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Zadání :
Vypracování posudku dle § 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a novel (dále zákon č. 100/2001 Sb.) na
oznámení záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady Kvítkovice“ (taky Centrum pro komplexní nakládání s odpady, Centrum)
dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 4.
Vypracoval :
RNDr. Stanislav Novák, autorizovaná osoba (dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - držitel
osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92 o odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentací o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (§ 8 a příloha č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.) a ke zpracování posudků hodnotících vlivy záměrů na životní prostředí (§ 9 a
příloha č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.) – viz. příloha č. 17.
Tentýž zapsaný : Potvrdenie – zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie
vplyvov činnosti na životné prostredie § 42 podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.Z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore – oblasti činnosti 3g a 3j zo dňa
16.4.2004 pod číslom 373/2004-OPV.
Tentýž, jako auditor životního prostředí se způsobilostí pro vypracování systému
environmentálního managementu v podniku a pro provádění auditu pro životní prostředí dle
nařízení RADY EHS č. 1836/93, jakož i ISO 14 001, dle certifikátu EIPOS při Technické
universitě Drážďany a Svazu průmyslu a dopravy ČR z 16.11.1996.
Tentýž, jmenovaný Krajským soudem v Brně dne 21.11.1994, podle ust. § 3 zákona
č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací
ochrana a tvorba životního prostředí.
Tentýž, jako pověřená osoba k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (H1, H2, H3-A,
H3-B, H12, H13, H14) dle ust. § 7 zákona o odpadech a dle ust. § 2 vyhl. č. 376/2001 Sb., o
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vydané MŽP ČR dne 26.10.2004 pod č.j.
OODP/30016/4314/04.
Tentýž, držitel autorizace pro nakládání s chemickými látkami a přípravky v rozsahu §
2 odst. 8 písm. a) až o) zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích ve znění
pozdějších předpisů a novel, vydané MŽP ČR dne 1.3.2000 pod č.j. 870/2/28/00/Se.
Kancelář - adresa
: Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
tel./fax/ e-mail : 572 637405, m. 603545773, novak.zp@iol.cz
Bydliště - adresa
: Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
Rozdělovník :
Ø paré č. 1
: RNDr. Stanislav Novák, Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod
Ø paré č. 2 – 14 : Česká republika, zastoupená organizační složkou státu - MŽP,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Ø paré č. 15 – 16 : Moravská skládková společnost, Marius Pedersen a.s.
Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín
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Úvod
Předkládaný písemný materiál je posudek vyhotovený podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovatel posudku vypracoval uvedenou práci na základě smlouvy ze dne 22.8.2005 pod č.
1070/05, která byla uzavřena mezi objednatelem - Česká republika, zastoupená organizační
složkou státu - MŽP, zastoupená Ing. Ing. Josefem Švejdou – ředitel odboru výkonu státní
správy VIII se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 a zpracovatelem posudku RNDr.
Stanislavem Novákem se sídlem Prakšická 990, 688 01 Uherský Brod.
Předmětem posudku je oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí stavby s názvem

„Moravská skládková společnost a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“
Oznámení zpracované podle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. byla oznamovatelem Marius
Pedersen a.s. – provozovna Ostrava, se sídlem Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín,
předložena MŽP ČR se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10, jako orgánu příslušnému dle
ustanovení § 22 v souladu s § 8 zákona č. 100/2001 Sb.
Oznámení zpracovala společnost EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové - Výzkum, vývoj a
realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví se sídlem ul. Jana Krušinky, 500 02
Hradec Králové, zastoupená vedoucím řešitelského týmu Ing. Vladimírem Plachým,
autorizovanou osobou, číslo odborné způsobilosti 182/OPV/93 ze dne 21.1. 1993.
Uvedená záměr podléhá posuzování na základě přílohy č. 1, kategorie I. (záměry vždy
podléhající posouzení), bod č. 10.2, zákona č. 100/2001 Sb., týkající se - Zařízení pro
nakládání s ostatními odpady s kapacitou nad 30.000 t/rok.
Posudek k této dokumentaci vypracoval RNDr. Stanislav Novák, který je autorizovanou
osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., s osvědčením odborné způsobilosti čj.
15120/3906/OEP/92 na základě pověření MŽP ČR, odboru výkonu státní správy VIII – viz.
příloha č. 16.
Základním výchozím materiálem pro zpracování posudku je oznámení podle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
v rozsahu 141 stran textu a 11 příloh.
Při zpracování posudku se vycházelo z předložené dokumentace, písemností předaných
oznamovatelem dne 14.9.2005 (provozní řád skládky a rozhodnutí IPPC s dodatky), vlastních
poznatků a zkušeností v této oblasti, z konzultací s investorem, spojených s vysvětlením, z
vyjádření orgánů veřejné správy (viz. přílohová část) a prohlídkou na místě samém.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem oznamovatele je rozšíření stávajícího areálu Řízené skládka odpadů Kvítkovice a
vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, tj. zejména jejich úpravu,
využívání a odstraňování.
Centrum pro komplexní nakládání s odpady by se mělo stát součástí integrovaného systému
pro nakládání s komunálními odpady ve Zlínském kraji, bude však zpracovávat odpady
kategorie ostatní (O) a nebezpečný (N) i z živnostenské a průmyslové sféry.
Jedná se o jednotlivá zařízení s kapacitou :
Ø V rámci tohoto zařízení se uvažuje s vybudováním kompostárny o celkové kapacitě do
25.000 t zpracovaných odpadů za rok a skladu odpadů kategorie O a N ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. V rámci provozu záměru bude využita
i stávající překládací rampa s třídící a zpevněnou plochou.
Ø Na sklad odpadů, jehož roční kapacita je plánována na 15.000 t, bude navazovat hala
úpravy odpadů a zpevněné plochy. Zde bude probíhat třídění a úprava odpadů v množství
do 40.000 t odpadů za rok.
Ø Pro úpravu odpadů biodegradací je počítáno s využitím poloviny zpevněné zabezpečené
multifunkční plochy, kde bude primárně probíhat kompostování. Okamžitá kapacita pro
biodegradaci je odhadována na cca 7.500 t odpadů, ročně pak na maximálně 30.000 t
odpadů.
Ø Součástí záměru je i rozšíření stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice, kdy by vznikl
prostor pro ukládání odpadů kategorie O. Rozšíření skládky je navrženo v lokalitách
„jihovýchod“ a „jihozápad“ a bude mít celkovou kapacitu 2.900.000 m3.
Roční množství ukládaného odpadu se předpokládá maximálně do 60.000 tun.rok-1. Plocha
uvažovaná k rozšíření areálu stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice, situovaná
severozápadním směrem (lokalita „severozápad“), bude mít rozlohu cca 55.000 m2, plochy,
které se nachází jihovýchodním (lokalita „jihovýchod“) a jihozápadním směrem (lokalita
„jihozápad“) budou mít rozlohu celkem cca 140.000 m2. Celková plocha areálu Centra, včetně
areálu stávající skládky, by tak měla činit cca 303.000 m2.
Svozová oblast Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice by měla zahrnovat oblast
především měst Otrokovice, Zlín, Napajedla a Uherské Hradiště a okolních obcí.
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3. Umístění záměru
Katastrální území

Obec
ORP
Kraj

: Kvítkovice u Otrokovic
Pohořelice u Napajedel
Oldřichovice u Napajedel
: Otrokovice, Pohořelice, Oldřichovice
: Otrokovice
: Zlínský kraj

Areál Řízené skládky odpadů Kvítkovice se nachází jižně (viz. příloha č. 1) od Otrokovic,
v místní části s názvem Kvítkovice, v lokalitě s místním názvem „Opálenky, Vicková“ – ve
vzdálenosti cca 500 m vlevo od státní silnice III/4973 Kvítkovice – Napajedla. Plánovaný
záměr bude na severozápadní, jihovýchodní a jihozápadní straně navazovat na stávající areál
řízené skládky odpadů (viz. příloha č. 2, 3 a 4).

4. Obchodní firma oznamovatele
Název obchodní firmy oznamovatele :
Moravská skládková společnost a.s.
Spoluvlastníky společnosti jsou následující akcionáři :
Ø Marius Pedersen a.s.
Ø Město Otrokovice
Oprávněný zástupce oznamovatele :
Ing. Tomáš Barč, ředitel
kontaktní adresa: Marius Pedersen a.s. – provozovna Ostrava,
Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín
tel.:
595 041 169
mobil: 724 125 456
e-mail: tomas.barc@mariuspedersen.cz

5. IČ oznamovatele
IČ : 46343687

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Skládka Kvítkovice
765 02 Otrokovice
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Základním výchozím materiálem pro zpracování posudku je oznámení podle přílohy č. 4 (nebo
dokumentace) o hodnocení vlivu záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování
Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb. v rozsahu 41 stran textu a 11 příloh.
Nedílnou součástí oznámení je :
Ø Studie alternativního trasování ÚSES v okolí Řízené skládky odpadů Kvítkovice, k.ú.
Pohořelice, Oldřichovice, ARVITA P spol. s r.o., 03/2004.
Ø Biologické posouzení záměru Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice, vyhodnocení záměru z hlediska biologického, Mgr. Jiří Němec, Pavel
Bezděčka.
Ø Rozptylová studie, Centrum pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, Ing. Vladimír
Plachý (autorizovaná osoba), EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové, 01/2005.
Ø Hluková studie, Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady Kvítkovice, Mgr. David Svoboda, EMPLA, spol. s r.o., Hradec
Králové, 01/2005.
Ø Hodnocení zdravotních rizik a vlivů záměru na veřejné zdraví, Moravská skládková
společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, Mgr.
Denisa Pelikánová (autorizovaná osoba), EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové, 01/2005.
Doplňující materiály, které byly vyžádány od oznamovatele :
Ø Provozní řád řízené skládky odpadu Kvítkovice, Ing. Tomáš Barč, Moravská skládková
společnost a.s., Otrokovice - Kvítkovice, 31.3.2003.
Ø Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Moravská skládková
společnost a.s. pro zařízení „Řízená skládka odpadů Kvítkovice“, Krajský úřad Zlínského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 1.9.2003 pod čj. KUZL 1776/2003
ŽPZE-KB, ML.
Ø Dodatek č. 1 Provozního řádu řízené skládky odpadu Kvítkovice, schváleného
rozhodnutím o vydání integrovaného povolení čj. KUZL 1776/2003 ŽPZE-KB, ML ze dne
1.9.2003.
Ø Dodatek č. 2 Provozního řádu řízené skládky odpadu Kvítkovice, schváleného
rozhodnutím o vydání integrovaného povolení čj. KUZL 1776/2003 ŽPZE-KB, ML ze dne
1.9.2003.
Ø Dodatek č. 3 Provozního řádu řízené skládky odpadu Kvítkovice, schváleného
rozhodnutím o vydání integrovaného povolení čj. KUZL 1776/2003 ŽPZE-KB, ML ze dne
1.9.2003 a změněného dodatky č. 1 a č. 2, schválenými Krajským úřadem Zlínského kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství 10. a 11. ledna 2005 pod čj. KUZL 363/2005
ŽPZE-ML.
Ø Vyjádření k Dodatku č. 1 Provozního řádu řízené skládky odpadu Kvítkovice – výstavba
II. etapy rekultivace a IV. etapy – 9. sekce skládkového tělesa, Krajský úřad Zlínského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10.1.2005 pod čj. KUZL 363/2005
ŽPZE-ML.
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Ø Vyjádření k Dodatku č. 2 Provozního řádu řízené skládky odpadu Kvítkovice – monitoring
vlivu zařízení na stav fauny a flóry, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství ze dne 11.1.2005 pod čj. KUZL 363/2005 ŽPZE-ML.
Ø Rozhodnutí o povolení změny (Dodatku č. 3) provozního Řádu řízené skládky odpadu
Kvítkovice, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
2.6.2005 pod čj. KUZL 10985/2005 ŽPZE-ML.
Dokumentace je zpracována v rozsahu, který je předepsán přílohou č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. a je v podstatě dle požadavků přílohy z hlediska formálního úplná a velmi pečlivě a
podrobně zpracovaná. Hodnocení dokumentace je následující (v následujícím textu posudku
jsou uvedeny pouze komentované informace, jinak se v textem oznámení souhlasí) :

