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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba
Kapacita (rozsah) záměru:
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.
Umístění záměru:
kraj:
obec:
KÚ:

Olomoucký
Mrsklesy
Mrsklesy na Moravě

Obchodní firma oznamovatele:
LO Haná, s.r.o.
IČ oznamovatele:
25369806
Sídlo (bydliště) oznamovatele:
LO Haná, s.r.o.
Pivovarská 900
783 53 Velká Bystřice
statutární zástupce : Miloš Petr - jednatel
tel. :
585 392 050
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou RNDr. Stanislavem Novákem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 15120/3906/OEP/92.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je tento podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující. Doporučení zpracovatele posudku
jsou dále uvedena v odpovídajících částech předkládaného posudku
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit,
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál konstatuje, že
předkládá jednovariantní řešení. Tato skutečnost je dle zpracovatelského týmu
posudku srozumitelně zdůvodněna.
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Obsah přílohové části obsahuje celkem 97 příloh.
Jako samostatné přílohy jsou uvedeny:
Ø Hluková studie, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba, RNDr. Zuzana
Kadlecová, Zlín, 07/2008.
Ø 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).
Ø 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.
Ø Hodnocení zdravotních rizik a doplněk, Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. - 7. a 8. stavba,
RNDr. Jiří Kos, Jihlava, 09/2008.
Ø 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.
Ø 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.
Ø 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.
Ø Skládka odpadů Mrsklesy, IV. stavba, biologické posouzení, Bc. Mgr. Jaroslav Bosák,
Jaroslav Bosák - Ecological Consulting, Olomouc, 07/1999.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Rozsah dokumentace je vcelku vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do přílohové
části dokumentace. V dokumentaci jsou i některé nepřesnosti, které však nemohly
zásadním způsobem ovlivnit výsledky hodnocení vlivů provedeného v dokumentaci.
Celkově lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako
standardní.

Z metodického pohledu se konstatuje, že dokumentace se soustřeďuje na rozhodující
aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že odpovídá zásadním požadavkům
správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dále zpracovatelský tým posudku považuje za důležité konstatovat, že i když z Přílohy
P8 vyplývá, že záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv
na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, přesto je součástí
posuzované dokumentace samostatná příloha P 6 Hodnocení vlivu záměru na lokality
Natura 2000. V tomto kontextu zpracovatelský tým posudku konstatuje, že součástí
předkládaného posudku tedy není standardní oponentní posudek autorizované osoby
na toto hodnocení, tento materiál (resp. jeho kapitoly) je komentován přímo
v příslušné pasáži předkládaného posudku.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru na životní prostředí považuje
zpracovatel posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní
prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad
– Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění. V návrhu stanoviska jsou však formulována některá
doporučení, která požadují provedení některých doprůzkumů.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno, příjmení a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zák. č.100/2001 Sb.

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Skládka Mrsklesy LO
Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba“
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod:
Ø 10.2 Zařízení k odstraňování odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Je patrné, že
skládka v kategorii S-OO slouží a měla by v rámci 7. a 8. stavby sloužit k ukládání
odpadů kategorie ostatní a je hlavní skládkovou kapacitou pro město Olomouc a
široké okolí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaná dokumentace specifikuje kapacitu záměru následujícími údaji:
Kapacita VII. stavby skládky vč. inertu 401.140 m3
Kapacita VII. stavby bez inertu
361.026 m3
Kapacita VIII. stavby vč. inertu
355.074 m3
Kapacita VIII. stavby bez inertu
319.566 m3
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.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Stanovisko zpracovatele posudku:
Udávaná kapacita odpovídá zařazení záměru a ze strany zpracovatele posudku není
připomínek.
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B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Olomouckém kraji, v obci Mrsklesy a
v katastrálním území Mrsklesy na Moravě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku zásadních připomínek. Popisná
část je v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný plánovaný
stav záměru.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že 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 to bude týkat i následující 7.
a 8. 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 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.
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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě lze konstatovat, že přístup zpracovatele dokumentace z hlediska nástinu
možných synergických vlivů, je možno označit za akceptovatelný. Je patrné, že nelze
předpokládat významnější změny v celkové vyvolané přepravě (nemění se průměrný
objem předpokládaného přiváženého odpadu, přepravní nároky v zásadě zůstávají
zachovány). Z hlediska zpracovatele posudku dále bez připomínek.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Z dokumentace vyplývá, že důvodem pro realizaci záměru je skutečnost, že 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.
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 7. a 8. 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 dle dokumentace je:
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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku rozhodujícím důvodem pro realizaci záměru je
především existence technického zázemí oznamovatele, zkušenosti s provozováním
skládky a relativně neproblematický provoz skládky ve vztahu k dosud provozovaným
etapám. Ve vztahu ke zdůvodnění záměru tedy ze strany zpracovatelského týmu
posudku bez připomínek. Zdůvodnění lze považovat za logické a korektně doložené.
Dále je nezbytné uvést, že posuzovaný záměr respektuje zásady Plánu odpadového
hospodářství Olomouckého kraje, zejména provozní a technologickou úroveň
provozovaných skládek vyplývající zejména z Přehledu cílů POH Olomouckého kraje
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– cíl č. 3 Ukládání odpadů na skládky b) Zvýšení provozní a technologické úrovně
provozovaných skládek.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Dokumentace konstatuje, že 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.
Stavební objekty vyplývají v technologickém sledu podle provádění stavby v členění
v rámci 7- a 8. stavby s tím, že dále následuje stručný popis jednotlivých stavebních
objektů:
SO 01 - Příprava staveniště - odstranění travin, náletů, sejmutí kulturních vrstev, jejich
odvoz na deponii.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
SO 08 - Přípojka NN – využití elektrické energie vyráběné ze skládkového plynu.
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.
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SO 10 - Biologická rekultivace - provedeno osázení tělesa vhodnými, mělce
kořenícími dřevinami (keře odolné suchu) a zatravnění.
SO 11 - Oplocení - provedeno kolem celého areálu skládky. Vjezdové a výjezdové
brány, bude instalována síť pro zachycení polétavých odpadů.
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 dle dokumentace prováděny žádné bourací práce.
V prostoru navrhovaných staveb skládky nejsou žádné objekty, které bude nutno
odstranit.
Z dokumentace dále vyplývá, že 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 dle dokumentace 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému popisu v zásadě bez připomínek. Zpracovatelský tým posudku pouze
konstatuje, že technická rekultivace musí být řešena v souladu se stávajícím platným
zněním vyhlášky č. 294/2005 S., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Dále je nezbytné konstatovat, že absentují podrobnější údaje o
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. V tomto smyslu je formulováno odpovídající
doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

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

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Předpokládané zahájení výstavby VII. stavby ……….. rok 2009
Předpokládaná lhůta výstavby ………………………. 12 měsíců
Předpokládaná lhůta výstavby VIII. stavby……….….. rok 2012
Předpokládaná lhůta výstavby …………………….. 12 měsíců
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Jinak bez podstatnějších
připomínek.
V této souvislosti lze upozornit na dikci §10, odst. (3), který říká, že: “Stanovisko je
odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
právních předpisů.1a) Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro
navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 2 roky ode
dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a
to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v
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dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a
vývoji nových technologií využitelných v záměru.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek Olomoucký
kraj, obec Mrsklesy a katastrální území Mrsklesy na Moravě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel dokumentace specifikuje jako navazující rozhodnutí:
Ø rozhodnutí – územní řízení a stavební povolení samostatně
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole je nutno konstatovat, že výčet navazujících povolení a
rozhodnutí není konečný. Mimo územního rozhodnutí a stavebního povolení bude
minimálně nezbytné požádat o souhlas s trvalým vynětím půdy ze ZPF na stavbu
skládky v nezbytném rozsahu. Dále musí investor požádat 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 povolení k umístění stavby, povolení stavby a povolení k uvedení do
provozu středních zdrojů znečišťování požádat příslušný orgán státní správy,
současně doložit odborný posudek, příp. rozptylovou studii, zpracovaný autorizovanou
osobou. 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. 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). Bude
nezbytné vypracovat a předložit samostatnou novou žádost o vydání integrovaného
povolení na každou navrženou stavbu skládky 7. a 8. etapy zvlášť. V rozhodnutí IPPC
budou stanoveny další podmínky a opatření záměru výstavby a provozu skládek VII. a
VIII.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že 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.
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
Pozemky jsou zařazeny :
Ø druh pozemku - trvalý travní porost
Ø způsob ochrany – zemědělský půdní fond
Dokumentace dále konstatuje, že 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 7. a 8. stavby skládky Mrsklesy bude mít dle dokumentace za následek
trvalý zábor stávající zemědělské půdy v celkovém rozsahu 6,9309 ha.
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.
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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uváděným nárokům na ZPF není ze strany zpracovatelského týmu
posudku podstatnějších připomínek.
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody, vymezené ve smyslu
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena. Záměr je
realizován v ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb.
v platném znění
Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např.
skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“ - § 3 písmeno
b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). V přímo řešeném území se nenachází
žádný aktuálně platnou ÚPD vymezený skladebný prvek ÚSES (biocentrum,
biokoridor ).
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B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že pitná voda pro potřeby provozu skládky bude dodávána
pro potřeby sociální jako balená – barelová. V objektu sociálního zařízení a na
úběžištích, na provozovaných skládkách, bude tato voda ve výdejních stojanech
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.
Dokumentace dále konstatuje, že 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 budově, vrt je
situován u provozní budovy s mostní váhou skládky a další vrt je situován u sociální
budovy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel nemá k této kapitole výraznějších připomínek. Z textu dokumentace lze
nepřímo vyvodit, že s realizací 7. a 8 stavby nebudou spojeny žádné nové nároky na
vodu v porovnání se stávajícím stavem.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že 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. Dále je uvedeno, že provoz skládek nepotřebuje žádné materiály a
suroviny, vyjma případů oprav technologických komunikací, oplocení,úseků očisty
svozových vozidel a mechanizmů.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

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.
Dokumentace dále konstatuje, že s provozem skládky 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. Dokumentace konstatuje, 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský posudku k uvedenému konstatování bez připomínek. Celkové
vyvolané pohyby související s provozem skládky odpovídají celkovému ročnímu
objemu ukládaného odpadu a provozní době skládky a lze vyvodit, že dojde postupně
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k plynulému pokračování návozu ostatních odpadů do ploch 8. a 7. stavby, což tedy
v podstatě znamená zachování stávajícího stavu v přepravních nárocích souvisejících
s provozem skládky.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že zdrojem znečištění ovzduší budou:
Stacionární zdroje:
Ø technologická zařízení a manipulační technika zabezpečující chod skládky (je
uvedena technika pro rekultivaci skládky, pro manipulaci s odpady, pro úpravu
zemních hrází a kogenerační jednotka)
Liniové zdroje:
Ø jako mobilní zdroj je uváděn kompaktor; v této kapitole je dále uvedeno, že další
stacionární zdroje znečišťování se v areálu skládky nepředpokládají
Bodové a plošné zdroje:
Ø dle dokumentace je bodovým zdrojem znečišťování ovzduší vlastní manipulace
s odpadem na skládce při vysypávání, shrnování a při zvedání prachu
povětrnostními vlivy
Ø dále patří dle dokumentace mezi bodové zdroje plynové studny a transport
skládkového plynu
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku považuje za vhodné poukázat na následující skutečnosti:
§ není patrné, proč zpracovatel dokumentace zvolil výše uvedené rozdělení zdrojů;
je zjevné že v toto rozdělení není úplně správné, protože předkládané rozdělení
zdrojů znečišťování ovzduší neodpovídá obvyklému členění zdrojů na bodové,
plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší
§ plynové studny a transport skládkového plynu nelze označit ani za bodový, ani za
plošný zdroj znečišťování ovzduší
§ kapitola by měla již z jejího názvu předkládat bilance emisí z jednotlivých
uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší; takovéto bilance však ani v příslušné
pasáži dokumentace ani v rozptylové studii uvedeny nejsou, což je ze strany
zpracovatelů posudku označeno jako metodické pochybení v další části
akceptovatelné především z toho důvodu, že k teto věci nebyla ze strany dotčených
orgánů státní správy vznesena žádná připomínka
§ není patrné, proč v kapitole dokumentace týkající se výstupů jsou prezentovány
závěry rozptylové studie, které nepochybně náleží do zcela jiné kapitoly v rámci
dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
Opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska
pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace se věnuje problematice vznikajících odpadních vod následujícím
způsobem:
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Splaškové odpadní vody
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.
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 bude 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.
Pro jímání skládkových vod 7/1 a 7/2 stavby bude vybudována 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.
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.
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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). Z tohoto důvodu nemá vliv na vodní toky a na vodní a na vodu
vázané ekosystémy.
Stanovisko zpracovatele posudku
K této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru a přímou vazbu na
stávající sytém vodního hospodářství zásadní připomínky. Zpracovatel posudku však
musí postupovat ve vztahu k podkladům a informacím, které poskytuje posuzovaná
dokumentace.Z dokumentace není zcela zjevné, zda-li pro likvidaci splaškových vod
budou využity stávající bezodtoké jímky.
Dokumentace dále konstatuje, že jímání skládkových vod 7/1 a 7/2 stavby bude
vybudována sběrná jímka, která bude sloužit pro obě etapy. Pro VIII. stavbu bude
provedena samostatná jímka, která bude fungovat obdobně. V žádné pasáži však
není uveden uvažovaný objem sběrných jímek skládkových vod pro 7. i 8. stavbu.
V tomto smyslu je také formulováno odpovídající doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
Ve vztahu k bilancím čistých srážkových vod v zásadě bez připomínek.
B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že 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). 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“. 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).
Dokumentace konstatuje, že produkci odpadů lze v zásadě rozdělit na fázi výstavby a
fázi provozu. Z dokumentace vyplývá, že oznamovatel je povinen postupovat při
veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování,
přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných
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legislativních opatření v oblasti nakládání s odpady. Dokumentace obsahuje přehled
vznikajících odpadů jak z fáze výstavby, tak i z hlediska vlastního provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Kapitola pro etapu výstavby a provozu z hlediska vnikajících odpadů je zpracovaná
v dostatečné hloubce pro posouzení vlivů na životní prostředí.
S ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze při dodržování
obecně závazných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství očekávat z
hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví nestandardní situace s
nepříznivým vlivem na životní prostředí.
V podmínkách v návrhu stanoviska je formulováno doporučení týkající se specifikace
odpadů přijímaných na skládku v rámci 7. a 8. etapy.
B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Dokumentace v této kapitole specifikuje předpokládané
s provozem skládky,jakož i s etapou výstavby.

