Mrsklesy, kontrola folie VIII/01,
a.s.Brno, 2001.

Geofyzika,
Geofyzika,
Geofyzika,
Geofyzika,

Ø Monitoring – Etapa I. + II., III., II. čtvrtletí 2002 (složka s protokoly o zkoušce).
Ø Monitoring – skládka, etapa I. a II., etapa III, III. + IV. čtvrtletí 2002, (složka s protokoly
o zkoušce).
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, Monitoring kvalitativních parametrů vody podzemní, drenážní,
skládkové a povrchové v monitorovacích objektech uzavřené skládky odpadů –
I. a II. etapa, III. etapa a provozované skládky odpadů – IV. etapa, Ing. Václava
Kadlecová, Prostějov, 03/2004 a 09/2004.
Ø Monitoring kvalitativních parametrů vody podzemní, drenážní, skládkové a povrchové
v monitorovacích objektech uzavřené skládky odpadů – I. a III. etapa a provozované
skládky odpadů – IV. etapa, obec Mrsklesy, Ing. Jaroslav Tylich - GTX, Prostějov,
02/2005.
Ø Monitoring kvalitativních parametrů vody podzemní, drenážní, skládkové a povrchové
v monitorovacích objektech uzavřené skládky odpadů – I. a III. etapa a provozované
skládky odpadů – IV. a V. etapa, obec Mrsklesy, Ing. Jaroslav Tylich - GTX, Prostějov,
05/2006, 08/2006 a 12/2006.
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Ø Monitoring kvalitativních parametrů vody podzemní, drenážní, skládkové a povrchové
v monitorovacích objektech uzavřené skládky odpadů – I. a III. etapa a provozované
skládky odpadů – IV. a V. etapa, obec Mrsklesy, Ing. Jaroslav Tylich - GTX, Prostějov,
03/2007, 05/2007, 08/2007 a 11/2007.
Ø Závěrečná zpráva o monitoringu v roce 2007 kvalitativních parametrů vody podzemní,
drenážní, skládkové a povrchové v monitorovacích objektech uzavřené skládky odpadů – I.
a III. etapa a provozované skládky odpadů – IV. a V. etapa, obec Mrsklesy, Ing. Jaroslav
Tylich - GTX, Prostějov, 12/2007.
Ø Monitoring kvalitativních parametrů vody podzemní, drenážní, skládkové a povrchové
v monitorovacích objektech uzavřené skládky odpadů – I. a III. etapa a provozované
skládky odpadů – IV. a V. etapa, obec Mrsklesy, Ing. Jaroslav Tylich - GTX, Prostějov,
04/2008, 07/2008 a 10/2008.
Ø Závěrečná zpráva, Mrsklesy – skládka, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum,
J. Sirný, Geobrick Si & Pe, Brno, 04/1994.
Ø Projekt geologicko – průzkumných prací, Mrsklesy – skládka odpadů, ochrana podzemních
vod, Ing. M. Kučera – ochrana vod, Brno, 03/1995.
Ø Inženýrsko-geologický průzkum, Zpráva, Mrsklesy - skládka tuhého komunálního odpadu,
RNDr. A. Novák, Stavoprojekt, a.s. Olomouc, 10/1997.
Ø Inventarizační studie v rozsahu EIA v oblasti ochrany přírody, skládka odpadů S-OO
Mrsklesy – IV. stavba, LO Haná s.r.o., Velká Bystřice, RNDr. Stanislav Novák, Uherský
Brod, 11/2004.
Ø Skládka Mrsklesy – strategie, studie, LO Haná, s.r.o. Velká Bystřice, RNDr. Stanislav
Novák, Uherský Brod, 11/2004.
Ø Provozní řád, Manipulační plochy kompostování – kompostárny (zkušební provoz),
Technické služby města Olomouce, a.s., 06/2003.
Ø Provozní řád, Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních
k zajištění provozu stacionárního zdroje včetně opatření ke zmírňování
a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany
skládka odpadů Mrsklesy, LO Haná s.r.o. Velká Bystřice,
Ø Provozní řád, Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních
k zajištění provozu stacionárního zdroje včetně opatření ke zmírňování
a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany
skládka odpadů Mrsklesy, LO Haná s.r.o. Velká Bystřice, 08/2003, 12/2003.