ÚVOD
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady byla novelizována vyhl.
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady s účinností od
5.8.2005. Údaje, vyhotovené v oznámení (bylo vypracováno před účinností nové vyhlášky),
vztažené k původně platné vyhlášce budou v dalším procesu dle stavebního zákona a změny
integrovaného povolení aktualizovány a správně popsány v projektové dokumentaci a
provozním řádu.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Údaje o oznamovateli jsou v pořádku a úplné.
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
V kapitole jsou velmi podrobně popsány podmínky výstavby a provozu Centra. Účelem
záměru je splnění ustanovení platných právních předpisů a ČSN a směrnic platných
a
závazných v EU. Autor dokumentace věnovala vysokou pozornost charakteristice stavebně –
technického a technologického řešení s cílem minimalizovat možné negativní vlivy na životní
prostředí a jeho jednotlivé složky.
Další podstatné údaje lze nalézt v dalších kapitolách Údaje o vstupech a Údaje o výstupech.
Výhodnou prezentací záměru Centra by mohlo být blokové schéma, není však na závadu.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Rozšíření plochy pro skládkování v areálu stávající skládky a vybudování Centra je v souladu
se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který neuvažuje o zřizování
skládek odpadů v nových lokalitách, ale připouští pouze intenzifikaci stávajících areálů. Zde je
doložen základní soulad s Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje.
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V současné době je dotčený záměr v rozporu s územním plánem okolních obcí (Otrokovice,
Pohořelice a Oldřichovice), dle sdělení odboru územního plánování a investic se řešeno
změnou územních plánů v jednotlivých obcí. Podmínkou je, aby požadované změny
v územních plánech byly provedeny, schváleny orgány samosprávy a zaneseny do jednotlivých
územních plánů dotčených obcí.
B. I. 6. 1. Stručný popis stávajícího zařízení skládky
Dešťové a povrchové vody z odvodňovacích příkopů, které odvádějí veškeré čisté povrchové
vody ze skládky a okolního povodí nad skládkou nejsou monitorovány z důvodů trasování
nekontaminovaných vod z tělesa skládky mimo těleso skládky (není v rozhodnutí IPPC).
Sklad olejů, který se nachází v severní části areálu nemá uveden v popisu vodohospodářské
zabezpečení, je umístěn v typizovaném ocelovém objektu, který je schválen pro skladování
olejů (má instalovánu záchytnou vanu).
Není navrženo kontrolní geoelektrické proměření těsnosti izolační fólie.
Rozsah a četnost monitoringu stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice je v souladu
s Rozhodnutím – integrované povolení. Je důležité připomenout nové podmínky, které
stanovila nová vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady s účinností od 5.8.2005, které budou muset být respektovány a řešeny ve změně
integrovaného povolení na stávající skládku a rozšíření skládky, spojené s realizací Centra.
B. I. 6. 2. 1. Kompostárna
Využití zpevněné zabezpečené multifunkční plochy k odstavování shromažďovacích,
skladovacích či přepravních prostředků s odpady bude znamenat povinnost dodržení ust. § 5
vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a
novel.
B. I. 6. 2. 3. Biodegradace kontaminovaných zemin a dalších odpadů
Dle přílohy č. 6 vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu jsou popsány způsoby a postupy, které se považují za úpravu
odpadů před jejich uložením na skládku. Dle kódu D 8 – Biologická úprava patří i selektivní
biodegradace škodlivých látek v odpadu (např. ropných látek), která musí být sledována ve
vztahu k celkové hmotnosti upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv ředění tohoto
odpadu dalšími látkami, přidávanými k němu v rámci technologie úpravy. Nebezpečné odpady
z dekontaminační linky po provedené biologické úpravě budou zařazeny do ostatních odpadů
na základě výsledků rozborů autorizovanou laboratoří a Osvědčením o vyloučení
nebezpečných vlastností odpadu osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů. Podklady budou archivovány dle požadavků platné legislativy.
Požadavek, aby žádné mechanizační prostředky nepoškodily ani plochu, ani okraje plochy a
nedošlo k úniku upravovaného odpadu mimo dekontaminační plochu bude nezbytně nutné
zapracovat do provozního řádu a proškolovat pracovníky.
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B. I. 6. 2. 5. Skládkování odpadů
V textu oznámení není podrobnější popis řešení těsnících vrstev kombinovaného těsnění
skládky, pouze odkaz na platné ČSN. Bude podrobně řešeno v projektové dokumentaci
s návrhem konkrétních stavebně – technických a technických řešení. Jedná se zejména o
zhutnění např. minerálního těsnění s dosaženou podmínkou - teoretické proteklé množství
vody na 1 m2 bude činit nejvýše 3.10-9 m3.s-1 (z důvodů utěsnění základové spáry na kf ≤ 1.10-6
m.s-1) a provádění technických kontrol a analýzy z hlediska kvality minerálního těsnění, svárů
jednotlivých pásů fólie, sypané drenážní vrstvy (správná zrnitost) a těsnosti provozního
vybavení.
Dle sdělení oznamovatele nebyla zpracována projektová dokumentace na posuzovaný záměr,
informace uvedené v textu jsou však pro proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí
dostatečně podrobně.
Navrhovaná stavba odpovídá současnému stavu technického pokroku a je srovnatelná s jinými
stavbami na území ČR a zemí EU za dodržení dále rozpracovaných podmínek.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B. II. 1. 1. Zábor půdy
V kapitole není popsán požadavek ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
tj. trvalé, příp. dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Žadatel o odnětí zemědělské půdy ze
ZPF přeloží potřebné podklady ve smyslu ust. zákona č. 334/1992 Sb. a ust. vyhl. MŽP
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(zejména způsob nakládání s ornicí, rozsah a tloušťku odnímané ornice, aj.). Dále je žadatel a
provozovatel povinen dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu ust. § 4 zákona č. 334/1992
Sb., které zohlední v předkládané žádosti.
B. II. 1. 2. Třída ochrany půdy
V textu oznámení je velmi pečlivě precizován popis přehled pozemků dle jednotlivých parcel
s uvedením výměry, BPEJ, třídy ochrany půdy a vlastnické vztahy. Dle sdělení investora
nebude proveden trvalý zábor zemědělských pozemků zařazených do I. třídy ochrany ZPF.
B. II. 2. Voda
V kapitole není uveden výpočet navýšení spotřeby pitné vody, výpočtem dle normované
spotřeby pitné vody na jednoho pracovníka za den a počte pracovních dní se dospěje prakticky
ke stejnému výsledku.
V rámci hospodárnosti provozu investor také zvažuje možnost využití jednoho z
monitorovacích vrtů pro odběr podzemní vody k provozním účelům, popř. zřízení
samostatného vrtu k zásobování areálu Centra užitkovou vodou. Nezbytností je souhlas
vodoprávního úřadu s doložením rozborů podzemní vody a hydrogeologickým posudkem.
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V případě požáru skládkového tělesa a zpevněných ploch, které jsou odvodněny do jímek,
bude k hašení možné využít průsakové vody z jednotlivých technologií. Bude upřesněno
v požárním posouzení Centra.
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava po dobu provozu skládky je velmi podrobně popsána a vložena jako jeden
z důležitých údajů do modelování liniových zdrojů znečištění a emisí hluku. Autor oznámení
však nekalkuluje s dopravní zatížením po dobu stavby skládky a areálu Centra – údaje o
dopravě po dobu výstavby nejsou v oznámení odhadnuty a doloženy. Lze však souhlasit s tím,
že podíl staveništní dopravy a zásobování po dobu stavby se na celkové dopravní zátěži
výrazně nepromítne a to hlavně po realizaci obchvatu města Otrokovic.
B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B. III. 1. Ovzduší
Výčet zdrojů emisí je v kapitole ovzduší rozpracován pro etapu výstavby záměru a etapu
provozu záměru.
Liniové zdroje znečišťování z dopravy nebyly kalkulovány, není nezbytné požadovat
modelování výpočtem, expertní vyhodnocení je dostačující.
Jednotlivé zdroje jsou popsány autorizovanou osobou :
Ø kompostárna – střední zdroj znečišťování ovzduší (platí obecné emisní limity pro pachové
látky)
Ø dekontaminační plocha - nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (pravděpodobně
uplatňovány obecné emisní limity pro pachové látky)
Ø sklad odpadů, – nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (pravděpodobně malý zdroj
znečištění, uplatňovány obecné emisní limity pro pachové látky).
K jinému způsobu zařazení je příslušný orgán ochrany ovzduší – ČIŽP v případě stacionárního
zdroje a u technologií, které nebyly dosud použity v provozu MŽP ČR. Nevyjmenované
stacionární zdroje znečišťování ovzduší z hlediska emisí pachových látek se doporučuje řešit
odborným posudkem, vypracovaným autorizovanou osobou pro zpracování posudků v souladu
s ust. § 17 zákona č. 86/2001 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a novel.
Autor oznámení dokládá velmi podrobně tabulkovou formou výpočty emisí jednotlivých
stávajících zdrojů znečišťování (kogenerační jednotka).
Nedílnou součástí oznámení je Rozptylová studie, ze které text oznámení v příslušné kapitole
čerpá. Základní informace, spojené s produkcí emisí do okolního ovzduší z provozu
jednotlivých stacionárních zdrojů a liniových zdrojů, jsou podrobně popsány a vyhodnoceny.
Rozptylová studie byla vypracována autorizovanou osobou podle zákona o ochraně ovzduší a
při modelování byly použity schválené metodiky.

B. III. 2. Odpadní vody
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V textu není uvedena příslušná ČOV, lze z důvodů dovozových vzdáleností počítat se stávající
využívanou ČOV z obce Otrokovice, příp. okolních obcí.
Chybí popis instalace a odvodu drenážních vody pod základovou spárou skládky, dle
vysvětlení bude řešeno v rámci projektu Centra, zde rozšíření skládky.
Lze souhlasit v využitím stávajících jímek pro průsakové vody, neboť budou kapacitně
využitelné z důvodů snižování dotací průsakových vod z rekultivovaných částí skládky. Postup
je nezbytné detailně projektově zmapovat a dokladovat a v praxi realizovat tak, aby byl plně
funkční.
Chybí bližší informace o příslušné ČOV pro likvidaci odpadních vod z kompostárny a
dekontaminační plochy. Lze souhlasit s tím, že v současnosti nelze detailně řešit, bude
především záležet na výsledcích rozborů těchto odpadních vod. U odpadních vod
z kompostárny lze předpokládat nižší hodnoty ukazatelů znečištění (zejména ropných látek a
těžkých kovů). V dovozové vzdálenosti od Centra je funkčních několik průmyslových a
komunálních ČOV, které budou schopny zajistit likvidaci těchto odpadních vod.
Nádrž před aplikací biotechnologie bude dezinfikována, aby se udržela bakteriální čistota
inokula. Není řešeno zneškodnění dezinfekčního roztoku. Dle vysvětlení bude zneškodnění
dezinfekčního roztoku zabezpečovat firma, dodávající biotechnologii biodegradace, na základě
smluvních vztahů.
B. III. 3. Odpady
V textu kapitoly není zpracován podrobnější rozsah a kubatury stavebních odpadů. Vzhledem
k tomu, že nebyla zpracována projektová dokumentace, ze které by byly potřebné údaje
v textu oznámení podrobněji prezentovány, bude tak učiněno před podáním projektové
dokumentace pro stavební povolení nebo realizaci stavby, jak je uvedeno v oznámení. Blíže
specifikovat množství stavebních odpadů není možné (souhlas s obsahem oznámení) – vážní
lístky o předávaných nebo přepravovaných stavebních odpadech do zařízení pro využívání
nebo pro odstraňování odpadů budou předloženy při kolaudaci objektu.
Nakládání s asbestem v současnosti upravuje vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady s účinností od 5.8.2005.
V kapitole nejsou uvedeny informace o souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady,
identifikační listy, smluvní vztahy s oprávněnými osobami pro nakládání s odpady a jiné
povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech. Lze souhlasit s tím, že výše uvedené provozovatel
zařízení má v platnosti a k dispozici na stanovených místech.
Dále provozovatel vede evidenci odpadů ve smyslu ust. § 39 zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech ve znění pozdějších předpisů a novel a § 21 vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel.

B. III. 4.1. Hluk
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V oznámení není hodnocen emitovaný hluk po dobu výstavby rozšíření skládky a stavby
Centra. Modelován je hluk po dobu provozu Centra. Lze však souhlasit s tím, že stacionární
zdroje hluku (staveništní mechanismy a nákladní doprava po stavbě) jsou obdobného
charakteru, jako zdroje venkovního hluku - skládkové mechanismy. Dále lze souhlasit s tím, že
podíl zásobování nákladními vozidly po dobu stavby se na celkové dopravní zátěži výrazně
nepromítne a to hlavně po realizaci obchvatu města Otrokovic z hlediska emisí hluku.
Hluk, emitovaný po dobu výstavby nebyl modelován a hodnocen. Dle zkušeností z obdobných
staveb a pro dostatečnou vzdálenost od obytné zástavby nebudou limity hladin hluku
překročeny.
B. III. 4.3. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Prakticky každé elektrické zařízení je zdrojem elektromagnetického záření, musí však splňovat
NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C. 2. 4. Půda
Průzkum možné kontaminace půd nebyl v zájmovém prostoru proveden, jedná se o převážně o
využívané zemědělské pozemky, nejedná se o nedostatek.
C. 2. 5. Voda
Podle výsledků zkrácených chemických rozborů byl u podzemní vody zaznamenán zvýšený
obsah pouze u rtuti a u nepolárních extrahovatelných uhlovodíků - překročení kriteria A (dle
Metodického pokynu MŽP ČR - věstník MŽP z r. 1996, částka 3). Překročení kritérií A se
posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším
obsahem sledovaných látek. Pokud však nejsou překročena kritéria B, znečištění není
pokládáno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější údaje pro jeho posouzení, tedy
zahájit průzkum nebo znečištění monitorovat.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. 1. Zdravotní rizika
Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem
a znečišťujícími škodlivinami v ovzduší.
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Ve výpočtech rozptylové studie, ze kterých vycházelo hodnocení zdravotních rizik, nebyl
uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích a na tělese skládky. Lze
souhlasit s tím, že emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší lze v maximální míře vyloučit
vhodnými technickými a organizačními opatřeními (důsledné dodržování schválených
pracovních postupů jednotlivých technologií, recirkulace a rozliv průsakové vody na povrch
tělesa skládek, pravidelné čištění komunikací v areálu záměru, očista vozidel před výjezdem
z areálu, ukládání odpadu na skládce do tzv. denního pracovního pole s následným
rozhrnováním, hutněním a překrýváním vhodným materiálem či odpadem aj.).
Pachové emise, směrem k zástavbě, nelze ovšem zcela úplně vyloučit (před spuštěním
aktivního jímání bioplynu), a to zejména při působení nepříznivých povětrnostních podmínek,
lze je však velmi výrazně omezit. Tento fakt je dokazován výpočty Rozptylové studie. Pokud
by se zjistilo překročení stanoveného limitu pro pachové látky, musí být rozhodnuto
o opatřeních ke snižování emisí a následně je třeba tato opatření realizovat.
Hladiny akustického tlaku A zjištěné modelovými výpočty pouze z provozu záměru nebudou
zdrojem přímých zdravotních rizik pro obyvatele hodnocených lokalit. Dle orientačních
výpočtů z celkové intenzity dopravy v blízkosti komunikace č. I/55 a I/49 v Otrokovicích
vyplývá, že hluková zátěž dosahuje za stávající situace takových hladin, pro které existují
prokázané nepříznivé účinky na zdraví populace. Nepříznivé působení však není vyvoláno
realizací záměru, jedná se o stav způsobený celkovou dopravou na zmiňovaných hlavních
komunikacích.
Provoz Centra bude omezen - v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu nebude
výstavba ani následný provoz, veškerá přeprava odpadů bude uskutečňována pouze v denní
době a v pracovních dnech.
Díky umístění zařízení mimo obytnou zástavbu a navrženému provozu technologií by
z hlediska vlivu na obyvatelstvo nemělo být významným problémem ani obtěžování
a hygienické riziko, spojené s výskytem hmyzu a hlodavců.
Při realizaci a provozu hodnocené stavby lze předpokládat, že bude investor plnit povinnosti,
spjaté s ochranou veřejného zdraví. U posuzovaného záměru nedochází k porušování zdravých
životních a pracovních podmínek. Výstavba a provoz Centra nebude mít přímý negativní vliv
na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě. K překračování stanovených limitních hodnot nebude
docházet a není ani prokázáno porušování obecných zásad při plnění povinnosti ochrany
veřejného zdraví. Opatření na ochranu zdraví jsou v textu oznámení navržena.
D. I. 2.1. Vlivy na kvalitu ovzduší
Zdrojem emisí v době etapy výstavby bude provoz stavebních mechanismů na staveništi a
zásobování nákladními vozidly. Ve srovnání s fází provozu záměru se tento vliv nepředpokládá
významný. Při výstavbě záměru se mohou také uvolňovat emise poletavého prachu, opatření
jsou navržena.
Při výpočtech imisní situace v obytné zástavbě byly uvažovány zdroje - emise z dopravy a
skládkových mechanismů, z haly pro úpravu odpadů a ze spalování skládkového plynu
v kogenerační jednotce. Do výpočtů nebyl zahrnut vliv sekundární prašnosti na obslužných
komunikacích a na tělese skládky a emise těkavých organických látek z prováděné
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biodegradace a z čerpání pohonných hmot (dostatečná vzdálenost od obytné zástavby). Do
rozptylové studie nebyla uvažována sekundární prašnost mobilního drtiče stavebních a
demoličních odpadů z důvodů technologické nemožnosti odsávání mobilního drtiče, který bude
využíván max. 25x za rok. Pro snížení sekundární prašnosti mobilní drtiče lze využít vodní
clonu rozprašováním v místě drcení nebo aplikaci vodního postřiku na demolovaný odpad.
Vliv emisí z provozu Centra je velmi podrobně kvantifikován v Rozptylové studii a není třeba
dalších doplnění.
D. I. 3. 1. Vlivy na hlukovou situaci
Hlukové emise, vyvolaná pouze provozem záměru, nepřekročí požadované hygienické limity
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Lze souhlasit v využitím stávajících jímek pro průsakové vody, neboť budou kapacitně
využitelné z důvodů snižování dotací průsakových vod z rekultivovaných částí skládky. Bude
detailně řešeno výpočty v projektové dokumentaci, vydáním vodoprávního rozhodnutí nebo
změny integrovaného povolení.
Odpadní vody z kompostárny a dekontaminační plochy budou zneškodňovány v ČOV
s respektováním dovozových vzdáleností (v kapitole nejsou ČOV upřesněny). Lze souhlasit že
věc bude řešena na základě rozborů odpadních vod a doložena souhlasem správce ČOV.
Otázka instalace a odvádění drenážních vod pod základovou spárou skládky bude řešena
v následně zpracovávané projektové dokumentaci Centra, zde rozšíření skládky.
Není popsáno vodohospodářské zabezpečení skladu olejů, pouze konstatování, že se jedná o
typizovanou ocelovou konstrukci. Dle projednání má sklad olejů vodohospodářské
zabezpečení – záchytnou vanu.
Není navrženo kontrolní geoelektrické proměření těsnosti izolační fólie, které je velmi důležité
z hlediska kontroly neporušenosti a těsnosti fólie, zejména ve fázi navážení prvních vrstev
odpadu na skládku.
Po dobu přípravy záměru po konzultaci s vodoprávním orgánem a hydrogeologem se navrhne
případnou úpravu rozsahu stávajícího kontrolního systému monitorovacích vrtů podzemních
vod pro zjišťování úniků závadných látek a upraví rozsah sledovaných ukazatelů – bude řešeno
v provozním řádu a změnou integrovaného povolení.
V kapitole je navržena řada vodohospodářských opatření a kapitola je velmi detailně
zpracována.