zdroje hluku související

Jsou uvedeny řešené varianty v rámci hlukové studie a závěry hlukové studie.
Dokumentace dále konstatuje, že 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 ustanovení zákona
č.18/1997 Sb., atomový zákon). 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě ve vztahu k vibracím a zápachu bez připomínek. Z hlediska hlukové zátěže
by metodicky bylo vhodné v této kapitole jasně a srozumitelně specifikovat všechny
zdroje hluku včetně jejich charakteristik, které jsou uvažovány ve výpočtu hlukové
studie. Naopak v této kapitole jsou, zcela zbytečně, prezentovány výstupy hlukové
studie.
Problematiku zápachu dokumentace v této kapitole neřeší. Doporučení ve vztahu
k zápachu jsou komentována v další části předkládaného posudku.
B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace se v této pasáži věnuje problematice monitoringu a konstatuje, že na
základě požadavků ČSN 83 80036 „Skládkování odpadů – monitorování skládek“ je
u stávajících skládek zaveden a bude u 7. a 8. skládky odpadů realizován Program
kontroly a monitorování skládek s tím, že tento program kontroly a monitorování je a
bude zaměřen zejména na:
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

sledování jakosti a množství průsakových vod
sledování podzemních, drenážních a povrchových vod v okolí skládky
sledování množství a složení skládkového plynu
sledování stability tělesa skládky a procenta zaplnění skládky odpadem
sledování neporušenosti těsnění skládky
sledování vlivu zařízení na stav fauny, fóry a půd v areálu zařízení a v jeho okolí
kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku
kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí
kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení skládky.

Dokumentace dále konstatuje, že záplavové území není na k.ú. Mrsklesy na Moravě
vyhlášeno.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska uvedené kapitoly, která se rozhodujícím způsobem věnuje problematice
monitoringu není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek s tím, že
odpovídající doporučení pro 7. a 8. stavbu jsou formulována v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující nejzávažnější charakteristiky
životního prostředí dotčeného území:
§ dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
§ relativní zastoupení přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:
Ø územní systém ekologické stability
Ø zvláště chráněná území
Ø území přírodních parků
Ø významné krajinné prvky
Ø území historického, kulturního nebo archeologického významu
Ø území hustě zalidněná
Ø území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území, stručnou charakteristiku stavu složek životního prostředí v
dotčeném území a celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a předpokládané životnosti navrhované
skládky jsou údaje v této části dokumentace s ohledem na údaje obsažené v
přílohové části dokumentace dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví. Odpovídající pozornost byla věnována všem dostupným
charakteristikám stavu životního prostředí v zájmovém území, které by mohly být
potenciálně ovlivněny dominantními vlivy spojenými s posuzovaným záměrem.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu zájmového území s tím, že je
konstatováno, že dotčené území náleží do mírně teplé klimatické oblasti na hranici
jednotek MT 9 a MT 10.
Dále je provedeno popsání imisní situace zájmového území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisné části této kapitoly dokumentace týkající se ovzduší v zásadě bez
připomínek.
C.2.2. Voda

Dokumentace v této popisné části podává základní informace o povrchových vodách
a o podzemních vodách. V dokumentaci jsou popisovány vodní zdroje a jejich
ochranná pásma. Dále je doložen soupis hydrogeologických vrtů, kterými je
sledována jakost podzemních vod ve vztahu k provozu skládky Mrsklesy. Dále je
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uvedeno, že monitorovací vrty pro 7. a 8. stavbu budou navrženy na základě
hydrogeologického posudku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí. Jsou v zásadě uvedeny všechny podstatné
charakteristiky zájmového území. Požadavek na upřesnění monitorovacích vrtů pro
sledování jakosti podzemních vod v souvislosti se 7. a 8. stavbou ke zapracován do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že půdní poměry jsou charakterizovány jako typické
hnědozemně na spraši na které navazují typické fluvizemně na sprašových hlínách,
dále pak hojné oglejené fluvizemně. V zájmovém území dominují hnědozemně
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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku soudí, že popisná část dokumentace mohla v popisné části vyjít
z BPEJ. Protože je však tento aspekt podrobněji popsán v příloze č.25, ze strany
zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek.
Dokumentace by v této kapitole měla metodicky uvádět, kde dochází k realizaci
záměru v ochranném pásmu lesa. Je pouze uvedeno, že okolní lesní pozemky ve
vzdálenosti do 50 m jsou součástí lesního hospodářského celku Hlubočky
obhospodařovaného VLS ČR, divizí Lipník nad Bečvou, jako porosty 817 A010,
818 010, 813 E00 a 833 A010. Tento aspekt však lze vysledovat z jiných částí
dokumentace.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů a z hlediska regionálně geologického a hydrogeologického.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
rozhodující informace potřebné pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů. Ze
strany zpracovatele posudku není k popisu této složky životního prostředí dalších
připomínek.
C.2.5. Fauna a flora

Popisná část dokumentace konstatuje, že na základě předkládaného záměru byl
proveden podrobný zoologický a botanický průzkum areálu skládek a v místě
navržené výstavby, jejím okolí a bezejmenném vodním toku a toku Vrtůvka s cílem
zjistit zda se v zájmovém území nenachází lokality zvláště chráněných druhů
živočichů a rostlin. Z průzkumů dokumentace vyplývá, že v rámci 7. a 8. stavby
nebude nutné žádat o zásah do biotopu ohrožených nebo silně ohrožených druhů.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku soudí, že metodicky měl být v této části podrobněji objasněn
důvod prezentace biologických průzkumů pro IV. a V. stavbou, které souvisí
s posuzovaným záměrem nepřímo. Poněkud nelogicky je dále aktualizace
biologického hodnocení zařazena jako kapitola 7. v samostatné příloze č.6
(Posouzení vlivu záměru na lokality v soustavě evropsky významných území
NATURA), kterážto příloha v zásadě nebyla nutná, protože vliv na soustavu NATURA
byl vyloučen. Podrobnější botanický a zoologický průzkum pro vlastní plochu 7. a 8.
stavby tak v dokumentaci doložen není. V tomto smyslu jsou formulována odpovídající
doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Dále z předložené dokumentace není patrný nezbytný rozsah kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les. V tomto smyslu jsou proto v další části posudku formulována
odpovídající doporučení.
C.2.6. ÚSES, krajina a krajinný ráz,

Dokumentace konstatuje, že zájmová lokalita ani její bezprostřední okolí není součástí
žádného skladebného prvku územního systému ekologické stability. Skládka leží na
okraji ochranného pásma nadregionálního biokoridoru, trasovaného z regionálního
biocentra Zlaté Doly přes regionální biocentrum Hadovec do nadregionálního
biocentra Jezernice.
Dále z dokumentace vyplývá, že zájmová lokalita ani její širší okolí nejsou součástí
žádného zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části týkající se prvků ÚSES resp. ZCHÚ ze strany zpracovatelů
posudku bez připomínek.
C.2.7. Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace specifikuje základní charakteristiky obyvatelstva, hmotného majetku,
jakož i popis týkající se kulturních památek. Je uvedeno, že v území se nevyskytují
paleontologické nebo geologické nálezy a nelze předpokládat, že by došlo k jejich
poškození nebo trvalému znehodnocení, Dokumentace uvádí, že katastrální území
obce Mrsklesy se nachází v oblasti sídelně i komunikačně 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Případné naplňování zákona
č.20/1987 Sb. v platném znění je povinností investora bez ohledu na režim zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Kvalitu životního prostředí v území lze dle dokumentace charakterizovat jako relativně
dobrou. Dokumentace konstatuje, že i při zohlednění vlivů posuzovaného záměru by
provoz 7. a 8. stavby neměl znamenat významnější změnu z hlediska porovnání
stávajících a očekávaných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Lze vyvodit,
že skládka bude lokálně působit zejména v ploše areálu a jeho nejbližším okolí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
V celkovém zhodnocení kvality prostředí však měla být pozornost věnována obsahové
náplni kapitoly, tedy specifikaci vhodných parametrů ve vztahu k únosnému zatížení
prostředí.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že hodnocený záměr je situován v území, které je pro tento
účel určeno územním plánem. Hodnocený záměr výstavby a provozu skládky je
vzhledem k lokalizaci a vzdálenosti k obytné zástavbě možným zdrojem těchto
negativních vlivů a rizik :
-produkcí emisí ovzduší znečišťujících látek
-hlukovou zátěží
-možností kontaminace podzemních vod
-zdravotními riziky pro obyvatelstvo
-dopravními riziky
-ochuzením ekosystémů.
V důsledku realizace a provozu záměru lze dle dokumentace očekávat vznik
některých negativních dopadů, které se budou dotýkat složek životního prostředí,
obyvatelstva, kvalit a využití území, sociálních a ekonomických aspektů. Případné
negativní dopady jsou vázány na emise znečišťujících látek a hluk z provozu areálu a
s ním související dopravu. Tyto dopady jsou vázány výhradně na oblast areálu
skládky a nejbližší okolí a na dopravní koridory. Pro kvantifikaci a vyhodnocení
případných negativních vlivů emisí znečišťujících látek na obyvatelstvo a složky
životního prostředí byla vypracován Odborný posudek a Rozptylová studie, které jsou
přílohou Dokumentace, jakož byla i provedena i Předběžná analýza rizik – také tento
materiál je samostatnou přílohou posuzované dokumentace. Z výsledků všech těchto
materiálů vyplývá, že u všech emitovaných znečišťujících látek nebudou díky rozptylu
do ovzduší ani za nejnepříznivějších stavů dosaženy imisní limity pro ochranu zdraví
obyvatelstva a ochranu ekosystémů.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je vypracováno držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví
je záměr označen jako možný.
Při respektování podmínek navržených zpracovatelem studie Předběžné analýzy rizik
je záměr taktéž možný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno
oprávněnou osobou k posuzování vlivů na veřejné zdraví. Postup prezentovaný
v dokumentaci je zpracován standardní metodou hodnocení zdravotních rizik (Health
Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou
být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám
hluku z dopravy. U látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda
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hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost
jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány v sedmdesátých
letech minulého století Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US
EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Z nich vycházejí i metodické podklady
pro hodnocení zdravotních rizik v České republice, konkrétně Manuál prevence v
lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000
Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik
kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník
MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních
rizik.
V ČR je metodika hodnocení zdravotních rizik předmětem akreditace dle zákona č.
258/2000 Sb.1 a odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle
zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 353/2005.
K hodnocení vlivů na veřejné zdraví není ze strany zpracovatelů posudku
podstatnějších připomínek i když je nezbytné připomenout, že mezi rozhodující
nejistoty je nutné označit výstupy hlukové a rozptylové studie, z nichž vychází
hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Zpracovatelé posudku považují za nezbytné respektovat závěry Předběžné analýzy
havarijních rizik jakož i technická a organizační řešení omezující vlivy skládky ve
vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Dále lze předpokládat, že v průběhu stavby bude docházet k zásahům do terénu a
dalším stavebním pracím, při kterých budou zvýšené emise prašných částic. Proto je
nutné provést všechna možná opatření na snížení prašnosti. V návrhu stanoviska jsou
proto formulována následující doporučení:
• výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v denní době
• v době přípravy prostoru pro stavby skládky její správnou organizací minimalizovat pohyb
mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby

Vlastní provoz neprodukuje ve významné míře žádné škodliviny, které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z
hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. V rámci dokumentace bylo
zpracováno autorizované hodnocení zdravotních rizik, které je přílohou dokumentace.
Za předpokladu, že nedojde ke změně skladby skládkovaného odpadu ani k rozšíření
objemu skládkování, nemělo by dojít k zvýšení zátěže obyvatel znamenající ovlivnění
jejich zdraví. Tento předpoklad platí pouze v případě, že skládka bude provozována v
souladu s provozním řádem a budou prováděna všechna preventivní opatření vedoucí
k minimalizaci možných vlivů ze skládky včetně jejich kontroly.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a předpokládanou životnost nejsou k
této části dokumentace s ohledem na výsledky provedeného hodnocení zdravotních
1

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

27

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba

rizik zásadní připomínky. Při dodržení navržených podmínek rezultujících z posuzování
vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. lze ovlivnění obyvatelstva hodnotit jako přijatelné.
Základním předpokladem pro splnění výše uvedených předpokladů je zajištění
řádného provozu skládky. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující
doporučení:
• hutnění odpadů zabezpečit minimálně na měrnou hmotnost odpadu 1,0 t.m-3, vzdušné svahy
tělesa skládky dohutňovat; těleso skládky profilovat v projektovaném tvaru, vzdušné svahy
před rekultivací finálně převrstvovat konstrukčně vhodnými technologickými materiály
• v rámci další přípravy záměru vypracovat provozní a požární řád pro 7. a 8. stavbu, a to i s
akcentem na opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení
provozních závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní
prostředí a obyvatelstvo; s těmito dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu skládky
• možnost vzniku havarijního nebezpečí explozí popř. zahořením minimalizovat konstrukcí
skládky, technickým řešením rekultivace, plynotěsným zapouzdřením a odplyněním, která
musí odpovídat příslušným požárně bezpečnostním předpisům
• místa možného hromadění skládkového plynu označit příslušnými značkami a symboly
nebezpečí
• součástí další projektové přípravy bude vypracování projektu monitoringu:
§
§

§
§

§

jakosti a množství průsakových vod z hlediska specifikace monitorovaných parametrů, četnosti
měření, podmínek a způsobu odběru vzorků průsakové vody jakož i metod a podmínek měření
jakosti podzemních vod z hlediska způsobu monitoringu jakosti podzemní vody, výšky hladiny
v monitorovacích vrtech, rozsahu monitorovaných parametrů a četnosti měření, podmínek a
způsobu odběru vzorků podzemní vody jakož i metod a podmínek měření
jakosti a množství skládkového plynu z hlediska správných ukazatelů, parametrů a četnosti měření
včetně kontroly složení skládkového plynu
pachových látek s tím, že měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky
vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry
obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
vyhodnocení zjištěných ukazatelů, způsobu jejich zpracování, vyhodnocení a případného předání
příslušným orgánům státní správy

• v rámci povolení a uvedení stavby do provozu splnit veškeré podmínky požární bezpečnosti
stavby a protipožárního zabezpečení jejího provozu; protipožární zabezpečení skládky řešit
požární dokumentací (požární zpráva, požární poplachové směrnice, „havarijní plán“) a
nácvikem činností zaměstnanců pro případ vzniku požáru
• režim provozu dopravních prostředků po areálu omezit dopravním značením s vyznačením
nejvyšší povolené rychlosti
• pravidelně proškolovat zaměstnance, včetně praktického nácviku řešení situací, z
problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí a
havarijního zabezpečení

Kromě toho je ve vztahu k uvedeným popisům jednotlivých stavebních objektů
nezbytné upozornit na skutečnost, že řešení rekultivace musí být řešeno v souladu se
stávajícím platným zněním vyhlášky č. 294/2005 S., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Přestože se jedná o jasný legislativní požadavek
vyplývající z prováděcího předpisu příslušného složkového zákona je v tomto případě
formulováno odpovídající doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu:
• technická rekultivace bude řešena v souladu se stávajícím platným zněním vyhlášky č.
294/2005 S., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
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Přestože dle dokumentace 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, jsou v rámci prevence
doporučena opatření, která jsou zcela zpracovatelským týmem posudku převzata
v následující podobě:
•

v rámci provozního řádu skládky vyloučit technologickými i organizačními opatřeními
hromadění korozních produktů na bázi oxidů a sirníků železa v plynových přívodech do
motoru kogenerační jednotky, které by mohly způsobit předčasnou iniciaci skládkového
plynu

•

v rámci provozního řádu skládky 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

•

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.)

•

pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení (plynových studní, dmychadla
a rozvodů).

•

komplexní verifikaci možných škod na technologickém zařízení s plánem opatření
vypracovat v rámci zpracování dokumentace podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
o ochraně proti výbuchu

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že na základě vypočtených koncentrací znečisťujících látek
v Rozptylové studii z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví nedojde
vlivem provozu nového zdroje k překročení imisních limitů znečisťujících látek. Je
konstatováno, že imise pachových látek nebudou obtěžovat obyvatele okolních obcí.
Dokumentace konstatuje, že příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje
znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem tohoto zdroje dojít k
zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo
ohroženo dodržování platných imisních limitů pro hodnocené škodliviny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S celkovým hodnocením vlivů na ovzduší se lze s ohledem na charakter záměru, jeho
lokalizaci a předpokládanou životnost v zásadě ztotožnit. Jak již bylo výše uvedeno,
bude nutno věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního
řádu skládky, zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými
znečišťujícími látkami, pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí
odpadu.
Zpracovatelský tým posudku však považuje za nezbytné upozornit, že jak v samotném
textu dokumentace, tak ani v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou
posuzované dokumentace nelze dohledat vstupní údaje o emisích jednotlivých zdrojů
znečišťování ovzduší, které jsou zohledněny v rozptylové studii. Tyto bilance
zpracovatelský tým posudku postrádá i v odborném posudku, který je samostatnou
přílohou č.3 posuzované dokumentace. Odborný posudek v rámci posuzovaného
záměru v rámci vymezení a kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší vymezuje
celkem 4 střední zdroje znečišťování ovzduší. Zpracovatelé posudku soudí, že
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v rámci další projektové přípravy záměru lze považovat za vhodné respektování
následujícího doporučení:
• v rámci schvalování záměru bude předložen Odborný posudek podle zákona č.86/2002 Sb.
v platném znění pro jednotlivé střední zdroje znečišťování ovzduší; součástí odborného
posudku bude podrobnější popis bilancí emisí jednotlivých středních zdrojů znečišťování
ovzduší

V rámci minimalizace vlivů na ovzduší jsou v návrhu stanoviska příslušnému úřadu
dále formulována následující doporučení:
• realizovat skládku v projektovaném stavebně-technickém řešení a objektové skladbě
zabezpečující optimální nakládání s produkovaným skládkovým plynem, v souladu s řadou
ČSN 838034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek
• 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)
• v rámci rekultivace a plynotěsného zapouzdření instalovat propojení odběrových plynových
studní a energetické využití skládkového plynu na kogenerační jednotce
• zajistit čerpací zkoušku na přítomnost bioplynu ve skládce a po pozitivních výsledcích
zahájit čerpání a jímání bioplynu s jeho energetickým využitím
• odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny
• 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)
• materiál k technickému zabezpečení skládky (TZS) důsledně využívat v prostoru vnějšího
okraje skládky tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do
ovzduší; v případě nedostatku TZS ho nahradit jiným vhodným materiálem
• věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky,
zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§

důsledně dodržovat vymezenou plochu denního skládkování
aktivní plochu před ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem, rozsah aktivní
plochy na čele skládky přizpůsobovat i aktuální lokální klimatické situaci
případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat rozlivem vodou a
překrýváním inertním materiálem
potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem
zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při
nepříznivých klimatických podmínkách
stavební odpady, které při manipulaci mohou vykazovat riziko nadměrné prašnosti (úlet tuhých
emisí), budou přijímány na skládku s dostatečným obsahem vlhkosti pro snížení prašnosti; tento
aspekt musí provozní řád požadovat tak, aby byl zajištěn již v místě vzniku odpadu
provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů
u jednotlivých stacionárních i mobilních spalovacích zařízení vyloučit chod naprázdno a vyloučit
neproduktivní přejezdy strojů po areálu
pravidelně sledovat účinnost instalovaných zařízení k omezování emisí
bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy a poruchy vzniklé v provozu zařízení k omezování
emisí a spalovacích zdrojů

• mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných
zařízení; o údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku
• provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
• zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů; instalovat přenosné sítě o
výšce min. 4m, které budou umístěny v místě aktuálního skládkování pro zamezení úletu
lehkých frakcí
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Zpracovatel posudku konstatuje, že doporučení, formulovaná zpracovatelským týmem
dokumentace, které jednoznačně vyplývají z příslušného složkového zákona o
ochraně ovzduší a souvisejících právních předpisů nejsou uplatněna v návrhu
stanoviska, protože se jedná o požadavky jasně vyplývající z jiných složkových
zákonů, a proto není smysluplné je opakovat v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí.
D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace konstatuje, že akustická situace v území v důsledku provozu
hodnoceného záměru nebude jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu znamenat
překračování hygienického limitu hluku v denní době, kdy je uvažována jak výstavba,
tak i provoz skládky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Se závěry vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci lze vyslovit
souhlas. Pro další přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
•

omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

organizačními opatřeními minimalizovat používání těžké vibrační techniky; omezovat
vibrace stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