opatření
průběhu
ovzduší,
opatření
průběhu
ovzduší,

Ø Provozní řád aktivních a uzavřených částí skládky, Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1
Mrsklesy – 2. areál, ENVIprojekt s.r.o. Zlín, 08/2006.
Ø Provozní řád – středisko recyklace a využití odpadů Mrsklesy, Součást areálu Centrum pro
nakládání s odpady Mrsklesy, ENVIprojekt s.r.o. Zlín, 05/2006.
Ø
Ø
Ø
Ø

Posouzení požárního nebezpečí, Otevřená skládka tuhého odpadu, Ing. R. Juřena, 09/1998.
Přejímka a kontrola ukládaných odpadů, čl. 6.
Bilance odpadů podle technologie, Mrsklesy III., období 1.1. – 30.6.2000.
Evidence odpadů za období roku 1999 až 2003.
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Vyjádření dotčených úřadů veřejné správy, správců sítí a jiných organizací k návrhu
PD pro ÚŘ 6. stavby skládky
Ø Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí ze dne 18.3.2003 pod č.j.
ŽP/26810/03/Gi.
Ø Skládka odpadů – Mrsklesy VI. stavba, Český Telecom, a.s. Praha, Krajské středisko
Dokumentace liniových staveb Olomouc ze dne 14.5.2003 pod zn. 00878/03/OL/VO.
Ø Skládka odpadů – Mrsklesy VI. stavba, Český Telecom, a.s. Praha, Středisko ochrany
kabelové sítě Olomouc ze dne 14.5.2003 pod zn. 20622/03/OL/ZD.
Ø Skládka odpadů – Mrsklesy VI. stavba, Český Telecom, a.s. Praha, Divize
telekomunikačních služeb, pracoviště Olomouc ze dne 19.5.2003 pod zn.
20221/03/OL/ZM.
Ø Souhlas - Mrsklesy, okr. Olomouc, skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba, Vojenská
ubytovací správa Olomouc ze dne 22.5.2003 pod čj. 2898/2003-5110.
Ø „Skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba“, Povodí Moravy s.p. Brno ze dne 3.6.2003 pod
zn. 8969/2003-203/Harv.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba – vyjádření k dokumentaci pro územní řízení,
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy, pracoviště Olomouc ze dne
4.6.2003 pod zn. ZVHS-OL/Vy-347/03.
Ø Rozhodnutí, souhlas - „Skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba“, Vojenský lesní úřad Praha
ze dne 6.6.2003 pod čj. 51739/24/2003-4707.
Ø Dokumentace k územnímu řízení : Skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba, Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc ze dne 11.6.2003 pod č.j.
HSOL-988/OL-STA-2002/492.
Ø Souhlas - Skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba – dokumentace pro územní řízení stanovisko, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne
11.6.2003 pod č.j. 2003/1684/611.
Ø Vyjádření k záměru vybudování VI. stavby skládky odpadů v Mrsklesích pro územní řízení,
obec Mrsklesy ze dne 12.6.2003 pod č.j. 150/03.
Ø Sdělení - „Skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba“, Magistrát města Olomouce, odbor
životního prostředí ze dne 18.6.2003 pod č.j. ŽP/6810/03/Gi.
Ø Stanovisko k dokumentaci „Skládka odpadů Mrsklesy – VI. stavba“, Magistrát města
Olomouce, odbor životního prostředí ze dne 27.6.2003 pod č.j. ŽP/6810/03/Vá.
Ø Sdělení Městského úřadu Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 11.10.2005 pod č.j.
1886/859/05/st k návrhu záměru „Skládka odpadu Mrsklesy – 6. stavba“.
Ø Vyjádření ČIŽP OI Olomouc k povolení dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.,
v platném znění – souhlas, ČIŽP OI Olomouc ze dne 21.11.2003 pod zn.
08/OO/09382/03/Su.
Ø Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. záměru „Skládka odpadů Mrsklesy – 6. stavba“, Olomoucký kraj, Ing.
Pavel Horák, 1. náměstek hejtmana, Olomouc ze dne 28.11.2005 pod
KUOK/34269/05/OSR/866.
Ø Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – stanovisko ke
zjišťovacímu řízení záměru „Skládka odpadu Mrsklesy“, ČIŽP OI Olomouc ze dne
28.11.2005 pod zn. 48/OOH/0540945.02/05/OPM.
Ø Vyjádření Magistrátu města Olomouce k záměru „Skládka odpadů Mrsklesy – 6. stavba“,