D. I. 5. Vlivy na půdu
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Dle sdělení investora se nebude provádět vynětí zemědělských pozemků I. třídy ochrany ze
ZPF pro účely výstavby Centra. Lze souhlasit, že dle bonitace půdy se jedná v případě II.
stupně ochrany o významný negativní vliv s trvalým vynětím ze ZPF. Bude řešeno v žádosti o
trvalé odnětí pozemků ze ZPF se všemi náležitostmi dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně
ZPF a souvisejících právních předpisů (obdobně při změně územních plánů dotčených obcí,
vyvolané záměrem výstavby Centra).
D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Na základě provedeného biologického průzkumu v lokalitě „severozápad“ a „jihovýchod“, lze
konstatovat, že lokality samy nepředstavují prostor výskytu unikátních fytocenóz a v místě
nebyl prokázány zvláště chráněné druhy rostlin. V jarním období bude proto proveden terénní
průzkum lokality a v případě nálezů zvláště chráněných druhů rostlin proveden jejich transfer.
Ke kácení dřevin je dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a provede se zdokumentování a ohodnocení dřevin,
které budou v rámci realizace záměru odstraněny (nebylo podrobně popsáno v oznámení). S
navrženým postupem lze souhlasit.
V současné platné územně-plánovací dokumentaci je k. ú. Kvítkovice je vymezen biokoridor
lokálního významu 200024 podél vnější hranice areálu Řízené skládky odpadů Kvítkovice a
navržená trasa biokoridoru 200024 by v případě vybudování Centra procházela lokalitami
„jihovýchod“ a „jihozápad“. Návrh řešení je vypracován ve Studii alternativního trasování
ÚSES v okolí Řízené skládky odpadů Kvítkovice (ARVITA P, 2004) – viz. příloha č. 5. Dle
územně plánovacích dokumentací se v místě trasy biokoridoru nachází orná půda. Biokoridor
je navržen na katastrálních území Kvítkovice u Otrokovic, Pohořelice u Napajedel a
Oldřichovice u Napajedel. Po přesném vytyčení hranic Centra je třeba vymezit trasu
biokoridoru do územních plánů dotčených obcí (požadováno i příslušnými orgány ochrany
přírody).
V oznámení se nehovoří o projektu ozelenění areálu skládky tak, aby do sebe zaintegroval již
stávající nebo navrhovanou výsadbu dřevin. Do návrhu skladby dřevin se doporučuje použít
autochtonní stromy a keře v souladu s požadavky ÚSES.
D. I. 8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Na záměr vybudování Centra není zpracována projektová dokumentace, možné vlivy na
krajinu lze zhodnotit pouze obecně, jak je uvedeno v oznámení. Proto se doporučuje
vypracovat podrobnější hodnocení vlivu na krajinu a krajinný ráz včetně pohledové studie,
s čím lze plně souhlasit.
D. I. 10. Vlivy spojené s dopravní obslužností území
V textu nejsou popsány vlivy, spojené s dopravní obslužností území po dobu výstavby, nejedná
se o významný nedostatek, neboť dopravní obslužnost území po dobu výstavby bude využita a
je dostatečná pro výstavbu záměru Centra.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
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Autor oznámení podrobně popisuje environmentální rizika při možných haváriích a
nestandardních stavech jako je – požár, havárie dopravních prostředků, únik závadných látek a
navrhuje potřebná opatření.
Způsob řešení hašení požáru bude dále konkretizován v požárním posouzení projektové
dokumentace pro další řízení dle stavebního zákona.
Hlášení havárií obecním úřadům okolních obcí zahrnuje i požár (logicky vyplývá z textu), i
když není postup hlášení při požáru v textu oznámení striktně uveden.
V textu postrádám informaci o nejbližším záchranném hasičském sboru, bude jednat o
profesionální hasiče z Otrokovic a Zlína a příp. místní hasičské sbory z okolních obcí.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Dle sdělení mateřská firma Marius Pedersen a.s. má zavedený systém EMS dle ISO 14000,
provoz podléhá pravidelným environmentálním auditům (princip trvalého zlepšování ve vztahu
k životnímu prostředí) v souladu s vnitřními směrnicemi firmy.
Vzhledem k rozsáhlým terénním úpravám a částečnému odstranění stávající vegetace se
doporučuje sledovat nástup neofytů. Jedná se především křídlatku japonskou, v menší míře pak
o bolševník velkolepý. V případě jejich zjištění je nutno přistoupit k jejich okamžité likvidaci.
Investor nechá vypracovat projekt ozelenění areálu skládky tak, aby do sebe zaintegroval již
stávající nebo navrhovanou výsadbu dřevin. Do návrhu skladby dřevin budou použity
autochtonní stromy a keře v souladu s požadavky ÚSES.
S navrženými opatřeními se ztotožňuji a jsou prakticky přejata v plném znění do další kapitoly
posudku IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (viz. níže v textu posudku).
Na základě přijatých vyjádření orgánů veřejné správy a zkušeností z oblasti posuzovaní záměrů
skládek a dalších zařízení pro nakládání s odpady a jejich provozování byla další opatření
v textu posudku doplněna, jak je uvedeno dále v textu posudku.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V textu netechnického shrnutí je velmi podrobně uveden stavební a technický popis záměru.
Popis vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je více prezentován jako
shrnutí netechnického charakteru. Doporučuje v textu shrnutí netechnického charakteru
nepoužívat zkratky a raději uvádět celé znění slovního spojení místo zkratek (některé zkratky
jsou v textu vysvětleny).
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H. PŘÍLOHY
Rozsah a soubor uvedených příloh a doplňujících materiálů je dostačující z hlediska
specializovaných studií. Určitým nedostatkem je absence dalších mapových příloh s informací o
okolním území, např. z hlediska klimatologického, geologického, hydrogeologického,
územního plánování (např. územní plány obcí, územní plán Velkého územního celku Zlínské
aglomerace, aj.).
Rozptylová studie
3. Meteorologické podmínky
V textu a příloze č. 2 Rozptylové studie je prezentována větrná růžice, charakterizovaná směry
a rychlostmi větrů, není však doložena větrná růžice pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry.
V tabulce č. 29: Suma emisí z plošného zdroje – předpokládaný stav
Správná hodnota u benzenu je 23,5 kg.rok-1 (nikoliv 24,5 kg.rok-1).
Rozptylovou studii byla hodnocena nejhorší varianta (výše pozadí a maximální možné hodnoty
emisí zdrojů znečišťování) jako konzervativní metoda stanovení. Není námitek, je předpoklad,
že imisní situace v území nebude horší.
Povinnost provozovatele Centra je nejpozději do 14.8.2006 zajistit měření pachových látek na
hranici pozemku zařízení, dále pak v intervalu 1 x 3 roky. Do modelování byl zahrnut sulfan
(velmi nízký čichový práh) – emise pachových látek, který byl dále modelován. S výsledky
modelování škodlivin se souhlasí, podmínky dané platnou legislativou pro stanovení pachových
látek budou ze strany provozovatele Centra splněny.
Hluková studie
Pro stávající stav dopravy v roce 2005 bylo využito celostátní sčítání hustoty dopravy v roce
2000, k přepočtu na 2005 byl použit růstový koeficient, souhlasí se, neboť na základě
objektivních podkladů bylo možno modelovat skutečný pozaďový stav na komunikaci a použit
jej pro Hlukovou studii (obdobně i pro Rozptylovou studii), jako výpočet hlukové pozadí (u
Rozptylové studie - imisního pozadí) a modelovat, počítat a hodnotit příspěvek záměru (dalším
objektivním důvodem byla připravované realizace obchvatu města Otrokovice).
Hodnocení zdravotních rizik a vlivů záměru na veřejné zdraví
Nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích a na tělese skládky,
nešlo hodnotit z hlediska zdravotních rizik. Proto je třeba emise tuhých znečišťujících látek do
ovzduší v maximální míře vyloučit vhodnými technickými a organizačními opatřeními.
O hodnocení zdravotních rizik nebyla zahrnuta výstavba areálu Centra, předpokládá se
podobný vliv jako po dobu provozu (zejména dostatečná vzdálenost od obytné zástavby).
Jiné
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V příloze oznámení není doložena kopie osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele
oznámení podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Dle ust. § 19 odst. 1 (Autorizace ke
zpracování dokumentace a posudku) zákona č. 100/2001 Sb. zpracovávat dokumentaci,
posudek, oznámení předkládané podle § 7 odst. 4 a zpracovávat vyhodnocení jsou oprávněny
jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace. Jedná se o drobný nedostatek, neboť autor
oznámení je držitelem autorizace a uznávanou a odbornou osobou ve zpracování hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a identifikační údaje autora oznámení
jsou prezentovány na internetových stránkách MŽP ČR jako autorizované osoby.

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod
hodnocení
Správnost údajů uvedených v jednotlivých kapitolách oznámení
Uvádím nesprávné údaje v jednotlivých kapitolách oznámení společně s opravou textu. Ostatní
podklady v oznámení jsou v pořádku. Jedná se o části oznámení :
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Tabulka č. 16: Suma emisí z plošných zdrojů – provoz záměru
NOx
PM10
Zdroj emisí
-1
-1
-1
-1
-1
g.s

g.den

kg. rok

g.s

Kompaktor
0,1594 4592 1148 0,0032
Traktor
0,0342 431
169 0,0007
Kol. nakladače
0,1366 1968
492 0,0028
Drtič odpadu
0,1367 3936
98 0,0027
Štěpkovač
0,1139 3280
82 0,0023
Vys. vozík
0,0228 164
41 0,0005
Celkem
0,6036 14371 2030 0,0122
Opravený text – viz. tučné písmo (rozdíl 3 – 5 %).

Benzen
-1

-1

g.den

kg. rok

g.s

92
9
40
79
66
3
289

23
4
10
2
2
1
42

0,0019
0,0004
0,0016
0,0016
0,0014
0,0003
0,0072

g.den-1 kg. rok-1

55
5
24
47
39
2
172

14
2
6
1
1
0,5
24,5

B. III. 2. Odpadní vody
Produkce splaškové odpadní vody bude o cca 100 m3 vyšší dle uváděných hodnot spotřeby
pitné vody pro sociální účely (500 m3), která je správná i z hlediska výpočtu normovaných
potřeb.
B. III. 3. Odpady
Tabulka č. 20: Předpokládané druhy odpadů vznikající během přípravy a výstavby záměru
Katalogové
Označení pro účely
Název druh odpadu
číslo
evidence
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Katalogová čísla nebezpečných odpadů označit hvězdičkou.
Obdobně se týká tabulek č. 21 (hlavička tabulky), 22 (hlavička tabulky a označení hvězdičkou)
a 23 (hlavička tabulky) textu oznámení. Stejně tak i přílohy č. 4 - Návrh seznamu odpadů
k úpravě kompostováním, Návrh seznamu odpadů k úpravě biodegradací, Seznam odpadů
podle katalogů skladovaných ve skaldu odpadů.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Podle klimatické klasifikace (Quitt, 1975) náleží hodnocené území do teplé oblasti T2, do
lokality zasahuje svým okrajem i MT10 (nemá další význam).

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Termín látky škodlivé vodám se dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších
předpisů a novel již nepoužívá, přesněji – např. závadné látky, nebezpečné závadné látky,
zvláště nebezpečné závadné látky, jak je v textu kapitoly jinak uvedeno. Obdobně správný
termín – vodoprávní úřad, nikoliv vodohospodářský úřad.
D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Termín látky škodlivé vodám se dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších
předpisů a novel již nepoužívá, přesněji – např. závadné látky, nebezpečné závadné látky,
zvláště nebezpečné závadné látky.
H. PŘÍLOHY
Dle přílohy č. 3 a č. 4 v části H zákona č. 100/2001 Sb. je k vyjádření příslušný stavební úřad
z hlediska územně plánovací dokumentace a ne odbor územního plánování a investic MěÚ
Otrokovice. Z formální hlediska se jedná o nepřesnost, z obsahového hlediska je skutečnost
vztahu záměru k územním plánům obcí Otrokovice, Oldřichovice a Pohořelice v pořádku.