po zahájení provozu Skládky Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba provést kontrolní
měření hluku ve vybraných výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa
měření konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dokumentace konstatuje, že 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.
Z dokumentace dále vyplývá, že hydrogeologické posudky na předchozí stavby
skládkování 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
inženýrsko-geologický průzkum
nenalezl stav horninového podloží a hladiny
podzemních vod, který by znemožňoval výstavbu.
Posuzované stavby 7. a 8. budou mít částečný vliv na odvodnění oblasti (stejně tak
mají již i stávající). Úroveň hladiny podzemních vod bude pod skládkou 7. a 8. v místě
ovlivněna snížením dotace infiltrací srážkových vod. Hydrogeologické charakteristiky
podloží se však prakticky nezmění (zatěsněný puklinový systém ve skalním podloží).
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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 bude splňovat
požadavky normy ČSN 83 80 30 a předmětné skládky nemusí být vybaveny dalšími
těsnícími prvky, vyjma těch, které jsou navrženy.
Totéž se dle dokumentace 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, což se provede 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 budou jímány do samostatných jímek 7. a 8. stavby. Kapacity jímek
budou podrobně vypočteny při přípravě projektu pro stavební povolení (obdobně jako
u předchozích staveb). Jímky budou podle požadavků provozu a orgánů státní správy
případně upraveny. Těsnění jímek bude 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.
Mezi komunikací Mrsklesy – Libavá a severní hrází bude vybudován odvodňovací
příkop, napojený do vodoteče, který odvede povrchové vody, které vznikají na hrázích
tělesa skládek ze srážkových vod spadlých na zemský povrch.
Skládkové vody budou aplikovány na povrch skládky pouze rozlivem (nikoliv
rozstřikem – vznik aerosolů a jejich šíření do okolního ovzduší), přebytek bude
odvážen na ČOV ke zneškodnění.
Nežádoucí vliv skládkových vod na podzemní vodu bude 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) bude opatřena stavoznakem
pro indikaci naplnění objemu jímky obsahem skládkových vod. Čerpací jímka bude
vodohospodářsky zabezpečena.
Jakost drenážní vody bude pravidelně monitorována a dle výsledků bude
zachycována.
Provoz skládky nebude vypouštět 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.
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Těleso skládky bude 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.
Podmáčení skládky 7. a 8. stavby nehrozí, ani v období jarního tání nebo přívalových
dešťů, neboť hladina podzemní vody v místě nebyla zastižena, skládky 7. a 8. budou
dostatečně vzdáleny od občasného vodního toku a nedojde k ohrožení vodní erozí při
nadměrném zvýšení průtoku vod (ochrana zemních hrází). Pod novou skládkou bude
vybudována hloubková drenáž, odvádějící podzemní vody z podloží skládky do
vodoteče (současně místo monitoringu a zachycení kontaminovaných vod z průsaků
skládky v případě havárie skládky, kdy se drenážní systém uzavře v šachtě a
drenážní voda se přestane vypouštět do vodoteče).
Bude vybudován 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.
Na základě požadavků ČSN 83 80036 „Skládkování odpadů – monitorování skládek“
je u stávajících skládek zaveden a bude u 7. a 8. stavby skládky odpadů realizován
Program kontroly a monitorování skládek (v souladu s rozhodnutím IPPC a dle
schváleného provozního řádu skládky Mrsklesy).
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 7. a 8. stavby skládky bude navržen monitorovací systém sledující
neporušenost izolačního souvrství skládek a jímek skládkových vod.
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 bude realizováno před
zahájením skládkování odpadů na 7. a 8. 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Se závěry dokumentace lze v zásadě souhlasit za předpokladu respektování dále
uvedených doporučení s tím, že ve vztahu k monitoringu průsakových vod jsou
zohledněny ČSN 83 8036 a 83 8033:
• 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
• 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,
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vyrovnanou 20 cm minerálního těsnění. PD skládky bude řešena v souladu s platnými a
závaznými ČSN pro navrhování a budování skládek odpadů
• 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
• 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
• 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)
• 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 (dle požadavku ZVS,
pracoviště Olomouc)
• v 3 m pásmu podél bezejmenného přítoku Vrtůvky nesmí být skladovány závadné látky
vodám, lehce odplavitelný materiál a materiál zhoršující odtokové poměry v lokalitě
• zaslepení výústě do bezejmenné vodoteče bude provedeno neprodleně před započetím
zavážení sektoru skládky odpadem
• akumulace průsakových vod bude řešena ve dvou samostatných sběrných jímkách
situovaných u každé stavby 7. a 8. stavby skládky, a to na základě hydrogeologického
průzkumu, který bude součástí další projektové přípravy záměru
• záchytná samostatná jímka bude upravena a bude zcela nepropustná, což bude doloženo
atestem o zkouškách nepropustnosti; jímka 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
• po obvodu skládkového tělesa vybudovat otevřený, zpevněný obtokový příkop k zachycení a
odvedení srážkových vod z úrovně terénu a povodí nad skládkou
• 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
• v rámci provozního řádu budou pravidelně kontrolovány šachty a jímky a kontrola evidována
v provozním deníku
• 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 v platném znění;
odvádění jiných vod s kvalitou, která neodpovídá limitům uvedeným v tomto nařízení bude
nepřípustné; bude doloženo stanovisko správce bezejmenného přítoku toku Vrtůvka
• technickým řešením musí být zabráněno úniku srážkových vod z tělesa skládky po dobu
provozu přes hráze skládky smyvem a následně a okolního půdního prostředí.
• 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
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• na základě provedeného hydrogeologického průzkumu vypracovat návrh monitoringu
povrchových a podzemních vod pro 7. a 8. stavbu skládky Mrsklesy; sjednotit metodiku
monitorování skládky s monitoringem předchozích staveb a toto zpracovat odbornou
hydrogeologickou firmou nebo odborníkem hydrogeologem; četnost měření průsakových
vod navrhnout v souladu s ČSN 83 8036 čtvrtletně a během následné péče každých 6
měsíců; kontrolu průsakových vod potom provádět dle čl. 11 a 12 ČSN 83 80 33
„Skládkování odpadů – nakládání s průsakovými vodami ze skládek“
• pro účely vyhodnocení monitoringu podzemních drenážních a povrchových vod z okolí
skládky a skládkového tělesa určit způsob, výši a rozsah maximálních přípustných ukazatelů
znečištění těchto vod a tyto dát do souladu s podmínkami platného integrovaného povolení
pro zařízení „Skládka odpadů S-003 a S-001 Mrsklesy
• 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
• 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
• 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)
• monitoring drenážních vod (z drenáže pod skládkou) bude realizován pomocí šachty, kam
jsou drenážní vody svedeny; v případě překročení imisních standardů jednotlivých ukazatelů
drenážních vod podle platných právních předpisů (NV č. 61/2003 Sb. v platném znění), nesmí
být tyto vody vypouštěny do recipientu
• v pravidelných schválených intervalech provádět rozbory skládkových vod a výsledky
rozboru archivovat
• vzorky vod budou odebírány certifikovanou osobou pomocí odběrového zařízení; odběr
vzorků bude prováděn ve smyslu příslušné ČSN ISO 5667-11
• 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.
• provádět dle schválených rozhodnutí (IPPC) hydrobiologické monitorování bezejmenného
vodního toku pod systémem skládek ve vybraných profilech
• 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
• 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, která bude na vyžádání poskytnuta všem dotčeným orgánům státní správy nebo
dotčené obci
• přebytečnou skládkovou vodu ze sběrné záchytné jímky lze zneškodňovat zpětným rozlivem
(nikoliv rozstřikem) na povrch těleso skládky; přebytečnou skládkovou vodu lez potom
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
• provozovatel povede evidenci skládkových vod, vyvážených na příslušnou ČOV
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• 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)
• odvedení drenážních vod do vod povrchových řešené pro každou stavbu samostatně bude
prováděno po kontrole jejich kvality

Z dokumentace vyplývá, že s provozem záměru nelze zcela vyloučit riziko
kontaminace prostoru a následně povrchových a podzemních vod z provozu
skládkových mechanismů a z pohybu nákladních automobilů v prostoru skládky.
Pro minimalizaci rizik ve vztahu k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod
navrhována následující opatření:
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru skládky musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením pracovní směny;
v mimo pracovní dobu budou mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která bude
vybavena odlučovačem ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících se záměrem „Plán opatření
pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č.
450/2005 Sb.
• všechny vzniklé havarijní situace budou neprodleně zaznamenávány v provozním deníku
skládky; v zápise o havárii bude uvedeno datum vzniku, čas, název a informované instituce a
osoby, jakož i způsob provedeného řešení vzniklé havárie; o každé havárii bude neprodleně
sepsán zápis a budou informovány příslušné orgány a instituce
• provádět pravidelné kontroly, zkoušky funkčnosti, integrity a nepropustnosti, předepsaná
měření a analýzy objektů, potrubních vedení a technologií určených k nakládání s
průsakovými, splaškovými a srážkovými vodami, tj. k jejich akumulaci, odvádění a čištění
• veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými, zabezpečit tak,
aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo horninového
prostředí
• těleso skládky zabezpečit proti vniknutí cizích vod z okolních ploch a výše položeného
povodí; tyto srážkové vody neškodně odvést z areálu skládky
• v zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek; použité
sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak,
aby bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí
• v rámci další projektové přípravy dokladovat způsob zásobování mechanismů v prostoru
skládky pohonnými hmotami tak, aby byl vyloučen jejich únik mimo určené zpevněné
plochy

D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že v projektové dokumentaci pro uzemní řízení budou
bilancovány skrývkové zeminy a způsob nakládání s nimi a jejich využití. Deponie
zemin je v areálu skládky navržena a provozována. Část 7. skládky zasáhne do
prostoru, v současné době určeného pro deponii zemin, která bude z místa odvezena
a použita v rámci stavby skládek (zemní hráze, technická rekultivace povrchu skládek,
apod.). Dle dokumentace vliv záměru na půdu bude prověřen odběry vzorků půdy
(dle IPPC) v těsné blízkosti skládky odpadů S-OO Mrsklesy. Vzhledem k výsledkům
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EIA a dále ke stavu vegetace v okolí skládky se předpokládá, že vliv bude minimální.
Vliv na půdní podloží je dle dokumentace 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.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na zábor ZPF lze konstatovat,
že jsou v jiné části dokumentace dokladovány pouze předběžné celkové nároky na
ZPF, je známo zastoupení BPEJ v rámci těchto předběžných nároků na trvalý zábor
ZPF, není však patrné vyhodnocení nutných trvalých záborů dle jednotlivých
dotčených parcel, ploch a BPEJ.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, musí být
provedeno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn
v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)

2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV. tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
4. 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.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. 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 výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
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V uvedeném případě se jedná bez podrobnější specifikace o třídy ochrany IV. a V.
Z uvedeného pohledu je nezbytné záměr označit z hlediska velikosti vlivu za malý,
z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Pro další přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru bude zpracována, předložena a orgánem ochrany
ZPF schválena změna plánu rekultivací v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb.; je
doporučeno, aby ornice skrytá z plochy trvalého záboru byla využita v rámci rekultivace
skládkového tělesa, a to výhradně jako svrchní kulturní vrstva v tloušťce minimálně 30 cm
• zeminy, které budou odtěženy pro potřebu rekultivace skládky, uložit na deponii a
zabezpečit proti zcizení, znehodnocení a zaplevelení; zemina bude skladována tak, aby
nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu
• 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

Dokumentace se nijak podrobněji nezabývá problematikou ochranného pásma lesních
pozemků, ve který je realizována. V této souvislosti je pro další přípravu záměru
formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové specifikovat dotčené PUPFL, jakož i zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn

Vlivy na životní prostředí, které potenciálně mohou nastat v důsledku ukládání odpadů
v zásadě souvisí jednak s etapou samotné výstavby, jednak se samotným předmětem
předkládané dokumentace. Z hlediska tohoto aspektu jsou v návrhu stanoviska
formulována doporučení jak pro etapu výstavby, tak i provozu.
Doporučení pro etapu výstavby:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady
o způsobu jejich využití, resp. odstranění

Doporučení pro etapu provozu skládky:
• v rámci další projektové přípravy záměru bude doložen seznam odpadů, které budou
ukládány do skládkového tělesa v členění dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
• provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem skládky a k odstranění
přijímat pouze odpady uvedené v přílohách provozního řádu
• při příjímání odpadů do zařízení činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře
předcházela negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní
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účinky omezila, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí,
povrchových i podzemních vod a hluk
• každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení
• pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního
materiálu
• evidenci uložených odpadů archivovat po celou dobu provozu skládky a období následné
péče
• pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,
musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak,
aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby převzetí oprávněnou osobou (zejména N
složky SKO)
• skládkování odpadu provádět tak, aby byla zajištěna stabilita skládkového tělesa a s ním
spojených konstrukcí a bylo zabráněno sesuvům
• v provozu skládky uplatňovat řízené ukládání, vrstvení, hutnění a překrývání odpadů
technologickým materiálem na zajištění skládky
• v rámci předkládaného záměru bude vyloučen jakýkoliv zásah do PUPFL na pozemcích
spravovaných Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.
• stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
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; stávající lesní cesty zůstanou zachovány

Povinnosti provozovatele skládky ve vztahu k odpadům vznikajícím při provozování
skládky vyplývají z příslušného složkového zákona a nejsou tak specifikovány
v podmínkách předkládaného návrhu stanoviska.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že posuzovaná stavba nebude mít rozhodující vliv na
odvodnění oblasti po ukončení skládkování, neboť veškeré srážkové vody v území
zůstanou trasovány mimo těleso skládky. Dle dokumentace budou respektovány
výsledky
geotechnického
posouzení v území a provedení podrobného
geotechnického průzkumu přímo v místě stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z hlediska provedeného vyhodnocení vlivů na horninové prostředí nejsou ze strany
zpracovatele posudku výraznější připomínky. Pro další projektovou přípravu jsou
v návrhu stanoviska formulována ve shodě s posuzovanou dokumentací následující
doporučení:
• budou respektovány výsledky geotechnického posouzení v území a bude proveden
podrobný geotechnický průzkum přímo v místě staveb skládky

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

Dokumentace konstatuje, že 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.
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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.
V rámci terénních úprav existuje v celém území zvýšené riziko nástupu některých
druhů neofytů na plochách dotčených terénními úpravami.
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.
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.
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.
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.
Dokumentace dále konstatuje, že střety záměru s územním systémem ekologické
stability nenastává, obdobně jako s prvky NATURA .
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného posudku,
v dokumentaci je plochám pro 7. a 8. stavbu věnována pouze stručná aktualizace
biologického průzkumu a dále je odkazováno na průzkumy provedené pro
předcházející stavby; z dokumentace není zřejmé, zda-li se stavbou bude spojeno
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
•

součástí další projektové přípravy bude aktuální zoologický a botanický průzkum lokality
pro 7. a 8. stavbu skládky Mrsklesy; tento bude proveden v jarním období před zahájením
zemních prací

•

v případě zjištění výskytu zvláště chráněného druhu bude možná realizace záměru pouze
v případě vydání výjimky ze základních podmínek ochrany podle ustanovení § 50 zákona č.
114/1992 Sb.
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•

v rámci přípravy záměru jakož i při provozu bude nezbytné zajistit trvalou ochranu
významného krajinného prvku v sousedství skládky, to je vlastního koryta vodního toku a
jeho břehového porostu; od břehové hrany je nutné ponechat pás původních dřevin o šířce
minimálně 10 m

•

během stavby nebudou poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány

•

veškerá případná odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit
zásadně v období vegetačního klidu

•

se stavbou nebude spojeno jakékoliv odlesňování na pozemcích spravovaných Vojenskými
lesy a statky ČR, s.p.