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Olomouc ze dne 2.12.2005 pod č.j.
ŽP/21465/2005/Pla, Gi, Ve, Vac, Han.
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Ø „Skládka odpadů Mrsklesy – 6. stavba“, Závěr zjišťovacího řízení, Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc ze dne 15.12.2005
pod č.j. KUOK/33248/05/OŽPZ/7149.
Další podklady (rozhodnutí, souhlasy, stanoviska, vyjádření) orgánů státní správy
a samosprávy, týkající se předchozí staveb skládek (1. – 5. stavba)
Ø Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – odběr podzemní vody z vrtu, OkÚ, RŽP
Olomouc ze dne 17.6.1996 pod čj. ŽP 5098/96-Kop.
Ø Rozhodnutí – Rekultivace skládky Mrsklesy – I. stavba, Městský úřad Velká Bystřice,
stavební úřad ze dne 18.2.1998.
Ø Stavební povolení, skládka Mrsklesy – III. stavba, Městský úřad Velká Bystřice, stavební
úřad ze dne 24.8.1998.
Ø Kolaudační rozhodnutí, skládka Mrsklesy – III. stavba, Městský úřad Velká Bystřice,
stavební úřad ze dne 15.2.1999.
Ø Stavební povolení – Rekultivace skládky II. stavby, Mrsklesy, Městský úřad Velká
Bystřice, stavební úřad ze dne 13.7.2000.
Ø Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v k.ú.
Mrsklesy, OkÚ Olomouc, referát životního prostředí ze dne 9.8.2001.
Ø Územní rozhodnutí o umístění stavby „Skládka odpadů Mrsklesy, IV.stavba, Městský úřad
Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 9.10.2001.
Ø Stavební povolení na stavbu „Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba – bez vjezdových
komunikací“, Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 24.1.2002.
Ø Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje – souhlas k provozování zařízení
k odstraňování odpadů 4. stavby skládky odpadů skupiny S – ostatní odpady v k.ú.
Mrsklesy a provozní řád skládky ze dne 14.2.2002 pod č.j. OŽPZ-2930-3895/02-Kr.
Ø Rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu ze dne
10.6.2002.
Ø Živnostenský list vydaný právnické osobě : LO HANÁ s.r.o., pro nakládání s odpady
(vyjma nebezpečných), Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský ze dne 9.10.2002.
Ø Kolaudační rozhodnutí na stavbu „Skládka odpadů Mrsklesy, IV.stavba – bez vjezdových
komunikací“, Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 17.10.2002.
Ø Rozhodnutí – schválení plánu opatření pro případy havárie, objektu Skládka TKO
Mrsklesy – IV. etapa, Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí ze dne
14.1.2003.
Ø Obec Mrsklesy ze dne 21.2.2003.
Ø Rozhodnutí – souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů : IV. stavby skládky
odpadů skupiny S – ostatní odpad, v k.ú. Mrsklesy a s provozním řádem skládky, Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor život. prostředí a zemědělství ze dne 4.3.2003
(14.2.2002).
Ø Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí ze dne 6.3.2003 pod č.j.
ŽP/2917/03/Ma.
Ø Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 11.3.2003 pod
č.j. 2003/576/611.
Ø Kolaudační rozhodnutí na stavbu „Skládka odpadů Mrsklesy, IV.stavba – vjezdové
komunikace“, Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 4.7.2003.
Ø Systém nakládání s odpady LO HANÁ s.r.o. ze dne 18.8.2003.
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Ø Sdělení Městského úřadu Velká Bystřice, stavební úřad ze dne 10.9.2003 pod zn.
798/2003/st k návrhu záměru „Skládka odpadu Mrsklesy – 5. stavba“.
Ø Sdělení – skládka odpadů Mrsklesy, Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,
Olomouc ze dne 17.5.2004 pod čj. ŽP/8678/04/Gi.
Ø Stavební povolení – Skládka odpadů Mrsklesy – V. stavba, Městský úřad Velká Bystřice,
stavební úřad, Velká Bystřice ze dne 9.5.2005 pod č.j. 624/281/05/st.
Ø Vyjádření, souhlasy, rozhodnutí orgánů státní správy - další.
IPPC