Posouzení použitých metod hodnocení
Autor dokumentace použil dostupných a osvědčených metod hodnocení vlivů zařízení pro
nakládání s odpady na životní prostředí. Jedná se o :
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Modelové prognostické výpočty - matematické výpočty :
Ø Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdrojů dle metodiky SYMOS´97 - Systém
modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998.
Ø Software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdrojů, verze 2001, 2003
Ø Hluková studie ze stacionárních zdrojů a dopravních prostředků
Ø Výpočtový software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku Hluk +, Verze 5.03
a dále :
Ø Vyhodnocení literárních pramenů, studií a předpisů vztahujících se k posuzované lokalitě
Ø Vyhodnocení terénního průzkumu.
Nedílnou součástí dokumentace jsou samostatné přílohy :
Ø Rozptylová studie, Centrum pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, Ing. Vladimír
Plachý (autorizovaná osoba), EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové, 01/2005.
Ø Hluková studie, Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady Kvítkovice, Mgr. David Svoboda, EMPLA, spol. s r.o., Hradec
Králové, 01/2005.
Ø Hodnocení zdravotních rizik a vlivů záměru na veřejné zdraví, Moravská skládková
společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, Mgr.
Denisa Pelikánová (autorizovaná osoba), EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové, 01/2005.
Ø Studie alternativního trasování ÚSES v okolí Řízené skládky odpadů Kvítkovice, k.ú.
Pohořelice, Oldřichovice, ARVITA P spol. s r.o., 03/2004.
Ø Biologické posouzení záměru Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice, vyhodnocení záměru z hlediska biologického, Mgr. Jiří Němec, Pavel
Bezděčka.
Obecnou metodu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí příloha č. 4 je : KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Využití metody posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo naplněno z hlediska formálního
i odborného, jak je prezentováno v kapitole II.
POSOUZENÍ
DOKUMENTACE
(OZNÁMENÍ) v posudku (viz. výše).

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V posuzovaném oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta řešení záměru
předkládaná oznamovatelem (aktivní varianta).
Nulová varianta (tj. řešení bez činnosti) znamená zachování stávajícího stavu bez vytvoření
Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, umožňujícího jejich úpravu, využívání
a odstraňování a bez rozšíření kapacity stávající skládky pro ukládání odpadů, které nelze
využít či jinak odstranit. Města Otrokovice, Uherské Hradiště, Zlín, obce v okolí a dále
živnostníci a průmyslové podniky, které sváží odpady určené k odstranění na stávající Řízenou
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skládku odpadů Kvítkovice, by v případě realizace nulové varianty byly nuceny v budoucnu
hledat jiné zpracovatelské kapacity pro úpravu a využívání odpadů, případně odvážet odpady
určené k odstranění do vzdálenějších zařízení.
Aktivní varianty představují realizaci Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice
spolu s rozšířením stávajícího areálu Řízené skládky odpadů Kvítkovice. Realizace záměru
přináší dlouhodobé řešení nakládání s širokým spektrem odpadů kategorie O i N – zejména
jejich úpravy, využívání a odstraňování a umožní efektivně využít dané lokality, kde je již
provozováno zařízení pro odstraňování odpadů (stávající skládka odpadů).
Vzhledem k úpravě, využívání a odstraňování širokého spektra odpadů byly vyhodnoceny
všechny uvažované varianty možného umístění a řešení kompostovací a dekontaminační
plochy. Využití plochy na tělese skládky a celé nebo poloviční výměry zpevněné zabezpečené
multifunkční plochy ke kompostování (druhá polovina bude využita pro biodegradaci) bude
záviset na množství a charakteru přijímaných BRO (biologicky rozložitelných odpadů),
maximální roční množství přijímaných odpadů (tj. kapacita kompostování) bude u všech
variant shodné.
Varianta A - záměrem je vybudování kompostovací plochy o rozměrech 40 x 80 m na povrchu
II. - IV. etapy stávající skládky.
Varianta B - záměrem je vybudování kompostovací plochy o rozměrech 40 x 80 m na povrchu
II. - IV. etapy stávající skládky a zároveň umístění provozu technologie
kompostování na zpevněné zabezpečené multifunkční ploše o rozměrech 40 x 60
m, situované v lokalitě "severozápad".
Varianta C - záměrem je vybudování kompostovací plochy o rozměrech 40 x 80 m na povrchu
II. - IV. etapy stávající skládky a zároveň umístění provozu technologie
kompostování na polovině zpevněné zabezpečené multifunkční plochy o
rozměrech 40 x 60 m, situované v lokalitě "severozápad". Druhá polovina této
plochy bude využita jako dekontaminační plocha pro úpravu odpadů
biodegradací.
Vyhodnocení variant
V textu oznámení byla zpracována pouze navrhovaná varianta (jednovariantní řešení), která
řeší výstavbu Centra v areálu skládky Kvítkovice. Jedná se tzv. aktivní variantu. Aktivní
varianta je složena z několika dalších variant A, B a C (podvarianty), které řeší otázku
situování kompostování a biodegradace na různých plochách v areálu dotčené skládky.
Varianta nulová je variantou dalšího provozu bez jakýchkoliv úprav, tj. bez realizace Centra,
tato varianta platí pouze v teoretické rovině. Lze konstatovat, že uvedená nulová varianta není
v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, ani s Plánem odpadového hospodářství
Zlínského kraje.
Dle požadavků investora se jedná o optimální řešení nakládání s odpady na území spádové
oblasti Centra, tj. komplexní nakládání s odpady. Cílem investora je současně i splnění
podmínek, které vyplývají z požadavků směrnic EU do budoucna a Plánu odpadového
hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje.
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Uvažovaná varianta objektivně popisuje základní stavy řešení z hlediska místního i funkčního,
pro proces EIA je dostačující a závěry variantního řešení lze akceptovat.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Posuzovaný záměr, související s realizací záměru „Moravská skládková společnost a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ s následným provozem,
není zdrojem žádných nepříznivých vlivů na životní prostředí, přesahujících státní hranice (zde
nejbližší hranice se Slovenskou republikou), hlavně pro dostatečnou vzdálenost od státní
hranice a rozsahem všech vlivů, působících pouze na lokální úrovni. Navrhovaný záměr
nemůže proto působit negativně za hranice ČR.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA
DOSAŽENÝ
STUPEŇ
POZNÁNÍ, POKUD
JDE
O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměrem je Centrum pro komplexní nakládání s odpady, tj. zejména jejich úpravu,
využívání a odstraňování, přičemž zájmová plocha navazuje na stávající areál Řízené skládky
odpadů Kvítkovice.
Centrum pro komplexní nakládání s odpady se může stát na regionální úrovni součástí
integrovaného systému pro nakládání s komunálními odpady v Zlínském kraji (soulad s Plánem
odpadového hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje), bude však
zpracovávat i odpady z živnostenské a průmyslové sféry, včetně nebezpečných odpadů.
Centrum pro komplexní nakládání s odpady bude na severní a jižní straně navazovat na areál
stávající skládky odpadů.
V rámci tohoto zařízení se uvažuje s vybudováním kompostárny o celkové kapacitě do 25.000
t zpracovaných odpadů za rok. V oznámení bylo vyhodnoceno možné umístění a řešení
kompostovací plochy variantně (vybudování kompostovací plochy na povrchu II. - IV. etapy
stávající skládky, popř. zároveň umístění provozu technologie kompostování také na celé
zpevněné zabezpečené multifunkční ploše či její části - v lokalitě "severozápad").
V posuzovaném Centru bude realizována i metoda biochemické degradace rozložitelných
kontaminantů, tj. biodegradace odpadů znečištěných především ropnými látkami (odpady s
obsahem NEL a PAU) o okamžité kapacitě cca 7.500 t odpadů, ročně pak do 30.000 t
odpadů. Pro dekontaminaci budou použity biopreparáty ověřené a schválené Státním
zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Pro úpravu odpadů
biodegradací je počítáno s využitím poloviny zpevněné zabezpečené multifunkční plochy, kde
bude primárně probíhat kompostování.
Dále investor plánuje vybudování skladu odpadů kategorie ostatní odpad a nebezpečný odpad.
Předpokládaná roční kapacita je skladování 15.000 t odpadu. V rámci provozu záměru bude
využita i stávající překládací rampa s třídící a zpevněnou plochou. Na sklad odpadů bude
navazovat hala úpravy odpadů a zpevněné plochy. Zde bude probíhat třídění a úprava odpadů
v množství do 40.000 t odpadů za rok.
Součástí záměru je i rozšíření stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice, kdy by vznikl
prostor pro ukládání odpadů kategorie ostatní. Rozšíření skládky je navrženo v lokalitách
„jihovýchod“ a „jihozápad“ a bude mít celkovou kapacitu 2.900.000 m3. Roční množství
ukládaného odpadu se předpokládá maximálně do 60.000 tun.rok-1.Plocha uvažovaná k
rozšíření areálu stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice, situovaná severozápadním
směrem (lokalita „severozápad“), bude mít rozlohu cca 55.000 m2, plochy, které se nachází
jihovýchodním (lokalita „jihovýchod“) a jihozápadním směrem (lokalita „jihozápad“) budou
mít rozlohu celkem cca 140.000 m2. Celková plocha areálu Centra, včetně areálu stávající
skládky, by tak měla činit cca 303.000 m2.
Do areálu Řízené skládky Kvítkovice je nyní vybudována zpevněná příjezdová cesta
s napojením na komunikaci č. III/4973 a dále na komunikaci I/55 ve směru na Otrokovice –
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Napajedla. Obslužné komunikace v areálu Centra budou navazovat na stávající příjezdovou
komunikaci. Obslužnost Řízené skládky odpadů Kvítkovice v současné době zajišťuje cca 40
osobních vozidel a cca 70 nákladních vozidel za den. V době provozu plánovaného Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice se očekává navýšení počtu vozidel na cca 60
osobních vozidel a cca 90 nákladních vozidel za den.
Svozová oblast Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice by měla zahrnovat oblast
především měst Otrokovice, Zlín, Napajedla a Uherské Hradiště a okolních obcí.
Navržený záměr výstavby a provoz Centra je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR
a Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje. Stávající skládka Kvítkovice má platné
integrované povolení (provoz funguje na principu BAT – nejlepší dostupné technologie), nové
Centrum bude žádat o změnu integrovaného povolení.
Bylo posuzován celý záměr výstavby a provozu Centra, zejména ve vztahu k ochraně
veřejného zdraví a vlivů provozu záměru z hlediska jednotlivých složek životního prostředí,
zaměřena je pozornost na nakládání s odpady.
Na základě údajů, uvedených v oznámení záměru stavby „Moravská skládková společnost a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, doplňujících informací a
předložených vyjádření lze předložený záměr doporučit k realizaci za dodržení dále
specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.
Technické řešení záměru vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady je v předložené
dokumentaci velmi precizně popsáno a odpovídá dosaženému stupni vědeckého a technického
poznání.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předložený záměr, připravované výstavby a realizace záměru „Moravská skládková společnost
a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ a další provoz,
představuje významný vliv na životní prostředí na lokální úrovni. Proto jsou navrženy
podmínky a opatření s cílem minimalizovat a eliminovat negativní vlivy záměru na životní
prostředí a to jak pro fázi přípravy záměru, pro fázi výstavby záměru, pro fázi provozu záměru
a ukončení provozu záměru. V textu dokumentace jsou navrženy opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, které byly
zapracovány do návrhu stanoviska.
Další návrhy opatření jsou navrženy z připomínek orgánů veřejné správy a zpracovatele
posudku. Jedná se o tato opatření :
Z důvodu stanovisek a vyjádření veřejné správy (viz. následující kapitola)
Ø Kompostovací proces a specifikace zpracovávaných odpadů řešit v rámci návrhu
provozního řádu kompostárny, předkládaného jako součást žádosti o změnu integrovaného
povolení, kterou bude posuzovat a schvalovat Krajský úřad Zlínského kraje.
Ø Seznam odpadů přijímaných do kompostárny vyvěsit u vjezdu do Centra.
Ø Přijímat odpady dle schválených povolení a požadovat od původců a oprávněných osob,
které předávají odpady do zařízení pro nakládání s odpady (zde Centra), aby příslušné
odpady byly zařazovány podle katalogu odpadů v souladu s platnou legislativou.
Ø V dalším stupni projektového rozpracování :
∗ zajistit zapracování studie alternativního trasování ÚSES pro obce Oldřichovice,
Pohořelice a Otrokovice (jednoznačně vymezená trasa lokálního biokoridoru) do návrhu
změny územního plánu výše zmíněných sídelních útvarů.
∗ vymezit plochy pro výsadbu zeleně na začlenění stavby do krajiny po dobu provozu
skládky - upřesnit lokalizaci navrhované stavby (vč. výškových poměrů),
∗ před zahájením územního řízení předložit odbornou studii obsahující konkrétní
hodnocení vlivu stavby na krajinu, krajinný ráz, vč. pohledového hodnocení.
Ø Žadatel o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přeloží potřebné podklady ve smyslu ust. § 9
odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb. a ust. § 3 a 6 a přílohy č. 3 a 5 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb.,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Dále je
žadatel a provozovatel povinen dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu ust. § 4 zákona č.
334/1992 Sb., které zohlední v předkládané žádosti.
Ø Skladování odpadů z nemocnic bude řešeno v dalších stupních povolovacích procesů
(v provozním řádu skladu, schvalovaného v rámci změny integrovaného povolení).
Ø Projednat v dalších fázích povolení dle stavebního zákona a IPPC povinnosti, spojené
s legislativou ochrany ovzduší, tj. kompostárnu, sklad odpadů a rozšíření stávající řízené
skládky odpadů Kvítkovice s kapacitou do 60.000 tun.rok-1.
Ø Sklad odpadů jako možný nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší z hlediska emisí
pachových látek se doporučuje řešit odborným posudkem v souladu s ust. § 17 zákona č.
86/2001 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a novel, vypracovaným
autorizovanou osobou pro zpracování posudků.
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Ø Požádat o změnu integrovaného povolení z důvodů navýšení kapacity stávajícího zařízení,
spadajícího pod přílohu č.1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci (v platném
znění).
Navrženo zpracovatelem posudku
Ø Pro nakládání s asbestem je nezbytné dodržovat ust. § 7 vyhl. č. 294/2005 Sb. o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Ø Provést technické kontroly a analýzy z hlediska kvality minerálního těsnění, sváru
jednotlivých pásů fólie, kontrolní geoelektrické proměření těsnosti izolační fólie, sypané
drenážní vrstvy (správná zrnitost) a těsnosti provozního vybavení (těsnost jímky,
zpevněných ploch – zabezpečené multifunkční plochy a zpevněné asfaltové plochy, atd.).
Doklady o provedených kontrolách založit do archivů společnosti a do archivu místně
příslušného stavebního úřadu.
Ø Zajistit monitoring na přítomnost bioplynu ve skládce a po pozitivních výsledcích zahájit
čerpání a jímání bioplynu s návaznosti na odplynění stávající skládky s využitím plynu pro
výrobu elektrické energie. Systém jímání bioplynu na rozšířené skládce postupně napojovat
na stávající odplyňovací systém.
Ø Z důvodů přítomnosti skládkového plynu musí provozovatel skládky zajistit veškeré
nevětrané prostory (sběrné jímky, šachtice drenážního systému, vlastní sběrné studny
bioplynu) proti přístupu osob (i dětí).
Ø V objektech a na plochách, kde se pracuje s látkami nebezpečnými vodám, musí být
zajištěny sanační materiály vhodné pro okamžité použití. Postupy sanace zapracovat do
provozních řádů Centra, jejíž součástí budou i postupy v případě havárie Centra. Veškeré
havárie musí být ohlášeny dle schválených ohlašovacích postupů v provozních řádech a
evidovány.
Ø Závadné látky, ohrožující jakost vod, je nutno skladovat v prostředcích nebo zařízení, které
bude splňovat požadavky ochrany vod, skladování chemických látek a/nebo
shromažďování odpadů (např. havarijní vana, dvouplášťová nádoba, nepropustná odolná
podlaha, obchodní balení, apod.).
Ø Centrum pro komplexní nakládání s odpady zapracovat do závazné části územního plánu
obcí Otrokovice, Pohořelice a Oldřichovice.
Ø Během provozu skládky budou dodržovány proti požární předpisy a bezpečnostní předpisy
a hygiena práce, bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN a
v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti.
Ø Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých
složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních
podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), směrnic a schválených ČSN.
Ø Po dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny požádat o vydání souhlasu z důvodu
ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/92 Sb.), pokud tak bude požadováno.
Ø V případě zjištění křídlatky japonské nebo bolševníku velkolepého je nutno přistoupit k
jejich okamžité likvidaci.
Ø Investor nechá vypracovat projekt ozelenění areálu skládky tak, aby do sebe zaintegroval
již stávající nebo navrhovanou výsadbu dřevin. Do návrhu skladby dřevin budou použity
autochtonní stromy a keře v souladu s požadavky ÚSES.
Ø Mechanizační prostředky budou provozovány tak, aby nedošlo k poškození ploch a okrajů
ploch zařízení pro kompostování a dekontaminaci a nedošlo k úniku upravovaného odpadu
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mimo dekontaminační a kompostovací plochu. Zapracovat do provozního řádu a
proškolovat pracovníky.
Zpracovat požární zprávu navrženého záměru Centra v rámci vyhotovení projektové
dokumentace.
Odpadní vody z kompostárny a dekontaminační plochy budou zneškodňovány v ČOV
s respektováním dovozových vzdáleností. Věc bude řešena na základě rozborů odpadních
vod a doložena souhlasem správce ČOV (např. smluvním vztahem).
Havárie (požár) bude neprodleně ohlášena orgánům veřejné správy (státní správa,
samospráva) a dalším právnickým osobám v souladu s platnou legislativou na ochranu vod,
ovzduší a integrovaného záchranného systému dle postupu ve schválených provozních
řádem Centra.
Na základě smluvních vztahů s dodavatelskou firmou realizovat zneškodnění dezinfekčního
roztoku z fermentační nádrže.
Nebezpečné odpady z dekontaminační plochy po provedené biologické úpravě budou
zařazeny do ostatních odpadů na základě výsledků rozborů autorizovanou laboratoří a
Osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu osobou pověřenou k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů. Podklady budou archivovány dle požadavků platné
legislativy.
Pro snížení sekundární prašnosti mobilní drtiče využít vodní clonu rozprašováním v místě
drcení nebo aplikaci vodního postřiku na demolovaný odpad.
Provozovatel záměru je povinen vést provozní evidenci a vypracovat návrh souboru
technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu
nových stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování
důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší („provozní řád”) dle
vyhlášky č. 356/2002 Sb. a předložit návrh ke schválení kompetentnímu orgánu ochrany
ovzduší.
V projektové dokumentaci specifikovat množství odsávané vzdušiny z haly úpravy odpadů,
popis odlučovacího zařízení a návrh zařazení zdroje znečišťování ovzduší.
Před případnou instalací dalších kogeneračních jednotek vypracovat žádost, která bude
zpracována dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborný posudek a
rozptylovou studii vypracované autorizovanou osobou a předložit na příslušný orgán
ochrany ovzduší nebo požádat o změnu integrovaného povolení. Po instalaci provést
autorizované měření emisí. Bude zajišťovat provozovatel kogeneračních jednotek ve
vlastní režii.
Případná instalace a odvod drenážních vod pod základovou spárou skládky bude řešena
v rámci projektu Centra, zde rozšíření skládky.