•

při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona

•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
stávající lesní cesty zůstanou zachovány

•

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

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a
kmenů)

•

součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude projekt biologické rekultivace; tento
projekt bude kromě dalšího:
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

předložen k posouzení a schválení příslušnému orgánu ochrany přírody
vycházet z konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné
preferovat především stanovištně odpovídající druhy keřů a mělce kořenících stromů
zahrnovat vytvoření zelených pásů podél tělesa skládky s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních
druhů dřevin s tím, že pokud budou využity pro docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny, je
nutno zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určených jako dominantní pro
cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění.; v daném kontextu upřednostnit dřeviny, které splní nároky na
tzv. indikační dřeviny.
vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po obvodu
tělesa skládky
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
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)
snížit negativní pohled (vnímání) ze strany účastníků silničního provozu výsadbou pásma zeleně mezi místní
komunikací a podél oplocení skládky
obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech

•

do projektu vegetačních úprav zapracovat požadavek na ohumusování tělesa náspů a
okolních, stavbou dotčených ploch; pro osetí použít osivo odpovídající druhové skladby
po dohodě s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody; kromě běžného osetí lze
použít i metodu mulčování biomasou sklizenou na vhodných zdrojových plochách v okolí
z důvodů ochrany místního genofondu (a to i běžných druhů)

•

v projektu rekultivace zohlednit požadavek na realizaci suchých kamenných zídek a
pahorků pro ještěrky na svazích náspů orientovaných k jihu; bude se jednat o malé zídky
z nasucho 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

•

akumulační jímka bude po celém obvodu opatřena hustým pletivem min. do výše 30 cm
pro zabránění pádu drobných živočichů (např. obojživelníci, plazy) do jímky

•

pravidelně deratizovat areál skládky proti hlodavcům a desinfikovat v případě výskytu
hmyzu; zabránit přístupu nepovolaných osob na skládku v každou dobu
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D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Dokumentace vyplývá, že
kompenzace a eliminace negativních vlivů výstavby a
provozu skládky na estetiku a vzhled území je možná až ve fázi rekultivace. Mezi
opatření, která mohou ovlivnit vzhled areálu a jeho začlenění do území je dodržení
úrovně kóty koruny a tvaru skládkového tělesa a postupné provádění rekultivace
včetně vegetačních úprav.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S uvedeným konstatováním dokumentace lze v zásadě vyslovit souhlas. V této
souvislosti tak nabývá na významu již prezentované doporučení na charakter
biologické rekultivace.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že objekty zapsané do seznamu státních nemovitých
kulturních památek ochrany se v lokalitě nenacházejí. V případě zastižení
archeologických nálezů je třeba je zajistit záchranným archeologickým průzkumem.
Negativní vliv stavby na místní kulturní hodnoty a tradice nehmotné povahy nelze v
souvislosti s posuzovaným záměrem očekávat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska podkladů, dostupných v době procesu posuzování vlivů na životní prostředí
lze s uvedeným konstatováním vyslovit souhlasit. Záchranný archeologický průzkum
vyplývá z příslušné složkové legislativy a není tedy nezbytné formulovat doporučení
do návrhu stanoviska v rámci procesu EIA.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Dokumentace konstatuje, že plánovaná stavba 7. a 8. (+ 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 záboru ZPF, změny reliéfu krajiny, vlivů na krajinný ráz a
vlivů spojených s havarijními stavy.
Dále navržený záměr představuje nevýznamný až nulový vliv ve vztahu k vlivům na
ovzduší, změnám kvality povrchových vod, změnám kvality podzemních vod, vlivů na
povrchový odtok a změnu říční sítě, vlivů na čistotu půdy, poškození stromů a porostů
dřevin rostoucích mimo les, likvidaci či 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.
Příznivé vlivy nebyly hodnocením nalezeny.
Na základě provedeného vyhodnocení dokumentace konstatuje, že z hlediska
významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je záměr realizovatelný a při
respektování doporučených opatření nebude znamenat významné nepříznivé
ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných
hledisek. Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí lze v zásadě vyslovit souhlas se závěry dokumentace.
Zpracovatelé posudku konstatují, že příslušná kapitola týkající uváděných opatření
pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví obsahuje celou
řadu doporučení, se kterými je ve velké podstatě zpracovatelem posudku vysloven
souhlas, avšak v samotném textu vyhodnocujícím velikost a významnost vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí se rozbor a zdůvodnění navrhovaných doporučení
neobjevuje.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dle dokumentace v areálu skládky Mrsklesy může dojít k ohrožení zdraví, životů a
hospodářských hodnot z následujících důvodů:
§ požárem nebo výbuchem (elektrické instalace, spalovacího motoru, plynových
rozvodů, skládky)
§ nekontrolovatelným únikem toxických spalin s obsahem oxidu uhelnatého, SO2,
popř. skládkového plynu s vyšší koncentrací sulfanu do vnitřních prostorů mobilní
místnosti kogenerace
§ úrazy elektrickým proudem
§ vystavení osob nepřiměřenému teplu (výfukové potrubí spalovacího motoru, apod.)
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§ vystavení osob nadměrnému hluku a vibracím (čerpadla, ventilátory, dmychadlo
apod.).
§ ohrožení zraku zářením při svařování během oprav na místě
§ nekontrolovatelný únik horkých kapalin (parní kondenzát, voda)
§ úrazy při práci s obslužnými mechanismy (nákladní auta, bagr, kompaktor, jeřáby,
apod.).
§ pády osob z vyvýšených plošin, schodů, žebříků apod.
§ nepřípustná manipulace a nepovolené ukládání nebezpečného odpadu (odpadní
oleje, zbytky kapalných zemědělských produktů, fermentátu, apod.).
§ 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na charakter záměru, jeho lokalizaci a dosavadní provozní zkušenosti lze s
charakteristikou environmentálních rizik souhlasit. K této části dokumentace nejsou
zásadní připomínky. Opatření k prevenci environmentálních rizik jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,
který je součástí tohoto posudku.

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Předkládaný záměr byl do procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložen
jednovariantně. Zdůvodnění umístění záměru je v posuzované dokumentaci logicky
zdůvodněno.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S odkazem na §6 odst.2 zákona dokumentace nepředkládá varianty. Ze strany
zpracovatele posudku lze konstatovat, že stávající platný zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí posouzení variant nepožaduje. Ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepřesahuje svými vlivy státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k přímým či nepřímým přeshraničním vlivům bez připomínek.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace podstatnější
připomínky. Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí,
který je součástí tohoto posudku.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru
pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru.
Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá
požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření,
resp. podmínky, zmírňují vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou při
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající
technická řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek,
omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.

IV.POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění. Lze
konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané
dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací schopností a i přes
několik prezentovaných připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci
Ø byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem
posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku
Ø naopak nejsou formulována doporučení, které jednoznačně vyplývají z příslušných
složkových zákonů a prováděcích předpisů s výjimkou těch, která jsou z různých důvodů
v posudku zdůrazněna (tedy je považováno za účelné takové podmínky formulovat)

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
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Opatření pro fázi přípravy
•

v rámci další projektové přípravy záměru bude doložen seznam odpadů, které budou
ukládány do skládkového tělesa v členění dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.

•

realizovat skládku v projektovaném stavebně-technickém řešení a objektové skladbě
zabezpečující optimální nakládání s produkovaným skládkovým plynem, v souladu s řadou
ČSN 838034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek

•

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)

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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)

•

technická rekultivace bude řešena v souladu se stávajícím platným zněním vyhlášky č.
294/2005 S., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

•

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 (dle požadavku ZVS,
pracoviště Olomouc)

•

možnost vzniku havarijního nebezpečí explozí popř. zahořením minimalizovat konstrukcí
skládky, technickým řešením rekultivace, plynotěsným zapouzdřením a odplyněním, která
musí odpovídat příslušným požárně bezpečnostním předpisům

•

součástí další projektové přípravy bude vypracování projektu monitoringu:
§
§

§

jakosti a množství průsakových vod z hlediska specifikace monitorovaných parametrů, četnosti
měření, podmínek a způsobu odběru vzorků průsakové vody jakož i metod a podmínek měření
jakosti podzemních vod z hlediska způsobu monitoringu jakosti podzemní vody, výšky hladiny
v monitorovacích vrtech, rozsahu monitorovaných parametrů a četnosti měření, podmínek a
způsobu odběru vzorků podzemní vody jakož i metod a podmínek měření
jakosti a množství skládkového plynu z hlediska správných ukazatelů, parametrů a četnosti
měření včetně kontroly složení skládkového plynu
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§

pachových látek s tím, že měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky
vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry
obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
vyhodnocení zjištěných ukazatelů, způsobu jejich zpracování, vyhodnocení a případného předání
příslušným orgánům státní správy

§

•

komplexní verifikaci možných škod na technologickém zařízení s plánem opatření
vypracovat v rámci zpracování dokumentace podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
o ochraně proti výbuchu

•

v rámci schvalování záměru bude předložen Odborný posudek podle zákona č.86/2002 Sb.
v platném znění pro jednotlivé střední zdroje znečišťování ovzduší; součástí odborného
posudku bude podrobnější popis bilancí emisí jednotlivých středních zdrojů znečišťování
ovzduší

•

zaslepení výústě do bezejmenné vodoteče bude provedeno neprodleně před započetím
zavážení sektoru skládky odpadem

•

akumulace průsakových vod bude řešena ve dvou samostatných sběrných jímkách
situovaných u každé stavby 7. a 8. stavby skládky, a to na základě hydrogeologického
průzkumu, který bude součástí další projektové přípravy záměru

•

záchytná samostatná jímka bude upravena a bude zcela nepropustná, což bude doloženo
atestem o zkouškách nepropustnosti; jímka 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

•

po obvodu skládkového tělesa vybudovat otevřený, zpevněný obtokový příkop k zachycení
a odvedení srážkových vod z úrovně terénu a povodí nad skládkou

•

v rámci rekultivace a plynotěsného zapouzdření instalovat propojení odběrových
plynových studní a energetické využití skládkového plynu na kogenerační jednotce

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a
kmenů)

•

součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude projekt biologické rekultivace; tento
projekt bude kromě dalšího:
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

předložen k posouzení a schválení příslušnému orgánu ochrany přírody
vycházet z konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné
preferovat především stanovištně odpovídající druhy keřů a mělce kořenících stromů
zahrnovat vytvoření zelených pásů podél tělesa skládky s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních
druhů dřevin s tím, že pokud budou využity pro docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny, je
nutno zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určených jako dominantní pro
cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění.; v daném kontextu upřednostnit dřeviny, které splní nároky na
tzv. indikační dřeviny.
vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po obvodu
tělesa skládky
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
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)
snížit negativní pohled (vnímání) ze strany účastníků silničního provozu výsadbou pásma zeleně mezi místní
komunikací a podél oplocení skládky
obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech

•

do projektu vegetačních úprav zapracovat požadavek na ohumusování tělesa náspů a
okolních, stavbou dotčených ploch; pro osetí použít osivo odpovídající druhové skladby
po dohodě s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody; kromě běžného osetí lze
použít i metodu mulčování biomasou sklizenou na vhodných zdrojových plochách v okolí
z důvodů ochrany místního genofondu (a to i běžných druhů)

•

v projektu rekultivace zohlednit požadavek na realizaci suchých kamenných zídek a
pahorků pro ještěrky na svazích náspů orientovaných k jihu; bude se jednat o malé zídky

47

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba

z nasucho 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
•

akumulační jímka bude po celém obvodu opatřena hustým pletivem min. do výše 30 cm
pro zabránění pádu drobných živočichů (např. obojživelníci, plazy) do jímky

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude zpracována, předložena a orgánem ochrany
ZPF schválena změna plánu rekultivací v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb.; je
doporučeno, aby ornice skrytá z plochy trvalého záboru byla využita v rámci rekultivace
skládkového tělesa, a to výhradně jako svrchní kulturní vrstva v tloušťce minimálně 30 cm

•

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

•

na základě provedeného hydrogeologického průzkumu vypracovat návrh monitoringu
povrchových a podzemních vod pro 7. a 8. stavbu skládky Mrsklesy; sjednotit metodiku
monitorování skládky s monitoringem předchozích staveb a toto zpracovat odbornou
hydrogeologickou firmou nebo odborníkem hydrogeologem; četnost měření průsakových
vod navrhnout v souladu s ČSN 83 8036 čtvrtletně a během následné péče každých 6
měsíců; kontrolu průsakových vod potom provádět dle čl. 11 a 12 ČSN 83 80 33
„Skládkování odpadů – nakládání s průsakovými vodami ze skládek“

•

pro účely vyhodnocení monitoringu podzemních drenážních a povrchových vod z okolí
skládky a skládkového tělesa určit způsob, výši a rozsah maximálních přípustných
ukazatelů znečištění těchto vod a tyto dát do souladu s podmínkami platného
integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-003 a S-001 Mrsklesy

•

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

•

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 v platném znění;
odvádění jiných vod s kvalitou, která neodpovídá limitům uvedeným v tomto nařízení bude
nepřípustné; bude doloženo stanovisko správce bezejmenného přítoku toku Vrtůvka

•

technickým řešením musí být zabráněno úniku srážkových vod z tělesa skládky po dobu
provozu přes hráze skládky smyvem a následně a okolního půdního prostředí

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat způsob zásobování mechanismů v prostoru
skládky pohonnými hmotami tak, aby byl vyloučen jejich únik mimo určené zpevněné
plochy

•

veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými, zabezpečit tak,
aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo horninového
prostředí

•

těleso skládky zabezpečit proti vniknutí cizích vod z okolních ploch a výše položeného
povodí; tyto srážkové vody neškodně odvést z areálu skládky

•

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

•

v rámci další projektové specifikovat dotčené PUPFL, jakož i zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn
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•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
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; stávající lesní cesty zůstanou zachovány

•

součástí další projektové přípravy bude aktuální zoologický a botanický průzkum lokality
pro 7. a 8. stavbu skládky Mrsklesy; tento bude proveden v jarním období před zahájením
zemních prací

•

v případě zjištění výskytu zvláště chráněného druhu bude možná realizace záměru pouze
v případě vydání výjimky ze základních podmínek ochrany podle ustanovení § 50 zákona č.
114/1992 Sb.