Ø Rozhodnutí – integrované povolení, Skládka odpadů S-OO Mrsklesy – IV. stavba, Krajský
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Olomouc ze dne
20.2.2004 pod čj. OŽPZ-2389-2917/03/04-Bart.
Ø Rozhodnutí – změna integrovaného povolení, Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy,
stavby III., IV., V., VI., Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství ze dne 27.11.2006 pod č.j. KUOK 108206/2006.
Ø Rozhodnutí – změna návozu odpadů na stavby III., IV., V. a VI., „Skládka odpadů S-OO3
a S-OO1 Mrsklesy“, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství ze dne 14.7.2008 pod č.j. KUOK 68242/2008.
Ø Žádost o vydání integrovaného povolení pro skládku odpadů Mrsklesy – IV. stavba,
Projekt DEKONT, s.r.o. Zlín, 07/2003.
Ø Další etapy skládky (vyjma IV. stavby) + žádost IPPC pro změnu.
Jiné
Ø Certifikát č. EMS – 167/2007, ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního
managementu – nakládání s odpady, vyjma odpadů nebezpečných), certifikační orgán
QUALIFORM č. 3089, Brno, 12/2007.
Ø Certifikát č. S – 872/2007, ČSN EN ISO 9001:2001 (systém managementu jakosti –
nakládání s odpady, vyjma odpadů nebezpečných), certifikační orgán QUALIFORM
č. 3011, Brno, 12/2007.
Ø Politika jakosti a EMS LO Haná.
Podklady zpracovatele dokumentace
Ø Urbanistická studie obce Mrsklesy, textová část, návrh regulativů územního rozvoje
a dokladová část, seznam příloh - grafická část, Alfaprojekt, a.s. Olomouc, 10/2001.
Ø Územní plán obce Mrsklesy, textová a tabulková část, Alfaprojekt, a.s. Olomouc, 09/2006.
Ø Územní plán obce Mrsklesy, závazná část – návrh regulativů územního rozvoje,
Alfaprojekt, a.s. Olomouc, 09/2006.
Ø Mapy ložiskové ochrany, Olomoucká oblast, okres Olomouc, MŽP GEOFOND ČR,
textová část a mapové podklady, Praha, 09/97 a 08/2000.
Ø Poddolovaná území, Olomoucká oblast, okres Olomouc, MŽP GEOFOND ČR, textová
část a mapové podklady, Praha, 1997.
Ø Olomoucká aglomerace, ÚP VÚC, návrh, text, mapy, ÚSES, Terplan, a.s. Praha, 1995.
Ø 1. změna ÚP VÚC Olomoucké aglomerace - koncept, vybrané texty a mapy, Terplan,
08/2000.
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Ø Rozptylová studie pro okres Olomouc, Mgr. Josef Ambrož, VAE a.s., divize Olomouc,
12/96.
Ø Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Olomouc, ČHMÚ, útvar ochrany ovzduší.
Ø Geologická mapa ČR, mapový list č. 25-11 Hlubočky, měřítko 1 : 50 000, Soubor
geologických a účelových map, Český geologický ústav, 1991.
Ø Hydrogeologická mapa ČSR, mapový list č. 25-11 Hlubočky, měřítko 1 : 50 000, Soubor
geologických a účelových map, Ústřední ústav geologický, 1993.
Ø Mapa ložisek nerostných surovin ČSR, mapový list č. 25-11 Hlubočky, měřítko 1 : 50 000,
Soubor geologických a účelových map, Ústřední ústav geologický, 1993.
Ø Mapa geochemie povrchových vod ČR, mapový list č. 25-11 Hlubočky, měřítko
1 : 50 000, Soubor geologických a účelových map, Český geologický ústav Praha, 1995.
Ø Mapa geofaktorů životního prostředí ČR – Signální mapa střetů zájmů, mapový list
č. 25-11 Hlubočky, měřítko 1 : 50 000, Soubor geologických a účelových map, Český
geologický ústav Praha, 1995.
Ø Mapa chráněných území ČR, mapový list č. 25 – 1 Přerov, měřítko 1 : 100 000, Mapa
geofaktorů životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, 1996.
Ø Atlas podnebí Československé republiky, mapy, Ústřední správa geodesie a kartografie,
1958.
Ø Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, Zdenka Neuh¬uslová, Academia, Praha 2001.
Ø Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, Demek, Academia, Praha, 1987.
Ø Vodní toky a nádrže, Zeměpisný lexikon ČSR, Vlček, Academia, Praha, 1984.
Ø Statistická ročenka MŽP- 2001, - 2002, ČSÚ Praha.
Ø Hydrologická ročenka ČR – 2001, ČHMÚ, úsek hydrologie, Praha.
Ø
Ø
Ø
Ø