Další možná opatření vyjdou z veřejného projednání posudku – bude upřesněno.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ
VŠECH
OBDRŽENÝCH
K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

VYJÁDŘENÍ

Vyjádření veřejnosti
Veřejnost se k předloženému záměru nevyjádřila.
Poznámka :
Dle souhrnného vyjádření, Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí (1.6.2005)
bylo oznámení bylo vyvěšeno dne 19. 5. 2005 na úřední desce MÚ a dále zveřejněno v
místním tisku (Otrokovické noviny). Do doby odeslání tohoto vyjádření nebyly ze strany
občanů předloženy žádné dostupné písemné ani ústní připomínky.

Vyjádření dotčených obcí (samosprávy)
Stanovisko města Otrokovice - rozšíření skládky v Kvítkovicích, Město Otrokovice,
Městský úřad Otrokovice, odbor majetku (3.6.2005) – viz. příloha č. 10.
Ve výše uvedené záležitosti sdělujeme, že Zastupitelstvo města Otrokovice usnesením č.
292/06/04 souhlasilo s rozšířením řízené skládky odpadů Kvítkovice v k. Ú. Kvítkovice u
Otrokovic. Oznámení souhlasu bylo zasláno Moravské skládkové společnosti, a. s. dne
29.6.2005.
Zastupitelstvo města Otrokovice usnesením č. 292/06/04 souhlasilo s rozšířením řízené skládky
odpadů Kvítkovice v k. Ú. Kvítkovice u Otrokovic a nevznáší žádné další podmínky,
požadavky a návrhy na opatření. Není proto dále komentováno.

Vyjádření orgánů krajské samosprávy
Orgány krajské samosprávy se záměru nevyjádřily.

Vyjádření orgánů státní správy
Stanovisko k ochraně vod v oznámení záměru „Moravské skládkové společnosti a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, MŽP ČR, odbor
ochrany vod (OOV) (19.5.2005) – viz. příloha č. 7.
V předloženém oznámení "Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice" jsou požadavky na ochranu vod respektovány a konkretizovány v navržených
opatřeních k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na povrchové a podzemní vody
a nakládání s odpadními vodami a ve všeobecném shrnutí netechnického charakteru, které
se musí provést v období pro fázi přípravy záměru, výstavby, následném provozu a jeho
ukončení. Zohledněna jsou i environmentální rizika průniku nebezpečných látek do
povrchových a podzemních vod při možných haváriích.
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Na základě posouzení předložené dokumentace dospěl odbor ochrany vod k závěru, že
pokud budou nutné požadavky na ochranu vod deklarované v záměru respektovány, nemá k
předloženému záměru zásadní výhrady.
V oznámení, dle výše uvedeného stanoviska odboru ochrany vod MŽP ČR, jsou požadavky na
ochranu vod respektovány a konkretizovány v navržených opatřeních a ve všeobecném shrnutí
netechnického charakteru. Ze strany odboru ochrany vod MŽP ČR je vyjádřena podmínka respektování deklarovaných požadavků. Žádné další zásadní výhrady nebyly vyjádřeny.

Vyjádření k záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, ČIŽP OI Brno (1.6.2005) – viz. příloha
č. 8.
Dne 18.5.2005 jsme obdrželi oznámení záměru Moravská skládková společnost a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice vypracované podle
zákona 100/2001 Sb. pro účely posuzování vlivů na životní prostředí. Po prověření
předloženého oznámení sdělujeme, že k realizaci výše uvedeného záměru nemáme zásadní
připomínky.
ČIŽP konstatuje, že po prověření předloženého oznámení nemáme zásadní připomínky. Není
proto dále komentováno.
Souhrnné vyjádření ke zjišťovacímu řízení dle ust. § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, Městský úřad Otrokovice, odbor
životního prostředí (1.6.2005) – viz. příloha č. 9.
Dne 17. 5. 2005 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a
místně příslušný dotčený orgán státní správy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
záměru: "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudováni Centra pro komplexní nakládáni
s odpady Kvítkovice".
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 19. 5. 2005 na úřední desce MÚ a dále zveřejněno v
místním tisku (Otrokovické noviny). Do doby odeslání tohoto vyjádření nebyly ze strany
občanů předloženy žádné dostupné písemné ani ústní připomínky.
Ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o zveřejnění informací bylo ze strany města Otrokovice
splněno.
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, vydává k výše uvedenému záměru a
předložené dokumentaci ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona toto vyjádření:
Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění bez připomínek
- bez připomínek.
Není komentováno.
Stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
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Vzhledem k charakteru odpadů uvedených v návrhu seznamu odpadů určených k úpravě
kompostováním požadujeme konkrétněji zpracovat kapitolu týkající se kompostování s
uvedením skladby a druhového zastoupení odpadů.
Dle seznamu odpadů, který je precizován v příloze č. 4 Návrhy seznamů odpadů přijímaných
k úpravě, využití či odstranění v zařízeních Centra v části Návrh seznamu odpadů k úpravě
kompostováním - překládá oznamovatel souhrn odpadů, které bude Centrum přijímat
k biologické úpravě a využití formou kompostování.
Podrobný popis technologie kompostování odpadů bude prezentován v příslušném provozním
řádu se specifikací druhů odpadů určených ke zpracování. Skladba a druhy odpadů musí
odpovídat technologickým postupům kompostování, jinak by systém ztrácel účinnost a efekt
úpravy. Kompostovací proces musí navodit optimální podmínky (aerobní prostředí, dostatek
živin, optimální teplota s teplotním maximem v čase, aj.) pro živou a aktivní biologickou
složku kompostu, která vlastní průběh realizuje.
To se týká především těch druhů, které jsou v katalogu uvedeny příliš obecně nebo široce,
např. suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, organické hmoty z přírodních
produktů apod. Ve fázi vytvoření provozního řádu musí být odpady specifikovány tak, aby
bylo zřejmé také to, jak se s nimi nakládá a jak se uchovávají před převozem a před
převzetím do kompostárny. Jde především o to, aby se zabránilo obtěžujícímu zápachu z
nevhodně skladovaných nebo i nevhodně zvolených odpadů.
Návrh, aby ve fázi vytvoření provozního řádu byly odpady specifikovány tak, aby bylo zřejmé
také to, jak se s nimi nakládá a jak se uchovávají před převozem a před převzetím do
kompostárny je požadavek, který provozovatel zařízení ke kompostování zřejmě nebude plně
schopen zajistit, neboť bude odpady do zařízení přijímat od původců nebo oprávněných osob.
Pokud se týká obtěžujícího zápachu z nevhodně skladovaných nebo i nevhodně zvolených
odpadů – odpady předané a zahrnuté do kompostovacího procesu musí odpovídat použité
technologii a technologie provozována tak, aby zápach po celou dobu procesu nevznikal (zde
se jedná především o zajištění aerobního prostředí, např. formou přehrnování nebo překopávání
vrstev kompostovaného odpadu). Odpady se kterými budou původci a oprávněné osoby
nesprávně nakládat před předáním do kompostárny nemůže provozovatel kompostárny plně
ovlivnit. Seznam odpadů přijímaných do kompostárny bude vyvěšen u vjezdu do Centra.
V kapitole B.I.6.2.1. se na str. 20 uvádí regulace teploty v průběhu kompostování. Jelikož z
popisu technologie není zřejmé, jaké možnosti k regulaci teploty budou využívány, bylo by
vhodné tyto údaje v dalších stupních dokumentace doplnit.
Regulace teploty, která bude využívána v průběhu kompostování bude popsána v technologii
kompostování v provozním řádu (převážně se jedná o mechanickou úpravu hromad kompostu,
příp. změnu skladby upravovaných odpadů).
Pokud budou v dalších stupních dokumentace využívány seznamy odpadů uvedené v
dokumentaci k oznámení záměru, je třeba upozornit na některé nedostatky, či nepřesnosti:
v seznamu pro výrobu alternativního paliva jsou uvedeny některé odpady s koncovým
dvojčíslím 99 bez konkrétního upřesnění - nutno doplnit (030199, 030399, 040299,
070299). Také odpad 160122 neobsahuje jen pryžová těsnění, ale součástky jinak blíže

31

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
neurčené, takže tam je problém opačný - odpad by měl být nazván podle katalogu, a teprve
potom blíže specifikován.
V seznamu odpadů kategorie O/N skladovaných ve skladu se objevuje nelogické zařazení
nádob s obsahem škodlivin místo do skupiny 15, do různých jiných skupin, a to vždy s
koncovým dvojčíslím 99.
Podle ust. § 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a novel je cituji :
odst. 1) - Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo")
vydá prováděcím právním předpisem.
odst. - 2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí
odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Dále přesný postup zařazování je uveden v ust. § 2 vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).
Dle seznamu odpadů, který je precizován v příloze č. 4 Návrhy seznamů odpadů přijímaných
k úpravě, využití či odstranění v zařízeních Centra překládá oznamovatel souhrn všech
možných druhů odpadů, které bude Centrum přijímat k úpravě, využití či odstranění. Uvedená
příloha je návrhem seznamu odpadů. Přesná specifikace seznamu odpadů bude řešena
v žádostech provozovatele skládky, ať se jedná o integrované povolení a jeho změny (IPPC)
nebo změny provozního řádu Centra nebo skládky odpadů.
Plně se však souhlasí s tím, že povinností provozovatele skládky je přijímat odpady dle
schválených povolení a požadovat od původců a oprávněných osob, které předávají odpady do
zařízení pro nakládání s odpady (zde Centra), aby příslušné odpady byly zařazovány podle
katalogu odpadů v souladu s platnou legislativou. Jinak je provozovatel zařízení povinen
odpady nepřijmout.
Souhlasí se s požadavkem upřesnění odpadů s koncovým dvojčíslím 99 – alternativní paliva. S
nelogickým zařazením odpadů - nádob s obsahem škodlivin místo do skupiny 15, do různých
jiných skupin, a to vždy s koncovým dvojčíslím 99 se souhlasí. Odpad tohoto druhu bude
zařazen v souladu s ust. § 2 odst. 1, písm. b) vyhl. č. 381/2001 Sb. – tj. ve skupině 15
katalogu odpadů.
Stanovisko dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
- bez připomínek.
Není komentováno.
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Jelikož se jedná o území s více střety (střety aktuálního stavu krajiny se společenskými limity
a záměry) požadujeme, za účelem minimalizování negativních dopadů na krajinu, v dalším
stupni projektového rozpracování:
- zajistit zapracování nově vzniklé, jednoznačně vymezené trasy lokálního biokoridoru (LBK)
do projektu ÚSES.
- následně začlenit trasu LBK do územního plánu města Otrokovice
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- vymezit plochy pro výsadbu zeleně na začlenění stavby do krajiny po dobu provozu skládky
- upřesnit lokalizaci navrhované stavby (vč. výškových poměrů)
- před zahájením územního řízení předložit odbornou studii obsahující konkrétní hodnoceni
vlivu stavby na krajinu, krajinný ráz, vč. pohledového hodnocení.
Požadavek orgánu ochrany přírody bude respektován a po drobné úpravě v textu doplněn do
návrhu stanoviska.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění
- bez připomínek
Není komentováno.
Toto souhrnné vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení, v platném znění, a proto se proti němu nelze odvolat.