•

v rámci přípravy záměru jakož i při provozu bude nezbytné zajistit trvalou ochranu
významného krajinného prvku v sousedství skládky, to je vlastního koryta vodního toku a
jeho břehového porostu; od břehové hrany je nutné ponechat pás původních dřevin o šířce
minimálně 10 m

•

v rámci předkládaného záměru bude vyloučen jakýkoliv zásah do PUPFL na pozemcích
spravovaných Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.

Opatření pro fázi výstavby
•

výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v denní době

•

v době přípravy prostoru pro stavby skládky její správnou organizací minimalizovat pohyb
mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby

•

v 3 m pásmu podél bezejmenného přítoku Vrtůvky nesmí být skladovány závadné látky
vodám, lehce odplavitelný materiál a materiál zhoršující odtokové poměry v lokalitě

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru skládky musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením pracovní
směny; v mimo pracovní dobu budou mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která
bude vybavena odlučovačem ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

veškerá případná odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit
zásadně v období vegetačního klidu

•

během stavby nebudou poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány

•

se stavbou nebude spojeno jakékoliv odlesňování na pozemcích spravovaných Vojenskými
lesy a statky ČR, s.p.

•

při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona
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•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
stávající lesní cesty zůstanou zachovány

•

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

•

zeminy, které budou odtěženy pro potřebu rekultivace skládky, uložit na deponii a
zabezpečit proti zcizení, znehodnocení a zaplevelení; zemina bude skladována tak, aby
nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

Opatření pro fázi provozu
•

provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících se záměrem „Plán opatření
pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č.
450/2005 Sb.

•

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a
doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

•

hutnění odpadů zabezpečit minimálně na měrnou hmotnost odpadu 1,0 t.m-3, vzdušné
svahy tělesa skládky dohutňovat; těleso skládky profilovat v projektovaném tvaru, vzdušné
svahy před rekultivací finálně převrstvovat konstrukčně vhodnými technologickými
materiály

•

v rámci povolení a uvedení stavby do provozu splnit veškeré podmínky požární
bezpečnosti stavby a protipožárního zabezpečení jejího provozu; protipožární zabezpečení
skládky řešit požární dokumentací (požární zpráva, požární poplachové směrnice,
„havarijní plán“) a nácvikem činností zaměstnanců pro případ vzniku požáru

•

v rámci další přípravy záměru vypracovat provozní a požární řád pro 7. a 8. stavbu, a to i s
akcentem na opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení
provozních závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní
prostředí a obyvatelstvo; s těmito dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu skládky

•

v rámci provozního řádu skládky vyloučit technologickými i organizačními opatřeními
hromadění korozních produktů na bázi oxidů a sirníků železa v plynových přívodech do
motoru kogenerační jednotky, které by mohly způsobit předčasnou iniciaci skládkového
plynu

•

v rámci provozního řádu skládky 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

•

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.)

•

pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení (plynových studní, dmychadla
a rozvodů)

•

po zahájení provozu Skládky Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba provést kontrolní
měření hluku ve vybraných výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa
měření konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

•

místa možného hromadění skládkového plynu označit příslušnými značkami a symboly
nebezpečí
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•

režim provozu dopravních prostředků po areálu omezit dopravním značením s vyznačením
nejvyšší povolené rychlosti

•

pravidelně proškolovat zaměstnance, včetně praktického nácviku řešení situací, z
problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí a
havarijního zabezpečení

•

zajistit čerpací zkoušku na přítomnost bioplynu ve skládce a po pozitivních výsledcích
zahájit čerpání a jímání bioplynu s jeho energetickým využitím

•

odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny

•

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)

•

materiál k technickému zabezpečení skládky (TZS) důsledně využívat v prostoru vnějšího
okraje skládky tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do
ovzduší; v případě nedostatku TZS ho nahradit jiným vhodným materiálem

•

věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky,
zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§

důsledně dodržovat vymezenou plochu denního skládkování
aktivní plochu před ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem, rozsah aktivní
plochy na čele skládky přizpůsobovat i aktuální lokální klimatické situaci
případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat rozlivem vodou a
překrýváním inertním materiálem
potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem
zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při
nepříznivých klimatických podmínkách
stavební odpady, které při manipulaci mohou vykazovat riziko nadměrné prašnosti (úlet tuhých
emisí), budou přijímány na skládku s dostatečným obsahem vlhkosti pro snížení prašnosti; tento
aspekt musí provozní řád požadovat tak, aby byl zajištěn již v místě vzniku odpadu
provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů
u jednotlivých stacionárních i mobilních spalovacích zařízení vyloučit chod naprázdno a vyloučit
neproduktivní přejezdy strojů po areálu
pravidelně sledovat účinnost instalovaných zařízení k omezování emisí
bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy a poruchy vzniklé v provozu zařízení k omezování
emisí a spalovacích zdrojů

•

mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných
zařízení; o údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku

•

provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace

•

zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů; instalovat přenosné sítě o
výšce min. 4m, které budou umístěny v místě aktuálního skládkování pro zamezení úletu
lehkých frakcí

•

omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

organizačními opatřeními minimalizovat používání těžké vibrační techniky; omezovat
vibrace stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

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

•

v rámci provozního řádu budou pravidelně kontrolovány šachty a jímky a kontrola
evidována v provozním deníku

•

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
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technických bariér nebo tras výluhových vod a hledat příčinu znečištění a postupovat
podle havarijního řádu; kontaminovanou podzemní vodu sanovat do doby odstranění
škodlivých polutantů
•

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)

•

monitoring drenážních vod (z drenáže pod skládkou) bude realizován pomocí šachty, kam
jsou drenážní vody svedeny; v případě překročení imisních standardů jednotlivých
ukazatelů drenážních vod podle platných právních předpisů (NV č. 61/2003 Sb. v platném
znění), nesmí být tyto vody vypouštěny do recipientu; v pravidelných schválených
intervalech provádět rozbory skládkových vod a výsledky rozboru archivovat; vzorky vod
budou odebírány certifikovanou osobou pomocí odběrového zařízení; odběr vzorků bude
prováděn ve smyslu příslušné ČSN ISO 5667-11

•

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.

•

provádět dle schválených rozhodnutí (IPPC) hydrobiologické monitorování bezejmenného
vodního toku pod systémem skládek ve vybraných profilech

•

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, která bude na vyžádání poskytnuta všem dotčeným orgánům státní správy nebo
dotčené obci

•

přebytečnou skládkovou vodu ze sběrné záchytné jímky lze zneškodňovat zpětným
rozlivem (nikoliv rozstřikem) na povrch těleso skládky; přebytečnou skládkovou vodu lez
potom 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

•

provozovatel povede evidenci skládkových vod, vyvážených na příslušnou ČOV

•

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)

•

odvedení drenážních vod do vod povrchových řešené pro každou stavbu samostatně bude
prováděno po kontrole jejich kvality

•

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

•

všechny vzniklé havarijní situace budou neprodleně zaznamenávány v provozním deníku
skládky; v zápise o havárii bude uvedeno datum vzniku, čas, název a informované instituce
a osoby, jakož i způsob provedeného řešení vzniklé havárie; o každé havárii bude
neprodleně sepsán zápis a budou informovány příslušné orgány a instituce

•

provádět pravidelné kontroly, zkoušky funkčnosti, integrity a nepropustnosti, předepsaná
měření a analýzy objektů, potrubních vedení a technologií určených k nakládání s
průsakovými, splaškovými a srážkovými vodami, tj. k jejich akumulaci, odvádění a čištění

•

v zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek; použité
sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak,
aby bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí

•

provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem skládky a k odstranění
přijímat pouze odpady uvedené v přílohách provozního řádu
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•

při příjímání odpadů do zařízení činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře
předcházela negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní
účinky omezila, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí,
povrchových i podzemních vod a hluk

•

každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení

•

pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního
materiálu

•

evidenci uložených odpadů archivovat po celou dobu provozu skládky a období následné
péče

•

pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,
musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak,
aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby převzetí oprávněnou osobou (zejména
N složky SKO)

•

skládkování odpadu provádět tak, aby byla zajištěna stabilita skládkového tělesa a s ním
spojených konstrukcí a bylo zabráněno sesuvům

•

v provozu skládky uplatňovat řízené ukládání, vrstvení, hutnění a překrývání odpadů
technologickým materiálem na zajištění skládky

•

pravidelně deratizovat areál skládky proti hlodavcům a desinfikovat v případě výskytu
hmyzu; zabránit přístupu nepovolaných osob na skládku v každou dobu
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. v platném znění se k posuzované
dokumentaci vyjádřily:
1) Olomoucký kraj
náměstek hejtmana
č.j.:KUOK/43219/2009-2/7283 ze dne:19.5. 2009
Podstata vyjádření:

Ze strany Olomouckého kraje k uvažovanému záměru bez připomínek.
2) Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: KUOK/57171/2009 ze dne: 8.6. 2009
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska oddělení lesnictví bez připomínek
b) Z hlediska oddělení vodního hospodářství je uvedeno, že záměr podléhá vydání
souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. §17 odst.1 písm. b) vodního zákona v rámci
řízení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších
předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené vyjádření vyplývá z příslušného složkového zákona. Není tedy nezbytné
tento požadavek formulovat do návrhu stanoviska.
c) Z hlediska orgánu státní správy rybářství bez připomínek.
d) Z hlediska oddělení ovzduší bez připomínek.
e) Z hlediska oddělení ochrany životního prostředí a oddělení ochrany přírody bez
připomínek.

3) Magistrát města Olomouce
odbor životního prostředí
č.j.: SmOl/ŽP/55/7909/2009/Pla ze dne: 27.5. 2009
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska oddělení vodního hospodářství je požadováno, aby návrh a provádění
monitoringu byl sestaven a realizován 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 navrhovaných staveb „Úložiště odpadů Mrsklesy – VII.a
VIII. stavby“. Je nutné doložit stanovisko správce bezejmenného přítoku toku Vrtůvka,
který se nachází ve vojenském újezdu Libavá.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené požadavky jsou zapracovány v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
b) Dle § 49 vodního zákona je nutno dodržet odstup stavby skládky v šířce nejméně
6m od břehové čáry.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedený požadavek je zapracován do podmínek návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
c) Stavbou skládky nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě ani ke
zhoršení kvality povrchových a podzemních vod v okolním prostoru.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Formulace podmínek v návrhu stanoviska dle názoru zpracovatelů posudku zajišťuje
respektování výše uvedeného požadavku.
d) Z hlediska oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí je upozorněno,
že průsakové vody ze skládek by měly být vedeny v režimu odpadů pouze v případě,
že budou předávány k úpravě nebo odstranění do zařízení k nakládání s odpady
podle zákona o odpadech. V případě, že budou průsakové vody odváženy na čistírnu
odpadních vod, budou vedeny v režimu odpadních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas. Nejedná se však o připomínku, která
by mohla ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
e) Z hlediska oddělení ochrany ovzduší bez připomínek.
f) Z hlediska oddělení péče o krajinu a zemědělství bez námitek. V dalším řízeních je
nutno postupovat v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ustanovení § 9 – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy,
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ustanovení § 4 – zásah do
VKP a ustanovení § 12 – změna krajinného rázu, a zákonem č. 289/1995 Sb., o
lesích, ustanovení § 14 – stavba do 50 m od hranice lesa.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené požadavky jednoznačně vyplývají z příslušných složkových zákonů a musí
být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

4) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
č.j.: M2OL1836S/2009 ze dne: 25.5. 2009
Podstata vyjádření:

K předložené dokumentaci nejsou připomínky.
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5) Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Olomouc
č.j.: ČIŽP/48/IPP/0908585.001/09/OLH ze dne: 4.6. 2009
Podstata vyjádření:

Na str. 56 textové části Dokumentace je uvedeno, že na skládce Mrsklesy je
monitoring vzorků průsakových vod prováděn 2x ročně, v každém pololetí jednou.
Vzhledem k tomu, že ČIŽP nemá k posouzení této četnosti potřebné podklady
(hydrogeologický posudek a předchozí výsledky monitoringu), nemůže ji plně
vyhodnotit. Proto upozorňujeme, že v kap. 6.3 ČSN 83 8036 „Skládkování odpadů –
monitorování skládek“ je navržena pro složení průsakových vod četnost měření
během provozování čtvrtletně a během následné péče každých 6 měsíců. V kapitole
6.4 téže normy je uvedeno, že pokud je z hodnocení údajů patrné, že během
provozování skládky se výsledky monitorování nemění, lze intervaly prodloužit,
alespoň jednou ročně však musí být změřena vodivost. ČIŽP dále doporučuje
provádět kontrolu průsakových vod dle čl. 11 a 12 ČSN 83 8033 „Skládkování
odpadů – nakládání s průsakovými vodami ze skládek“. Pro účely vyhodnocení
monitoringu podzemních, drenážních a povrchových vod z okolí
skládky a
skládkového tělesa ČIŽP doporučuje určit způsob, výši a rozsah max. přípustných
ukazatelů znečištění těchto vod a tyto provést do souladu s podmínkami platného
integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-003 a S-001 Mrsklesy“,
neboť 7. a 8. stavba na stávající zařízení skládky bude přímo navazovat
Stanovisko zpracovatele posudku:

Výše uvedená doporučení jsou zapracována
úřadu.

do návrhu stanoviska příslušnému

6) Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Vodoprávní úřad
č.j.: 179-7/2009-1484 ze dne: 8.6. 2009
Podstata vyjádření:

Úřad trvá na stanovisku vydaném dne 9. listopadu 2008 v posledním odstavci:
„bezpodmínečně dodržovat ochranné pásmo lesa a vodního toku včetně účelové
komunikace. Komunikace (silnice) parcelní číslo 704/2 je v majetku České republiky
s právem hospodaření VUSS Brno. Zmíněnou komunikaci využívá LO Haná s.r.o. při
provozování skládky. V Dokumentaci postrádají konkrétní opatření k udržování
komunikace v čistotě včetně příkopů. Provozem skládky je komunikace při deštivém
počasí značně znečišťována a je nebezpečná pro provoz. Provozem skládky nesmí
být omezeny ani okolní účelové komunikace, které jsou v majetku ČR s právem
hospodaření VLS ČR, s.p. a VUSS Brno.
Za větrného počasí odlétající lehké odpady ze skládky znečišťují okolní porosty na
území vojenského újezdu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se skládka rozrůstá a v současné době není možno
v terénu přesně stanovit hranici pozemků skládky je žádoucí hranice pozemků vytyčit.
V Dokumentaci je potřeba doplnit Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá jako
územně dotčený správní celek, což vyplývá z ustanovení § 30 zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany ČR.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku soudí, že veškeré odborné připomínky, které jsou
formulovány ve výše uvedeném vyjádření, jsou zapracovány do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.

7) Povodí Moravy, s.p.
č.j.: PM020688/2009-203/Fa ze dne: 4.6. 2009
Podstata vyjádření:

Povodí Moravy, s.p. souhlasí se záměrem za dodržení následujících podmínek:
Ø Projektová dokumentace bude odsouhlasena přímým správcem dotčeného vodního
toku.
Ø Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými
látkami. Provoz skládky nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
Ø Do dokumentace bude doplněno umístění monitorovacích vrtů a odběrných profilů
podzemních a povrchových vod.
Ø Pro 7. a 8. stavbu skládky Mrsklesy bude před závěrečnou kontrolní prohlídkou
dopracován a schválen provozní řád a havarijní plán.
Ø Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy výsledky zkoušky vodotěsnosti
používaných jímek a smlouva, kterou bude doloženo pravidelné vyvážení obsahu
sběrných jímek skládkových a odpadních vod na sjednanou ČOV. Dále bude
předložen atest použité těsnící folie
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že veškeré odborné požadavky vznesené
v rámci tohoto vyjádření jsou zohledněna v podmínkách návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
8) MŽP - odbor ochrany ovzduší
č.j.: 1823/820/09 ze dne: 3.6.2009
Podstata vyjádření:

Za předpokladu dodržení relevantní legislativy je záměr akceptovatelný.

9) MŽP - odbor ochrany vod
č.j.: 33220/ENV/09, 1083/740/09 ze dne: 19.05..2009
Podstata vyjádření:

Podmiňují svůj souhlas se záměrem důsledným dodržováním v Dokumentaci
stanovených požadavků na ochranu vod a dále těch požadavků, které jsou
legislativně stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k němu, mj. dodržení
požadavků stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
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k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., a dále pravidel stanovených
vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku soudí, že veškeré požadavky související v rámci
procesu EIA s minimalizací negativních vlivů na povrchové a podzemní vody jsou
zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Pochopitelně v tomto návrhu
stanoviska nejsou zapracovány požadavky, které jednoznačně souvisejí s příslušným
složkovým zákonem a které musí být plněny bez ohledu na proces posuzování vlivů
na životní prostředí.
10) MŽP ČR - odbor odpadů
č.j.: 33217/ENV/09, 3037/720/09vze dne: 11.5. 2009
Podstata vyjádření:

Odbor odpadů souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
a) Během výstavby a provozu samotného musí být důsledně dodržován zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve smyslu
vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
změně vyhlášky č. 303/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
b) Provoz skládky lze provozovat pouze na základě rozhodnutí místně příslušného
krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho
provozním řádem dle § 14, odstavec 1, zákona č. 185/2001 Sb.
c) Pro další řízení odbor odpadů požaduje seznam odpadů, které budou ukládány
do skládkového tělesa v členění dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že doporučení, která jednoznačně nesouvisí
s příslušným složkovým zákonem jsou dále zapracovány do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Olomouckém kraji, v obci Mrsklesy a
v katastrálním území Mrsklesy na Moravě.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na zábor ZPF, změny reliéfu
krajiny, vlivů na krajinný ráz a vlivy spojených s havarijními stavy.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba
zpracovaná oprávněnou osobou RNDr. Stanislavem Novákem, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 15120/3906/OEP/92.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona. Požadavky doporučené zpracovatelem
posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné před zahájením stavby, ostatní
doporučení jsou ze strany zpracovatele posudku podmiňující pro realizaci záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba
v navrhované aktivní variantě
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování dalších opatření vyplývajících ze
stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:
STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:

Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba

I.2. Kapacita záměru:
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.
I.3. Umístění:

kraj: Olomoucký
obec: Mrsklesy
KÚ: Mrsklesy na Moravě

I.4. Obchodní firma oznamovatele:

LO Haná, s.r.o.

I.5. IČO oznamovatele:

25369806

I.6. Sídlo oznamovatele:

LO Haná, s.r.o.
Pivovarská 900
783 53 Velká Bystřice
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II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována v březnu 2009 oprávněnou osobou RNDr. Stanislavem Novákem,
který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 15120/3906/OEP/92.
II.2. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j.45657 /
ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v září 2009.
II.3. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo zahájeno
30.04.2009
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne 19.06.2009
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 19.09.2009
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování
podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
1) Olomoucký kraj
náměstek hejtmana
č.j.:KUOK/43219/2009-2/7283 ze dne:19.5. 2009
2) Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: KUOK/57171/2009 ze dne: 8.6. 2009
3) Magistrát města Olomouce
odbor životního prostředí
č.j.: SmOl/ŽP/55/7909/2009/Pla ze dne: 27.5. 2009
4) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
č.j.: M2OL1836S/2009 ze dne: 25.5. 2009
5) Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Olomouc
č.j.: ČIŽP/48/IPP/0908585.001/09/OLH ze dne: 4.6. 2009
6) Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Vodoprávní úřad
č.j.: 179-7/2009-1484 ze dne: 8.6. 2009
7) Povodí Moravy, s.p.
č.j.: PM020688/2009-203/Fa ze dne: 4.6. 2009
8) MŽP - odbor ochrany ovzduší
č.j.: 1823/820/09 ze dne: 3.6.2009
9) MŽP - odbor ochrany vod
č.j.: 33220/ENV/09, 1083/740/09 ze dne: 19.05..2009
10) MŽP ČR - odbor odpadů
č.j.: 33217/ENV/09, 3037/720/09vze dne: 11.5. 2009
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na zábor ZPF,
změny reliéfu krajiny, vlivů na krajinný ráz a vlivy spojených s havarijními stavy.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení
předmětného záměru.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi
přípravy, výstavby a provozu záměru.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces
EIA.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace předkládá jednovariantní řešení
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 10
vyjádření dotčených orgánů státní správy a obce, která jsou uvedena pod bodem
II.6. tohoto stanoviska.
Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části
V. předkládaného posudku s tím, že na shodné připomínky je odpovídáno respektive
reagováno vždy pouze v prvním vyjádření a připomínky vyplývající z těchto vyjádření
byla buď zpracovatelem posudku komentována, respektive ve formě podmínek
navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně zdůvodněno, proč některé
z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), na základě dokumentace
o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, dotčených správních úřadů, zpracovaného posudku a výsledků veřejného
projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba
v navrhované aktivní variantě
za předpokladu, níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako
podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
•

v rámci další projektové přípravy záměru bude doložen seznam odpadů, které budou
ukládány do skládkového tělesa v členění dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.

•

realizovat skládku v projektovaném stavebně-technickém řešení a objektové skladbě
zabezpečující optimální nakládání s produkovaným skládkovým plynem, v souladu s
řadou ČSN 838034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek

•

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)

•

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
-9
3 -1
zhutnělé pláně) na dosažení koeficientu filtrace kf < 10 m .s , 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

•

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

•

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

•

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
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•

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)

•

technická rekultivace bude řešena v souladu se stávajícím platným zněním vyhlášky č.
294/2005 S., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

•

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 (dle požadavku ZVS,
pracoviště Olomouc)

•

možnost vzniku havarijního nebezpečí explozí popř. zahořením minimalizovat konstrukcí
skládky, technickým řešením rekultivace, plynotěsným zapouzdřením a odplyněním, která
musí odpovídat příslušným požárně bezpečnostním předpisům

•

součástí další projektové přípravy bude vypracování projektu monitoringu:
§
§

§
§

§

jakosti a množství průsakových vod z hlediska specifikace monitorovaných parametrů, četnosti
měření, podmínek a způsobu odběru vzorků průsakové vody jakož i metod a podmínek měření
jakosti podzemních vod z hlediska způsobu monitoringu jakosti podzemní vody, výšky hladiny
v monitorovacích vrtech, rozsahu monitorovaných parametrů a četnosti měření, podmínek a
způsobu odběru vzorků podzemní vody jakož i metod a podmínek měření
jakosti a množství skládkového plynu z hlediska správných ukazatelů, parametrů a četnosti
měření včetně kontroly složení skládkového plynu
pachových látek s tím, že měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s
požadavky vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek,
přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
vyhodnocení zjištěných ukazatelů, způsobu jejich zpracování, vyhodnocení a případného
předání příslušným orgánům státní správy

•

komplexní verifikaci možných škod na technologickém zařízení s plánem opatření
vypracovat v rámci zpracování dokumentace podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
o ochraně proti výbuchu

•

v rámci schvalování záměru bude předložen Odborný posudek podle zákona č.86/2002
Sb. v platném znění pro jednotlivé střední zdroje znečišťování ovzduší; součástí
odborného posudku bude podrobnější popis bilancí emisí jednotlivých středních zdrojů
znečišťování ovzduší

•

zaslepení výústě do bezejmenné vodoteče bude provedeno neprodleně před započetím
zavážení sektoru skládky odpadem

•

akumulace průsakových vod bude řešena ve dvou samostatných sběrných jímkách
situovaných u každé stavby 7. a 8. stavby skládky, a to na základě hydrogeologického
průzkumu, který bude součástí další projektové přípravy záměru

•

záchytná samostatná jímka bude upravena a bude zcela nepropustná, což bude doloženo
atestem o zkouškách nepropustnosti; jímka 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

•

po obvodu skládkového tělesa vybudovat otevřený, zpevněný obtokový příkop k
zachycení a odvedení srážkových vod z úrovně terénu a povodí nad skládkou

•

v rámci rekultivace a plynotěsného zapouzdření instalovat propojení odběrových
plynových studní a energetické využití skládkového plynu na kogenerační jednotce

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a
kmenů)