Webové stránky Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Atlas map ČR GEOČR 500, ČGÚ Praha, 1998.
Velký autoatlas ČR a SR, Kartografie Praha, 1996.
Fotodokumentace pozemků 7. a 8. stavby a okolí skládek nad obcí Mrsklesy (stav 12/2007
a 05/2008).
Ø Jednání a konzultace s pracovníky OŽP Krajského úřadu Olomouckého kraje, RŽP ORP
Olomouc, KHS Olomouc, Mm OŽP Olomouc.
Ø Doplňující informace investora a projektové organizace.
Ø Výpisy z obchodního rejstříku, identifikační údaje investora, aj.
Zkratky
AČR
BAT
BC
BK
BPEJ
BSK5
ČIŽP OI
ČHMÚ
ČOV
ČSN, ČSN EN ISO
dB

Armáda České republiky
Best Available Techniques - nejlepší dostupné techniky
biocentrum
biokoridor
bonitovaná půdně ekologická jednotka
biochemická spotřeba kyslíku
Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
česká státní norma
decibel
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dl.
DN
DP
DSP
EIA
EMS

EVL
HDPE
HQ
HZS
CHLÚ
CHKO
CHLÚ
CHOPAV
CHSKMn
CHSKCr
CHÚ
IGP
IPPC
KHS
KHÚ
KJ
KN
KÚ
k.ú.
kV
kWh
LBC
LBK
MP
MmO
MWh
MŽP
NATURA 2000
NEL
NN
NO
NRBK
NV
PAU
PC
PD
PHM
PO
POH
Policie ČR-DI
POV

délka
dimenze
dobývací prostor
dokumentace pro stavební povolení
environmental impact assessment (hodnocení vlivů na ŽP)
environmental management systém (systém řízení životního prostředí
ve firmě, systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech
aspektech podnikání)
evropsky významné lokality
vysokohustotní polyethylen
hazard index
hasičský záchranný sbor
chráněné ložiskové území
chráněná krajinná oblast
chráněné ložiskové území
chráněné oblasti přirozené akumulace vod
chemická spotřeba kyslíku manganistanem
chemická spotřeba kyslíku dvojchromanem
chráněná území
inženýrsko-geologický průzkum
Integrovaná prevence a omezování znečištění
krajská hygienická stanice
komplexní hodnocení území
kogenerační jednotka
katastr nemovitostí
krajský úřad
katastrální území
kilovolt
kilowatthodina
lokální biocentrum
lokální biokoridor
metodický pokyn
Magistrát města Olomouce
megawatthodina
ministerstvo životního prostředí
evropsky významné lokality a ptačí oblasti
nepolární látky
nízké napětí
nebezpečný odpad
nadregionální biokoridor
nařízení vlády
polycyklické aromatické uhlovodíky
personal computer (osobní počítač)
projektová dokumentace
pohonné hmoty
ptačí oblast
plán odpadového hospodářství
Policie České republiky – Dopravní inspektorát
plán organizace výstavby
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PP
PUPFL
PVC
ORP
OŽP
RD
RS
RŽP
SO
S-OO
SŘ
STL
SÚS
SWOT
TKO
tl.
TS
TV
TZL
TZS
ÚPn VÚC
ÚSES
ÚŘ
VKP
VLS ČR
VN
VTL
VUSS
VVP
ZCHÚ
ZPF
ZVS
ŽB
ŽP