Vyjádření k záměru "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice" - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, MŽP ČR, odbor odpadů
(9.6.2005) – viz. příloha č. 11.
K výše uvedenému záměru, jehož proces posouzení vlivů na životní prostředí zajišťuje Váš
odbor výkonu státní správy, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 12.5.2005 za odbor odpadů
sdělujeme:
Předmětem záměru je jednak rozšíření stávajícího areálu řízené skládky odpadů skupiny
S-OO Kvítkovice (provoz skládky se řídí platným integrovaným povolením, vydaným
rozhodnutím KÚ Zlínského kraje v roce 2003), dále pak vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady, které by se mělo stát součástí integrovaného systému pro nakládání s
komunálními odpady ve Zlínském kraji - zahrnujícího výstavbu kompostárny,
biodegradačního zařízení, skladu odpadů a zařízení pro třídění a úpravu odpadů.
Z hlediska kompetence odboru odpadů MŽP sdělujeme, že navrhovaný záměr výstavby
Centra respektuje především základní koncepci odpadového hospodářství a je tak v souladu
s Plánem odpadového hospodářství České republiky. Záměr rovněž koresponduje s
požadavky Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který mj. neuvažuje o zřizování
skládek odpadů v nových lokalitách, ale připouští pouze intenzifikaci stávajících areálů
skládek. Realizace navrhovaných zařízení může významně přispět především k naplňování
cílů snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky a snížení množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.
Otázky posouzení vybraných technologií a navrhovaných konkrétních technických řešení
však náleží k posouzení příslušným regionálním orgánům státní správy a samosprávy, na
jejichž území je zařízení navrhováno k provozu.
Po prostudování konstatujeme, že předložené oznámení v příloze č. 4 uvádí návrhy seznamu
odpadů přijímaných k úpravě, využití či odstranění v zařízeních Centra. V kapitole B.III.3.
se zabývá jak odpady produkovanými v etapě výstavby celého areálu, tak v etapě provozu i
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po jeho ukončení; uvádí jejich katalogová čísla, názvy, kategorizaci, orientačně způsoby
nakládání. Předpokládaná množství jsou uvedena pouze pro etapu provozu zařízení s
poznámkou, že přesná specifikace a kvantifikace odpadů v průběhu výstavby není v
současné době možná a bude upřesněna až v prováděcích projektech.
Při provozu všech navrhovaných technologií musí být důsledně dodržovány podmínky
uvedené v projektu, dále provozní řád a respektovány všechny platné legislativní předpisy
(zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho
prováděcí předpisy - především pak vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady).
K záměru nemáme z pohledu kompetencí odboru odpadů MŽP zásadní připomínky.
Odbor odpadů MŽP ČR ve vyjádření sděluje, že nemá zásadní připomínky. Dále konstatuje, že
navrhovaný záměr výstavby Centra je v souladu s Plánem odpadového hospodářství České
republiky a s požadavky Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Posouzení
příslušných regionálních orgánů státní správy a samosprávy, na jejichž území je zařízení
navrhováno k provozu je v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí plněno a bude dále
pokračovat v souladu s požadavky stavebního zákona.
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I
"Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s
odpady Kvítkovice", MŽP ČR odbor ochrany ovzduší (15.6.2005) – viz. příloha č. 12.
K zveřejněnému oznámení nemáme z hlediska ochrany ovzduší žádné připomínky.
Nejsou žádné připomínky, proto není dále komentováno.
Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. - vyjádření k oznámení
záměru "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady Kvítkovice", Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství (22.6.2005) – viz. příloha č. 13.
Dne 7.5. 2005 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
oznámení záměru Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady Kvítkovice, níže jsou uvedena vyjádření za Krajský úřad Zlínského
kraje:
- z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů
Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady si vyžádá rozšíření stávajícího areálu severozápadním, jihovýchodním a
jihozápadním směrem. Lokalita „severozápad“ bude mít rozlohu 55.000 m2 lokalita
„jihozápad“ cca 70.000 m2 a lokalita „jihovýchod“ cca 70.000 m2. Celková plocha areálu
po jeho rozšíření (včetně plochy areálu stávající skládky) by měla činit cca 303.000 m2.
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Dotčené pozemky jsou dle BPEJ řazeny do I, II, III a IV. tř. ochrany ZPF. Dle přílohy
metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 jsou půdy I. a II. třídy
ochrany ZPF bonitně nejcennější a ze ZPF je lze odejmout pouze výjimečně v odůvodněných
případech. Upozorňujeme, že realizace výše uvedeného záměru může proběhnout jen v
případě, pokud bude záměr řádně zdůvodněn ve smyslu § 5 odst. 1 zák. a udělen souhlas
krajského úřadu dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
Dle sdělení investora nebude zasahováno do zemědělských pozemků, zařazených do I. třídy
ochrany ZPF.
Dle vyjádření k záměru vybudovat Centrum pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice,
vydaném MěÚ Otrokovice, odbor územního plánování a investic ze dne 15.12.2204 se
konstatuje :
Tento záměr je v současné době v rozporu s platným územním plánem sídelního útvaru
Otrokovice. Na základě Vaší žádosti Zastupitelstvo města Otrokovice odsouhlasilo dne
22.8.2004 usnesením č. 280/06/04 pořízení změny Č. 20 územního plánu sídelního útvaru
Otrokovice, spočívající ve změně dosavadního funkčního využití ploch na plochu pro nakládání
s odpady. V současné době je vypracován návrh zadání uvedené změny a bude zahájeno jeho
projednávání. Zastupitelstva obcí Oldřichovice a Pohořelice také odsouhlasila pořízení změn
ÚP ke stejnému záměru. V současné době jsou vypracovány návrhy zadání změny č. 2 ÚPN
SÚ Oldřichovice a změny č. 3 ÚPN SÚ Pohořelice. Obce v souladu s § 14 zákona č. 50/1976
Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, požádaly o pořízení
MěÚ Otrokovice, odbor územního plánování a investic.
Z výše uvedeného vyplývá, že požadavek ochrany ZPF bude řešen při územně plánovací
činnosti ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Žadatel o
odnětí zemědělské půdy ze ZPF přeloží potřebné podklady ve smyslu ust. § 9 odst. 5 zákona
č. 334/1992 Sb. a ust. § 3 a 6 a přílohy č. 3 a 5 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Dále je žadatel a provozovatel
povinen dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., které
zohlední v předkládané žádosti.
- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů
Jelikož se rozšíření skládky netýká zájmů chráněných zákonem o lesích, nemáme další
připomínky.
Nejsou další připomínky, není proto komentováno.
- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Dle § 107 vodního zákona nemáme k předloženému oznámení připomínek.
Nejsou připomínky, není proto komentováno.
- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů:
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V předmětném oznámení se uvádí, že Centrum pro komplexní nakládání s odpady bude
sestávat z kompostárny, skladu odpadů. zařízení pro úpravu odpadů biodegradací. Součástí
bude i rozšíření stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice. Tento záměr bude z pohledu
legislativy ošetřen podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění. V
povolovacím řízení se pravděpodobně rozvine debata o seznamech odpadů k úpravě
kompostováním a seznamech odpadů k úpravě biodegradací. Nesouhlasíme se zavedením
vypsaných 75-ti druhů odpadů, ke skladování ve skladu odpadů. kterým žadatel přiděluje
katalogové číslo končící dvojčíslím 99. Není dostatečně vyřešeno skladování odpadů z
nemocnic – 18 01 02 - části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv.
Podle ust. § 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a novel je cituji :
odst. 1) - Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo")
vydá prováděcím právním předpisem.
odst. - 2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí
odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Dále přesný postup zařazování je uveden v ust. § 2 vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).
Dle seznamu odpadů, který je precizován v příloze č. 4 Návrhy seznamů odpadů přijímaných
k úpravě, využití či odstranění v zařízeních Centra překládá oznamovatel souhrn všech
možných druhů odpadů, které bude Centrum přijímat k úpravě, využití či odstranění. Uvedená
příloha je návrhem seznamu odpadů. Přesná specifikace seznamu odpadů bude řešena
v žádostech provozovatele skládky, ať se jedná o integrované povolení a jeho změny (IPPC)
nebo změny provozního řádu Centra nebo skládky odpadů. Plně se však souhlasí s tím, že
povinností provozovatele skládky je přijímat odpady dle schválených povolení a požadovat od
původců a oprávněných osob, které předávají odpady do zařízení pro nakládání s odpady (zde
Centra), aby příslušné odpady byly zařazovány podle katalogu odpadů v souladu s platnou
legislativou. Jinak je provozovatel zařízení povinen odpady nepřijmout.
Souhlasí se s požadavkem orgánu státní správy odpadového hospodářství, aby odpady nebyly
zařazovány do skupiny odpadů s přiděleným katalogovým číslem končící dvojčíslím 99.
Uvedený požadavek orgánu státní správy lze však uplatnit v případě, pokud lze příslušné
odpady zařadit jinak, v souladu s legislativou o odpadech.
Skladování odpadů z nemocnic – 18 01 02 - části těla a orgány včetně krevních vaků a
krevních konzerv bude řešeno v dalších stupních povolovacích procesů.
- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o ochraně ovzduší")
Centrum pro komplexní nakládání s odpady zahrnuje z hlediska ochrany ovzduší
kompostárnu, sklad odpadů a rozšíření stávající řízené skládky odpadů Kvítkovice s
kapacitou do 60 000 t/rok. Dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
je kompostárna středním zdrojem znečišťování ovzduší a skládka odpadů nad 25 000 t
zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Tyto zdroje znečišťování ovzduší podléhají
povolení orgánu ochrany ovzduší dle § 17 zákona o ochraně ovzduší, pokud jejich vydání
není podle § 53 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší nahrazeno postupem v řízení o vydání
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integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění
pozdějších předpisů. Sklad odpadů není vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, přesto
se orgán ochrany ovzduší domnívá, že by se mohlo jednat o nevyjmenovaný zdroj
znečišťování ovzduší z hlediska emisí pachových látek. V takovém případě by také tento
zdroj podléhal řízení o vydání povolení podle § 17 zákona o ochraně ovzduší (pokud by
nebylo nahrazeno řízením o vydání integrovaného povolení).
Projednat v dalších fázích povolení dle stavebního zákona a IPPC povinnosti spojené
s legislativou ochrany ovzduší, tj. kompostárnu, sklad odpadů a rozšíření stávající řízené
skládky odpadů Kvítkovice s kapacitou do 60.000 tun.rok-1.
Sklad odpadů jako možný nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší z hlediska emisí
pachových látek se doporučuje řešit odborným posudkem v souladu s § 17 zákona č. 86/2001
Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a novel, vypracovaným autorizovanou
osobou pro zpracování posudků.
- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů:
Dle kompetencí, které jsou stanoveny pro krajské úřady § 77a výše uvedeného zákona
nemáme připomínek. Vyjádří se věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody - Městský
úřad Otrokovice. Dle § 45i odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. v platném znění vydáváme
stanovisko, že posuzovaný záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu ani ptačí oblast (Natura 2000).
Orgán ochrany přírody nemá k uvedenému záměru připomínek. Důležité je stanovisko, že
posuzovaný záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani
ptačí oblast (Natura 2000). Není dále komentováno.
- z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), v platném znění:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 1. září 2003
společnosti Moravská skládková společnost a.s. rozhodnutí - integrované povolení č.j.
KUZL 1776/2003 ŽPZE-KB,ML, s nabytím právní moci dne 1. října 2003.
Dle § 19 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci se změna, která je předmětem
posuzování vlivů záměru na životní prostředí, vždy považuje za podstatnou a vyžaduje
změnu integrovaného povolení. Vzhledem k tomu, že jde o změnu při níž bude navýšena
kapacita stávajícího zařízení. spadajícího pod přílohu č.1 výše uvedeného zákona o
integrované prevenci, má provozovatel povinnost získat změnu integrovaného povolení před
stavebním povolením (§ 45).
Uvedený požadavek vyplývá z platných právních předpisů a bude oznamovatelem plně
respektován. Není dále komentováno.

"Moravská skládková společnost a.s. - Vybudování centra pro komplexní nakládání s
odpady" - vyjádření k posudku o vlivech záměru na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí a o
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znění některých souvisejících zákonů, Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně, Zlín
(1.7.2005) – viz. příloha č. 14.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, odbor hygieny obecné
a komunální toto vyjádření - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nepožaduje úplné
zpracování hodnocení vlivu na životní prostředí.
Orgán hygienické služby nevznáší ve vyjádření žádné podmínky a požadavky, pouze
konstatuje, že nepožaduje úplné zpracování hodnocení vlivu na životní prostředí, proto není
dále komentováno.

Informace o zveřejnění informace o oznámení záměru "Moravská skládková společnost
a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice" – viz. příloha
č. 6.
Dle sdělení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ze
dne 19.5.2005 se zasílá doklad - zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu Zlínského kraje.
Dále dle dokladu ze dne 19.5.2005 se oznamuje, že odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje obdržel žádost Ministerstva životního prostředí o
zveřejnění oznámení zpracovaného podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru
"Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s
odpady Kvítkovice". Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., bylo zveřejněno na internetu na
adrese http://www.ceu.cz/eia/is/ (kód záměru OV8031) a veřejná vyhláška vyvěšena dne
23.5.2005 a sňata dne 27.6.2005.
Dle výše citovaného se konstatuje, že byla naplněna ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb.

Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Moravská skládková
společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, MŽP
ČR, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc (1.7.2005) – viz. příloha č. 15.
Dle závěru - Záměr "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady Vítkovice" naplňuje dikci bodu 1 0.1., kategorie I, přílohy č. 1 k
citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu
nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl
příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není
nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.
Závěrem zjišťovacího řízením bylo konstatováno, že předložené oznámení dle přílohy č. 4 k
citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Všechny podstatné vlivy investice a následného provozu na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva byly v dokumentaci (oznámení podle přílohy č. 4) velmi podrobně zhodnoceny.
Porovnáním aktivní varianty řešení s nulovou variantou textovou formou prokázalo v daných
podmínkách jako nejvýhodnější aktivní variantu (soulad s Plánem odpadového hospodářství
ČR a Zlínského kraje).
Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí je proto
následující :
Vliv na obyvatelstvo
Pracovní prostředí
Z hlediska zajištění bezpečnosti práce při provozu Centra je záměr navržen a bude proveden
takovým způsobem, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů. Uvažovaná technologie
skládkování nepředstavuje pro zaměstnance zvýšenou míru rizika. Pro skladování a manipulaci
s odpady jsou zpracovány provozní řády, zaměstnanci jsou vybaveni předepsanými osobními
ochrannými pracovními prostředky. Rizika ohrožení zdraví pracovníků jsou dostatečně řešena
v provozním řádu a pracovníci jsou povinni tento řád dodržovat stejně tak, jako předpisy o
bezpečnosti a hygieně práce.
Pracovní prostředí nevykazuje žádnou velmi významnou fyzikální, chemickou nebo
biologickou zátěž ve vztahu k zaměstnancům. Negativní vlivy na pracovní obsluhu se
nepředpokládají za dodržení provozního řádu, bezpečnosti a hygieny práce.
Vlivy na obyvatelstvo, ochrana veřejného zdraví
Proces posuzování vlivů na životní prostředí je v podstatě prognózou budoucího stavu
v území. Nakládání s odpady v souladu s platnými legislativními předpisy bylo a je hlavním
cílem vlastníka a provozovatele skládky - společnosti Moravská skládková společnost, a.s.
Svozová oblasti má relativně optimalizované svozové trasy, které do značné míry minimalizují
zhoršování životního prostředí vlivem činnosti svozové techniky. Svoz odpadů zajišťují TS
okolních měst. Nejbližší obytná zástavba je od hranic areálu uvažovaného Centra situována ve
vzdálenosti cca 600 m na jižním okraji Otrokovic - Kvítkovic, cca 450 m jihovýchodně v obci
Oldřichovice a cca 650 m jižně v obci Pohořelice. Cílem provozovatele je, aby obyvatelé
blízkého okolí nebyli obtěžováni zápachem bioplynu ze skládky (aktivní čerpání a energetické
spalování). Rovněž včasným překrýváním odpadů a dodržováním všech technologických zásad
uvedených v Provozním řádu je šíření prašnosti ze skládky dostatečně eliminováno.
Příspěvek míry rizika nekarcinogenního účinku posuzovaných škodlivin (oxidu dusičitého
(NO2). suspendovaných částic frakce PM10 a benzenu) vyvolaný běžným provozem záměru je
nevýznamný. Z výpočtu míry pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v
populaci pro inhalační expozici benzenu vyplývá, že imisní příspěvek vyvolaný provozem
záměru bude o 2 řády pod přijatelnou úrovní rizika 1 x 10-6. Pro hodnocení expozice byly
použity nejvyšší hodnoty imisního příspěvku NO2, PM10 i benzenu z provozu záměru a byla
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uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva těmto imisním koncentracím. Tím dochází k
nadhodnocení reálného rizika. Skutečné riziko bude pravděpodobně nižší.
Hluková zátěž dosahuje za stávající situace (v blízkosti komunikace č. 1/55 a 1/49 v
Otrokovicích) takových hladin, pro které existují prokázané nepříznivé účinky na zdraví
populace. Nepříznivé působení však není vyvoláno realizací záměru, jedná se o stav způsobený
celkovou dopravou na zmiňovaných hlavních komunikacích. Zprovozněním celé rychlostní
komunikace R55 by mělo dojít (i přes navýšení počtu průjezdů vozidel) v blízkosti hlavních
komunikací (č. 1/55 a 1/49) ke snížení stávající hlukové zátěže.
Ekvivalentní hladiny hluku pro hodnocenou oblast pro mobilní zdroje, související se
připravovaným záměrem stavby a provozu Centra, v nepředstavují riziko navýšení míry
pravděpodobnosti zdravotního postižení populace hlukem z komunálního prostředí. Noční
provoz na skládce není realizován, stejně tak se týká i samotné výstavby Centra. Proto není
možné definovat nárůst pravděpodobnosti výskytu civilizačních chorob .
Určitým zhoršením pohody a zhoršujícím vlivem na zdravé životní podmínky obyvatel obcí,
ležících na komunikacích svozové oblasti, je sběr a doprava komunálních odpadů, již působení
však nepřekračuje povolené limity.
Po dobu stavby bude četnost průjezdů zvýšena, vozidla se však budou ve větší míře pohybovat
po staveništi a komunikacích mimo zastavěnou část obce. Vlivy na náhodné osoby, pohybující
se v okolí skládky, lze zanedbat.
Negativní vlivy na zdraví obyvatel v okolních obcí, z důvodů dostatečné vzdálenosti od
stávající skládky z hlediska zdravotního, se neprojevily. Při realizaci a provozu hodnocené
stavby bude investor plnit povinnosti spjaté s ochranou veřejného zdraví. U posuzovaného
záměru nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmínek. Výstavba a provoz
skládky za zachování přísných podmínek daných legislativou nebude mít přímý negativní vliv
na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě. K překračování stanovených limitních hodnot nebude
docházet a není ani prokázáno porušování obecných zásad při plnění povinnosti ochrany
veřejného zdraví.
Sociální dopady
Realizace stavby zabezpečí práci pro 5 osob přímo na skládce, v Centru 17 pracovníků a
několika desítek dalších v dopravě odpadů. Důležité je i trvalé řešení nakládání s odpady pro
Otrokovický a Uhersko-hradišťský region.
Vliv na ovzduší, na klima
Emise z dopravy na skládce nejsou významné, nepřesahují negativní stav vlivu na ovzduší při
malém dopravním zatížení území. Emise dopravy jsou rozloženy po trase svozu a v místě
skládky nebudou nepřekračovat povolené hodnoty.
Skládka je zařazena do zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Kompostárna je zařazena
do středního zdroje znečišťování ovzduší a sklad odpadů a dekontaminační plocha není
v současnosti zařazena do příslušné kategorie zdrojů znečišťování (bude řešeno v souladu s
legislativou).
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Bioplyn (a s ním i pachové látky) budou aktivně jímány čerpadly z tělesa skládky (odplynění
skládky je navrženo) a zneškodňovány spalováním s energetickým využitím (při nevhodné
skladbě bioplynu spalovací pochodní). Vlivy na změnu klimatu však není třeba uvažovat
v případě aktivního jímání a zneškodnění bioplynu s obsahem metanu. Současně s aktivním
jímáním a zneškodněním bioplynu se odstraní i zápachové látky (osmogeny), které jsou jeho
organickou součástí. Navrženým významným snížením emisí osmogenů ze skládek nebude
prakticky docházet k překročení čichového prahu vnímání, z důvodů daleko nižších imisních
koncentrací osmogenů v ovzduší. Účinnost bude monitorována.
Rizika znečištění ovzduší únikem prachu z povrchu skládky budou eliminovány hutněním a
překryvem inertním materiálem. Lehké předměty budou zachyceny barierami oplocení a to
v místě ukládání odpadu a kolem areálu skládky. Pro omezení šíření lehkých polétavých frakcí
bude nezbytné instalovat v místě uložení odpadů bariéru z lehkých sítí. Riziko zahoření skládky
nebo požár Centra bude maximálně eliminováno.
Negativní vlivy z bodových zdrojů při výstavbě a provozu nebudou převyšovat povolené limity
a ovzduší neohrožují nad limity stanovené předpisy na ochranu ovzduší.
Vliv na povrchové a podzemní vody
Hydrogeologické posudky na předchozí stavby skládkování vyznívají příznivě z hlediska
možného rizika negativního ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod ze skládky.
Posuzovaná stavba bude mít částečný vliv na odvodnění oblasti. Úroveň hladiny podzemních
vod bude pod skládkou v místě ovlivněna snížením dotace infiltrací srážkových vod.
Hydrogeologické charakteristiky podloží se však prakticky nezmění.
Eliminaci negativních vlivů na kvalitu podzemních a povrchových vod je možno dosáhnout
jedině zajištěním nepropustnosti a těsnosti všech skládkových ploch (kontrolní geoelektrické
proměření těsnosti izolační fólie), určených pro zneškodnění odpadů, tj. minerálního těsnění,
umělohmotných bariér, 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. Technické bariéry ochrany vod budou realizovány u všech uplatňovaných
technologiích Centra.
Totéž se týká nakládání se závadnými látkami, jako jsou nebezpečné odpady, které
provozovatel skládky může získat při vlastním provozu skládky nebo které vytřídí z odpadů od
jiných původců.
Skládkové vody se budou jímat do stávajících jímek. Skládkové vody lze aplikovat na povrch
skládky pouze rozlivem (přebytek je odvážen na ČOV ke zneškodnění – zde je nezbytný
souhlas provozovatele ČOV v souladu s provozním řádem skládky (obsah zejména těžkých
kovů ve skládkové vodě). Jímány budou i srážkové vody ze zpevněných ploch Centra u
ostatních technologiích.
Instalace a odvádění drenážních vod pod základovou spárou skládky bude řešena v následně
zpracovávané projektové dokumentaci Centra, zde rozšíření skládky.
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Po ukončení technické a biologické rekultivace skládky se minimalizují dotace vod
povrchových, podzemních a srážkových do tělesa skládky (odvedou se mimo a tak se zamezí
jejich kontaminaci polutanty obsaženými ve skládce) a tak se účinně sníží produkce
skládkových vod, jako transportního prvku ve vztahu k negativnímu ovlivnění okolních vod.
Odpadní vody z kompostárny a dekontaminační plochy budou zneškodňovány v ČOV
s respektováním dovozových vzdáleností. Věc bude řešena na základě rozborů odpadních vod
a doložena souhlasem správce ČOV.
Splaškové vody jsou jímány do záchytné jímky na vyvážení (atest nepropustnosti dle ČSN) a
zneškodňovány odvozem k likvidaci na ČOV v okolních obcích (např. Otrokovice). Podklady
o odvozu jsou archivovány. Je doložen souhlas správce ČOV. Odvoz splaškových vod je
vypočten podle výše tvorby těchto vod a kapacity jímky na vyvážení je dostatečná.
Skladování závadných látek (sklad olejů a PHM) je vodohospodářsky zabezpečeno (záchytné
jímky, nepropustné plochy, dvouplášťové nádoby, apod.).
Monitoring
Riziko ovlivnění kvality a jakosti vod bude ověřováno aktualizovaným a schváleným
monitoringem podzemních a povrchových vod. Umístění nových podzemních vrtů určí
odborná hydrogeologická firma a jejich výstavbu a zprovoznění doporučujeme realizovat před
zahájením skládkování odpadů v následné stavbě. Bude upřesněno v dalších řízení dle
stavebního zákona (a vodoprávních povolení) a při změně integrovaného povolení.
Pro případ havárie vozidel, skládkové techniky a z jiných důvodů budou k dispozici sanační
prostředky.
Vliv na půdu, na horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzovaná stavba nebude mít rozhodující vliv na odvodnění oblasti po ukončení skládkování,
neboť veškeré srážkové vody v území zůstanou, trasovány mimo těleso skládky (plán
rekultivace – příkopy).
Podle hodnot propustnosti zemin, lze vyvodit, že v území se vyskytují zeminy s koeficientem
filtrace kf = 2,5 .10-6 m.s-1, které lze charakterizovat jako horninové prostředí dosti slabě
propustné (V. tř.). Dle výsledků průzkumu podloží vyplývá nutnost zřídit kombinované těsnění
skládky a nebo dvě bariéry z jiných těsnících prvků srovnatelných funkčních vlastností. Bude
řešeno v projektu stavby Centra s souladu s platným ČSN pro skládkování odpadů.
Vzhledem k výsledkům EIA a dále ke stavu vegetace v okolí skládky se předpokládá, že vliv
záměru na okolní půdy a zemědělské pozemky nebude významný.
Místo pro skladování a čerpání PHM je vodohospodářsky zabezpečeno. Pro kompaktor je
vystavena odstavná plocha, opatřená fólií.
Depozice prachových částic z tělesa skládky na okolní pozemky bude aktivně snižována
hutněním odpadu, překrýváním komunálního odpadu inertním materiálem a příp. zpětným
rozlivem skládkových vod na povrch skládky.
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Vliv na půdní podloží a horninové prostředí je omezen za stejných podmínek, které jsou
uvedeny u vlivů na vodu, tj. realizací technických těsnících a nepropustných bariér a kontrolou
jejich správného a přesného zhotovení s následným monitorováním.
S nebezpečnými odpady a s ostatními odpady bude nakládáno na určených místech v provozní
části areálu Centra (sklad, hala pro úpravu, kompostárna, dekontaminační plocha, aj.).
Nedojde k ovlivnění stability území a neprojeví se žádné erozní jevy a sesuvy (stavebnětechnická opatření). Stavba není v seismicky aktivním území. Přírodní nerostné zdroje nebudou
dotčeny. Jiné vlivy na půdu, na horninové prostředí a přírodní zdroje v posuzovaném území se
nepředpokládají, rozsah vlivů je obdobný jako u části Vliv na vodu, viz. výše.
Vliv na flóru, faunu a na ekosystémy
V okolí areálu skládky nejsou registrovány žádné vzácné nebo chráněné druhy rostlin a
živočichů, které by provozem skládky mohly být ovlivněny. V místě bylo provedeno biologické
posouzení dotčených lokalit.
Na dotčených plochách se nacházejí dřeviny, bude se proto žádat o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les.
Připraví se návrh výsadby dřevin v areálu Centra, který bude navazovat na stávající řešení
výsadby v areálu skládky. Skladba dřevin bude odpovídat druhově odpovídat stupni typu
biogeocénu. Současně je investor v rámci územního a stavebního řízení povinen předložit
projekt zeleně zpracovaný v dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení ve smyslu zákona č.
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v souladu s prováděcími vyhláškami.
Technickými barierami skládky bude minimalizováno šíření škodlivin do okolních ekosystémů.
Okolní ekosystémy nejsou výstavbou a provozem skládky negativně ovlivněny za dodržení
navržených technických podmínek, jedná se zejména o transportní cesty (voda, ovzduší).
Emisní zátěž okolí nebude mít negativní vliv na zdejší biotu, nedojde ani k negativnímu dopadu
na stav zdejších ekosystémů. Lze souhlasit s tím, že nedojde k významnějšímu negativnímu
ovlivnění fauny a flóry.
Vliv na ÚSES
Nedojde k poškození stávajících významných krajinných prvků v rámci ÚSES. Nedojde
k poškození prvků v rámci ÚSESu, neboť nejsou stavbou dotčeny nebo ovlivněny pro
dostatečnou vzdálenost, podobně i ochranné pásmo ÚSES, vyjma současně navrženého
lokálního biokoridoru, která je trasován přes plochy, navržené pro rozšíření skládky. Proto se
provede zapracování studie alternativního trasování lokálního biokoridoru ÚSES pro obce
Oldřichovice, Pohořelice a Otrokovice (jednoznačně vymezená trasa lokálního biokoridoru) do
návrhu změny územního plánu výše zmíněných sídelních útvarů.
Záměrem nebudou dotčena zvláště chráněná území, území přírodní parků a jejich ochranných
pásem, které se v místě nenacházejí.
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Evropsky významné lokality, navržené v NATURA 2000 a Ptačí oblasti, se předpokládá, že
nebudou předkládaným záměrem dotčeny ani negativně ovlivněny.
Vliv na antropogenní systémy
K negativnímu ovlivnění těchto složek nedojde. Vzdálenost od zastavěného území obce a je
dostatečná.
Nezbytností bude důsledný postup na evidenci a záchranu archeologických památek, pokud se
budou v místě vyskytovat. Ochrana archeologických památek bude potom zachována za
splnění podmínek legislativy. Obdobně platí i pro paleontologické a geologické nálezy (dle
zákona o ochraně přírody a krajiny).
K dalšímu negativnímu ovlivnění souvisejících složek nedojde. Historické památky se v místě
nenalézají. Vliv na budovy a architektonické památky nebude žádný.
Vliv na strukturu a funkční využití území
Skládka bude provozována v dalších letech způsobem ukládání ostatních odpadů, který se
v regionu prakticky nezmění, s vyjímkou dalších pozitivních vlivů při nakládání s odpady
(změna způsobu nakládání s odpady – třídění, úprava, využití, apod. – tj. sklady odpadů,
kompostování, biodegradace).
Struktura a využití území v lokalitě se již změnilo a to v současnosti již z původně zemědělsky
využívaných ploch na stavbu skládky odpadů. Tato změna bude dlouhodobě trvalá, i po
ukončení provozu skládky na trvalé těleso skládky na přesně určeném ohraničeném místě a to
prakticky trvale.
Po technické a zejména biologické rekultivaci skládky se skládka začlení do krajiny a nebude
mít dalších významných vlivů na strukturu a funkční využití území mimo vlastní těleso skládky.
Umístění a činnost v území musí být dáno do souladu s územními plány jednotlivých okolních
obcí (Otrokovice, Oldřichovice, Pohořelice).
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace
Dopravní vztahy jsou v současnosti a do budoucnosti (stavba obchvatu) vyřešeny. Stavba
nebude mít vliv na změnu dopravního trasování v území.
Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů
hluku a splnění dalších předpokladů hlukové studie lze situaci v době provozu záměru
charakterizovat takto - hluk vyvolaný pouze provozem stacionárních zdrojů Centra se ve
výpočtových bodech v denní době bude pohybovat v rozsahu LAeq 34,9 – 42,0 dB.
Významnější nárůst při zohlednění všech zdrojů hluku z areálu Centra byl vypočten + 3,5 dB
(oproti stávajícímu stavu s obchvatem). Zprovozněním celé rychlostní komunikace R 55 by
mělo dojít (i přes navýšení počtu průjezdů vozidel) v blízkosti hlavních komunikací (č. I/55 a
I/49) ke snížení stávající hlukové zátěže. Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené
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lokalitě je třeba ověřit přímým měřením po zprovoznění posuzovaného záměru. Provoz v době
noční nebude na skládce realizován a žádné stacionární zdroje hluku se na skládce v době
noční nevyužívají. Z emitované hlučnosti z provozu a dopravy v souvislosti se skládkou nebyly
dosud shledány žádné problémy a důvody, které by nastolily povinnost pro investora k jejich
řešení.
Biologické charakteristiky
Při skládkování lze proto očekávat možný zvýšený výskyt hlodavců a hmyzu, jehož počet bude
regulován pomocí deratizace a dezinfekce. Zvýšení stavu ptáků (dostupnost potravy) lze
částečně regulovat překrýváním odpadů zeminou a hutněním, po rekultivaci tento jev zmizí.
Rekreace
Vliv na rekreační využití krajiny bude mít negace po stránce estetické, po ukončení provozu
skládkování a rekultivaci tělesa skládky budou tyto vlivy z větší části odstraněny
PUPFL
Centrum se nachází mimo ochranné pásmo lesa (nad 50 m). Z tohoto důvodu se stavba
nedotýká těchto zájmů.
Jiné
Vliv vibrací nebude významný. Další vlivy, jako záření, se nepředpokládají.
Ke všem strojům a technickým zařízením musí být dodavatelem doloženo prohlášení o shodě.
Režim nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí probíhat v souladu se zákonem č.
356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů a
novel (bezpečnostní listy, nakládání, skladování, bezpečnost, aj.) a jeho prováděcími předpisy.
Vlivy na krajinu
Zatravněné těleso skládky bude prakticky vykazovat vzhled stepi, neboť smyslem rekultivace
skládek dle ČSN je odvedení srážkových vod mimo těleso skládky, proto povrch skládky bude
poměrně suchý a bude se zde dařit xerofilní flóře (trávy, příp. ojedinělé keře). Na tělesu
skládky nelze vysázet hlouběji kořenící dřeviny, které by mohly poškodit izolační vrstvu fólie.
Skládky obecně jsou vždy rušivým objektem v krajině, tj. po dobu dočasnou bude působit
negativně na ráz okolní krajiny. Po ukončení jejího provozu a rekultivaci se rušivé vjemy
z hlediska estetického vytratí, upravené a zrekultivované těleso skládky jako připomínka nadále
zůstane. Zde je nezbytné do detailu vyřešit a realizovat technickou a biologickou rekultivaci.
Co se týče vlivu areálu skládky na krajinný ráz můžeme konstatovat, že s ohledem na charakter
okolí, morfologii terénu a lokalizaci jednotlivých staveb skládky ve svahu bylo dosaženo toho,
že celý areál je převážně pohledově skryt a tělesa skládek, zejména po rekultivaci a ozelenění,
nepředstavují rušivý element z hlediska dálkových pohledů.
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V obecném měřítku lze konstatovat, že skládkování odpadů má vždy určitý negativní vliv na
krajinu, popř. životní prostředí. Provozovatel skládky se snaží tyto negativní vlivy v co největší
míře eliminovat a potlačit, aby co nejméně ovlivňovaly životní prostředí a život obyvatel
v jejím okolí a to důsledným dodržováním technologie skládkování dle schváleného provozního
řádu skládky.
Kontrola negativních vlivů na ŽP probíhá zejména pravidelným monitorováním kvality
podzemních, povrchových vod a odpadních (průsakových) vod na lokalitě. Další monitoring
v jednotlivých ukazatelích a rozsahu je stanoven v integrovaném povolení.
Další velkoplošné vlivy v území a vlivy na krajinu se proto nepředpokládají.
Závěr
Podle výsledků celkového posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí lze konstatovat, že životní prostředí realizací záměru „Moravská skládková
společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“
bude ovlivněno na místní úrovni, převážně v prostoru stávajícího areálu skládky
Kvítkovice. Záměr lze realizovat a provozovat jedině za podmínek a opatření
k minimalizaci a eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, uvedených v Oznámení
a v části IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí posudku. Za těchto podmínek lze
záměr akceptovat.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice.