6

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba

•

součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude projekt biologické rekultivace;
tento projekt bude kromě dalšího:
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

předložen k posouzení a schválení příslušnému orgánu ochrany přírody
vycházet z konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné
preferovat především stanovištně odpovídající druhy keřů a mělce kořenících stromů
zahrnovat vytvoření zelených pásů podél tělesa skládky s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních
druhů dřevin s tím, že pokud budou využity pro docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny,
je nutno zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určených jako dominantní pro
cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění.; v daném kontextu upřednostnit dřeviny, které splní nároky na
tzv. indikační dřeviny.
vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po obvodu
tělesa skládky
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
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)
snížit negativní pohled (vnímání) ze strany účastníků silničního provozu výsadbou pásma zeleně mezi místní
komunikací a podél oplocení skládky
obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech

•

do projektu vegetačních úprav zapracovat požadavek na ohumusování tělesa náspů a
okolních, stavbou dotčených ploch; pro osetí použít osivo odpovídající druhové skladby
po dohodě s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody; kromě běžného osetí
lze použít i metodu mulčování biomasou sklizenou na vhodných zdrojových plochách
v okolí z důvodů ochrany místního genofondu (a to i běžných druhů)

•

v projektu rekultivace zohlednit požadavek na realizaci suchých kamenných zídek a
pahorků pro ještěrky na svazích náspů orientovaných k jihu; bude se jednat o malé
zídky z nasucho 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

•

akumulační jímka bude po celém obvodu opatřena hustým pletivem min. do výše 30 cm
pro zabránění pádu drobných živočichů (např. obojživelníci, plazy) do jímky

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude zpracována, předložena a orgánem
ochrany ZPF schválena změna plánu rekultivací v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb.; je
doporučeno, aby ornice skrytá z plochy trvalého záboru byla využita v rámci rekultivace
skládkového tělesa, a to výhradně jako svrchní kulturní vrstva v tloušťce minimálně 30
cm

•

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

•

na základě provedeného hydrogeologického průzkumu vypracovat návrh monitoringu
povrchových a podzemních vod pro 7. a 8. stavbu skládky Mrsklesy; sjednotit metodiku
monitorování skládky s monitoringem předchozích staveb a toto zpracovat odbornou
hydrogeologickou firmou nebo odborníkem hydrogeologem; četnost měření průsakových
vod navrhnout v souladu s ČSN 83 8036 čtvrtletně a během následné péče každých 6
měsíců; kontrolu průsakových vod potom provádět dle čl. 11 a 12 ČSN 83 80 33
„Skládkování odpadů – nakládání s průsakovými vodami ze skládek“

•

pro účely vyhodnocení monitoringu podzemních drenážních a povrchových vod z okolí
skládky a skládkového tělesa určit způsob, výši a rozsah maximálních přípustných
ukazatelů znečištění těchto vod a tyto dát do souladu s podmínkami platného
integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-003 a S-001 Mrsklesy

•

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

•

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
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hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění;
odvádění jiných vod s kvalitou, která neodpovídá limitům uvedeným v tomto nařízení
bude nepřípustné; bude doloženo stanovisko správce bezejmenného přítoku toku
Vrtůvka
•

technickým řešením musí být zabráněno úniku srážkových vod z tělesa skládky po dobu
provozu přes hráze skládky smyvem a následně a okolního půdního prostředí

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat způsob zásobování mechanismů v prostoru
skládky pohonnými hmotami tak, aby byl vyloučen jejich únik mimo určené zpevněné
plochy

•

veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými, zabezpečit tak,
aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo horninového
prostředí

•

těleso skládky zabezpečit proti vniknutí cizích vod z okolních ploch a výše položeného
povodí; tyto srážkové vody neškodně odvést z areálu skládky

•

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

•

v rámci další projektové specifikovat dotčené PUPFL, jakož i zásahy do ochranných
pásem pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě
souhlas vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat
podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
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; stávající lesní cesty zůstanou
zachovány

•

součástí další projektové přípravy bude aktuální zoologický a botanický průzkum lokality
pro 7. a 8. stavbu skládky Mrsklesy; tento bude proveden v jarním období před zahájením
zemních prací

•

v případě zjištění výskytu zvláště chráněného druhu bude možná realizace záměru pouze
v případě vydání výjimky ze základních podmínek ochrany podle ustanovení § 50 zákona
č. 114/1992 Sb.

•

v rámci přípravy záměru jakož i při provozu bude nezbytné zajistit trvalou ochranu
významného krajinného prvku v sousedství skládky, to je vlastního koryta vodního toku a
jeho břehového porostu; od břehové hrany je nutné ponechat pás původních dřevin o
šířce minimálně 10 m

•

v rámci předkládaného záměru bude vyloučen jakýkoliv zásah do PUPFL na pozemcích
spravovaných Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.

Opatření pro fázi výstavby
•

výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
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•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
budou uskutečňovány v denní době

•

v době přípravy prostoru pro stavby skládky její správnou organizací minimalizovat
pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby

•

v 3 m pásmu podél bezejmenného přítoku Vrtůvky nesmí být skladovány závadné látky
vodám, lehce odplavitelný materiál a materiál zhoršující odtokové poměry v lokalitě

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru skládky musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením
pracovní směny; v mimo pracovní dobu budou mechanismy odstaveny na zpevněné
ploše, která bude vybavena odlučovačem ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

veškerá případná odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
řešit zásadně v období vegetačního klidu

•

během stavby nebudou poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány

•

se stavbou nebude spojeno jakékoliv odlesňování na pozemcích spravovaných
Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.

•

při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona

•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
stávající lesní cesty zůstanou zachovány

•

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

•

zeminy, které budou odtěženy pro potřebu rekultivace skládky, uložit na deponii a
zabezpečit proti zcizení, znehodnocení a zaplevelení; zemina bude skladována tak, aby
nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

Opatření pro fázi provozu
•

provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících se záměrem „Plán opatření
pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č.
450/2005 Sb.

•

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a
doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

•

hutnění odpadů zabezpečit minimálně na měrnou hmotnost odpadu 1,0 t.m-3, vzdušné
svahy tělesa skládky dohutňovat; těleso skládky profilovat v projektovaném tvaru,
vzdušné svahy před rekultivací finálně převrstvovat konstrukčně vhodnými
technologickými materiály

•

v rámci povolení a uvedení stavby do provozu splnit veškeré podmínky požární
bezpečnosti stavby a protipožárního zabezpečení jejího provozu; protipožární
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zabezpečení skládky řešit požární dokumentací (požární zpráva, požární poplachové
směrnice, „havarijní plán“) a nácvikem činností zaměstnanců pro případ vzniku požáru
•

v rámci další přípravy záměru vypracovat provozní a požární řád pro 7. a 8. stavbu, a to i
s akcentem na opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení
provozních závad, nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní
prostředí a obyvatelstvo; s těmito dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu skládky

•

v rámci provozního řádu skládky vyloučit technologickými i organizačními opatřeními
hromadění korozních produktů na bázi oxidů a sirníků železa v plynových přívodech do
motoru kogenerační jednotky, které by mohly způsobit předčasnou iniciaci skládkového
plynu

•

v rámci provozního řádu skládky 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

•

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.)

•

pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení (plynových studní, dmychadla
a rozvodů)

•

po zahájení provozu Skládky Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba provést kontrolní
měření hluku ve vybraných výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie;
místa měření konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

•

místa možného hromadění skládkového plynu označit příslušnými značkami a symboly
nebezpečí

•

režim provozu dopravních prostředků po areálu omezit dopravním značením s
vyznačením nejvyšší povolené rychlosti

•

pravidelně proškolovat zaměstnance, včetně praktického nácviku řešení situací, z
problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany složek životního prostředí a
havarijního zabezpečení

•

zajistit čerpací zkoušku na přítomnost bioplynu ve skládce a po pozitivních výsledcích
zahájit čerpání a jímání bioplynu s jeho energetickým využitím

•

odplyňovací studny musí být plynotěsně uzavřeny

•

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)

•

materiál k technickému zabezpečení skládky (TZS) důsledně využívat v prostoru vnějšího
okraje skládky tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do
ovzduší; v případě nedostatku TZS ho nahradit jiným vhodným materiálem

•

věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky,
zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:
§
§
§
§

§

důsledně dodržovat vymezenou plochu denního skládkování
aktivní plochu před ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem, rozsah aktivní
plochy na čele skládky přizpůsobovat i aktuální lokální klimatické situaci
případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat rozlivem vodou a
překrýváním inertním materiálem
potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem
zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při
nepříznivých klimatických podmínkách
stavební odpady, které při manipulaci mohou vykazovat riziko nadměrné prašnosti (úlet tuhých
emisí), budou přijímány na skládku s dostatečným obsahem vlhkosti pro snížení prašnosti;
tento aspekt musí provozní řád požadovat tak, aby byl zajištěn již v místě vzniku odpadu
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§
§
§
§
§

provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace
zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů
u jednotlivých stacionárních i mobilních spalovacích zařízení vyloučit chod naprázdno a
vyloučit neproduktivní přejezdy strojů po areálu
pravidelně sledovat účinnost instalovaných zařízení k omezování emisí
bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy a poruchy vzniklé v provozu zařízení k omezování
emisí a spalovacích zdrojů

•

mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných
zařízení; o údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku

•

provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace

•

zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů; instalovat přenosné sítě
o výšce min. 4m, které budou umístěny v místě aktuálního skládkování pro zamezení
úletu lehkých frakcí

•

omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

organizačními opatřeními minimalizovat používání těžké vibrační techniky; omezovat
vibrace stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

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

•

v rámci provozního řádu budou pravidelně kontrolovány šachty a jímky a kontrola
evidována v provozním deníku

•

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

•

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)

•

monitoring drenážních vod (z drenáže pod skládkou) bude realizován pomocí šachty, kam
jsou drenážní vody svedeny; v případě překročení imisních standardů jednotlivých
ukazatelů drenážních vod podle platných právních předpisů (NV č. 61/2003 Sb. v platném
znění), nesmí být tyto vody vypouštěny do recipientu; v pravidelných schválených
intervalech provádět rozbory skládkových vod a výsledky rozboru archivovat; vzorky vod
budou odebírány certifikovanou osobou pomocí odběrového zařízení; odběr vzorků bude
prováděn ve smyslu příslušné ČSN ISO 5667-11

•

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.

•

provádět
dle schválených rozhodnutí (IPPC) hydrobiologické monitorování
bezejmenného vodního toku pod systémem skládek ve vybraných profilech

•

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, která bude na vyžádání poskytnuta všem dotčeným orgánům státní
správy nebo dotčené obci

•

přebytečnou skládkovou vodu ze sběrné záchytné jímky lze zneškodňovat zpětným
rozlivem (nikoliv rozstřikem) na povrch těleso skládky; přebytečnou skládkovou vodu lez
potom zneškodňovat na ČOV se souhlasem správce ČOV a splnění podmínek limitů
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platných v ČOV; obdobně se týká i zneškodnění splaškových vod a kalů z žumpy
•

provozovatel povede evidenci skládkových vod, vyvážených na příslušnou ČOV

•

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)

•

odvedení drenážních vod do vod povrchových řešené pro každou stavbu samostatně
bude prováděno po kontrole jejich kvality

•

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

•

všechny vzniklé havarijní situace budou neprodleně zaznamenávány v provozním deníku
skládky; v zápise o havárii bude uvedeno datum vzniku, čas, název a informované
instituce a osoby, jakož i způsob provedeného řešení vzniklé havárie; o každé havárii
bude neprodleně sepsán zápis a budou informovány příslušné orgány a instituce

•

provádět pravidelné kontroly, zkoušky funkčnosti, integrity a nepropustnosti, předepsaná
měření a analýzy objektů, potrubních vedení a technologií určených k nakládání s
průsakovými, splaškovými a srážkovými vodami, tj. k jejich akumulaci, odvádění a čištění

•

v zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek; použité
sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak,
aby bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického
prostředí

•

provoz zařízení vést v souladu s odsouhlaseným provozním řádem skládky a k odstranění
přijímat pouze odpady uvedené v přílohách provozního řádu

•

při příjímání odpadů do zařízení činit taková opatření, aby v nejvyšší možné míře
předcházela negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní
účinky omezila, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, geologického prostředí,
povrchových i podzemních vod a hluk

•

každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení

•

pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního
materiálu

•

evidenci uložených odpadů archivovat po celou dobu provozu skládky a období následné
péče

•

pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,
musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak,
aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby převzetí oprávněnou osobou (zejména
N složky SKO)

•

skládkování odpadu provádět tak, aby byla zajištěna stabilita skládkového tělesa a s ním
spojených konstrukcí a bylo zabráněno sesuvům

•

v provozu skládky uplatňovat řízené ukládání, vrstvení, hutnění a překrývání odpadů
technologickým materiálem na zajištění skládky

•

pravidelně deratizovat areál skládky proti hlodavcům a desinfikovat v případě výskytu
hmyzu; zabránit přístupu nepovolaných osob na skládku v každou dobu
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