polypropylen
pozemky určené pro plnění funkce lesa
polyvinylchlorid
obec s rozšířenou působností
odbor životního prostředí
rodinný dům
radioreleová stanice, rozptylová studie
referát životního prostředí
stavební objekt
skládka ostatních odpadů
stavební řízení
středotlaký
Správa a údržba silnic
metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé
(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats)
tuhý komunální odpad
tloušťka
technické služby
technické vybavení
tuhé znečišťující látky
technické zabezpečení skládky
územní plán – návrh velkého územního celku
územní systém ekologické stability
územní řízení
významné krajinné prvky
Vojenské lesy a statky ČR
vysoké napětí
vysokotlak
Vojenská ubytovací a stavební správa
vojenský výcvikový prostor
zvláště chráněná území
zemědělský půdní fond
Zemědělská vodohospodářská správa
železobeton
životní prostředí

V Uherském Brodě dne 30.3.2009.

Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák
AUTORIZACE - osvědčení odborné způsobilosti - čj. : 15120/3906/OEP/92.
Odborná spolupráce dalších osob :
Jméno, příjmení
Adresa firmy
RNDr. Zuzana Kadlecová
ZKeko

Telefon
577 432305
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Karel Kvita
Mgr. Bořek Švrčula
RNDr. Jiří Kos

Ing. Jiří Kaláb, CSc.

Ing. Ivo Machar, Ph.D.
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák
Mgr. Bussinow
Ing. Radimír Zendulka

Ing. Vladimír Procházka

Ing. Katarína Kalivodová

Sokolská 3921
760 01 Zlín
DETEKTA s.r.o.
Franzova 63
614 00 Brno
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
Vrchlického 57
586 01 Jihlava
UNKAS Engineering
Fáblovka 404
533 52 Pardubice
Albrechtova 35
783 35 Horka nad Moravou
Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc
ZERA Projekt
Hvězda č. 13
796 01 Prostějov
ECOWAY, s.r.o.
ul. Jana Koziny 1
772 00 Olomouc
Poradenská kancelář
– specializace PŮDNÍ FOND
Kačení 3
772 00 Olomouc

545 214210

567 574701

466 648429

724 502474
585 203166

582 347181

585 312648

585 227221

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Ve stanovisku orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru
"Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o." na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA
2000) se konstatuje, že podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších předpisů a novel je "Skládka Mrsklesy LO Haná s.r .o." umístěna mimo
území vojenského újezdu Libavá a nezasahuje do evropsky významného území Natura 2000,
jehož součástí je Ptačí oblast Libavá a EVL CZ 714133 Libavá. Obě tyto lokality jsou
severovýchodně od předmětné skládky. Vlastní provoz skládky nemá významný vliv na
uvedené lokality Natura 2000 rozkládající se na území vojenského újezdu Libavá. Při
provozování "Skládky Mrsklesy LO Haná s.r .o." , i když je mimo území vojenského újezdu
Libavá, je nezbytné bezpodmínečně dodržovat ochranné pásmo účelové komunikace, ochranné
pásmo lesa a vodního toku, Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Libavá – Město Libavá ze
dne 19.11.2008 – viz. příloha č. 8.
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