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem oznamovatele je rozšíření stávajícího areálu Řízené skládka odpadů Kvítkovice a
vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, tj. zejména jejich úpravu,
využívání a odstraňování.
Centrum pro komplexní nakládání s odpady by se mělo stát součástí integrovaného systému
pro nakládání s komunálními odpady ve Zlínském kraji, bude však zpracovávat odpady
kategorie ostatní (O) a nebezpečný (N) i z živnostenské a průmyslové sféry.
Jedná se o jednotlivá zařízení s kapacitou :
Ø V rámci tohoto zařízení se uvažuje s vybudováním kompostárny o celkové kapacitě do
25.000 t zpracovaných odpadů za rok a skladu odpadů kategorie ostatní a nebezpečný ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a novel. V rámci
provozu záměru bude využita i stávající překládací rampa s třídící a zpevněnou plochou.
Ø Na sklad odpadů, jehož roční kapacita je plánována na 15.000 t, bude navazovat hala
úpravy odpadů a zpevněné plochy. Zde bude probíhat třídění a úprava odpadů v množství
do 40.000 t odpadů za rok.
Ø Pro úpravu odpadů biodegradací je počítáno s využitím poloviny zpevněné zabezpečené
multifunkční plochy, kde bude primárně probíhat kompostování. Okamžitá kapacita pro
biodegradaci je odhadována na cca. 7.500 t odpadů, ročně pak na maximálně 30.000 t
odpadů.
Ø Součástí záměru je i rozšíření stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice, kdy by vznikl
prostor pro ukládání odpadů kategorie ostatní. Rozšíření skládky je navrženo v lokalitách
„jihovýchod“ a „jihozápad“ a bude mít celkovou kapacitu 2.900.000 m3.
Roční množství ukládaného odpadu se předpokládá maximálně do 60.000 tun.rok-1. Plocha
uvažovaná k rozšíření areálu stávající Řízené skládky odpadů Kvítkovice, situovaná
severozápadním směrem (lokalita „severozápad“), bude mít rozlohu cca 55.000 m2, plochy,
které se nachází jihovýchodním (lokalita „jihovýchod“) a jihozápadním směrem (lokalita
„jihozápad“) budou mít rozlohu celkem cca 140.000 m2. Celková plocha areálu Centra, včetně
areálu stávající skládky, by tak měla činit cca 303.000 m2.
Svozová oblast Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice by měla zahrnovat oblast
především měst Otrokovice, Zlín, Napajedla a Uherské Hradiště a okolních obcí.

47

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod
I.3. Umístění záměru
Katastrální území

Obec
ORP
Kraj

: Kvítkovice u Otrokovic
Pohořelice u Napajedel
Oldřichovice u Napajedel
: Otrokovice, Pohořelice, Oldřichovice
: Otrokovice
: Zlínský kraj

Areál Řízené skládky odpadů Kvítkovice se nachází jižně od Otrokovic, v místní části
s názvem Kvítkovice, v lokalitě s místním názvem „Opálenky, Vicková“ – ve vzdálenosti cca
500 m vlevo od státní silnice III/4973 Kvítkovice – Napajedla. Plánovaný záměr bude na
severozápadní, jihovýchodní a jihozápadní straně navazovat na stávající areál řízené skládky
odpadů.

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Název obchodní firmy oznamovatele :
Moravská skládková společnost a.s.
Spoluvlastníky společnosti jsou následující akcionáři :
Ø Marius Pedersen a.s.
Ø Město Otrokovice
Oprávněný zástupce oznamovatele :
Ing. Tomáš Barč, ředitel
kontaktní adresa: Marius Pedersen a.s. – provozovna Ostrava,
Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín
tel.:
595 041 169
mobil: 724 125 456
e-mail: tomas.barc@mariuspedersen.cz

I.5. IČ oznamovatele
IČ :

46343687

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Skládka Kvítkovice
765 02 Otrokovice
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
II.1. Oznámení
Ing. Vladimír Plachý – autorizovaná osoba
EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové
- Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví
ul. Jana Krušinky
500 02 Hradec Králové
osvědčení MŽP ČR čj. 182/OPV/93
datum zpracování : 01/2005

II.2. Dokumentace
Ing. Vladimír Plachý – autorizovaná osoba
EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové
- Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví
ul. Jana Krušinky
500 02 Hradec Králové
osvědčení MŽP ČR čj. 182/OPV/93
datum zpracování : 01/2005
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona bylo konstatováno,
že předložené oznámení zpracované dle přílohy č. 4 citovaného zákona na stavbu „Moravská
skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“
může nahradit dokumentaci.

II.3. Posudek
RNDr. Stanislav Novák
Prakšická 990
688 01 Uherský Brod
osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92
datum zpracování : 09/2005

II.4. Veřejné projednání
Místo veřejného projednání : bude určeno a doplněno.
Datum veřejného projednání : bude určeno a doplněno.
Závěry veřejného projednání : bude určeno a doplněno.
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II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Po vyhotovení záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 4
autorizovanou osobou Ing. Vladimírem Plachým (osvědčení MŽP ČR čj. 182/OPV/93) bylo
oznámení předáno na příslušný úřad (MŽP ČR) a zahájeno zjišťovací řízení, tj. oznámení bylo
rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům ke
zveřejnění a vyjádření (Zveřejnění informace o oznámení - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství ze dne 19.5.2005 pod čj. KUZL 11629/2005 ŽPZE-Zi a
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí ze dne 1.6.2005 pod zn.
OŽP/1862/2005/21353/2005/psoto) a bylo prezentováno na internetu (kód záměru OV8031).
Po uplynutí zákonné lhůty zjišťovacího řízení se k oznámení vyjádřily :
1. MŽP ČR, odbor ochrany vod (OOV) ze dne 19.5.2005 pod čj. 1578/OOV/2005.
2. ČIŽP OI Brno ze dne 1.6.2005 pod zn. 7/HI/7305/05/On.
3. Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí ze dne 1.6.2005 pod zn.
OŽP/1862/2005/21353/2005/psoto.
4. Město Otrokovice, Městský úřad Otrokovice, odbor majetku ze dne 3.6.2005 pod zn.
OM/82/2005/24479/2005/PIS.
5. MŽP ČR, odbor odpadů ze dne 9.6.2005 pod čj. OODP/2873/05.
6. MŽP ČR odbor ochrany ovzduší ze dne 15.6.2005 pod čj. 2041/740/05/PŘ.
7. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 22.6.2005
pod čj. KUZL 11629/2005 ŽPZE-Zi.
8. Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně, Zlín ze dne 1.7.2005 pod čj.
1987/214/2005/Hut.
Vyjádření, podmínky a připomínky, výše uvedených, byly zapracovaný do Závěru zjišťovacího
řízení ze dne 1.7.2005. Dle souhrnného vypořádání připomínek :
Věcné připomínky a požadavky na dopracování oznámení tak, aby mohlo nahradit
dokumentaci, nebyly vzneseny.
Příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k tomuto záměru. Z většiny písemných
vyjádření, která příslušný úřad obdržel, vyplývá souhlas s realizací záměru bez požadavku na
zpracování dokumentace. Většina vyjádření má charakter upozornění na plnění povinností,
které vyplývají z jednotlivých složkových předpisů. Připomínky ze strany Městského úřadu
Otrokovice, odboru životního prostředí, a Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, se týkaly především požadavků na upřesnění technologie
kompostování odpadů, způsobu zařazení některých odpadů dle "katalogu", skladování odpadů
z nemocnic a dále následné rozpracování záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny. Tyto
požadavky však byly směrovány na další fáze projednávání příp. realizace záměru.
Závěr zjišťovacího řízení byl prezentován takto :
Záměr "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní
nakládání s odpady Kvítkovice" naplňuje dikci bodu 1 0.1., kategorie I, přílohy č. 1 k
citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu
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nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené
oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se
za dokumentaci.
Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci
stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Po ukončení procesu zjišťovacího řízení byl určen zpracovatel posudku - autorizovaná osoba
RNDr. Stanislav Novák (osvědčení MŽP ČR čj. 15120/3906/OEP/92). Posudek byl MŽP ČR
odbor výkonu státní správy VIII předložen dne 3.10.2005.
Zpracovatel posudku k textu oznámení a hodnocení procesu do fáze vypracování posudku
konstatuje :
∗ předložené oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo formálně zpracováno
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., k věcné stránce bylo však několik výhrad a
připomínek, jak je uvedeno v textu posudku,
∗ předložený záměr stavby je z hlediska ochrany životního prostředí zpracován v souladu
s platnými právními předpisy a ČSN,
∗ byla doručena došlá vyjádření podle § 6 a 8 zákona č. 100/2001 Sb.,
∗ vyjádření orgánů veřejné správy souhlasí s navrhovanou realizací za splnění výše citovaných
podmínek,
∗ odbor územního plánování a investic konstatuje, že předmětný záměr je v současné době v
rozporu s platným územním plánem sídelního útvaru Otrokovice, je vypracován návrh
zadání změny č. 20 územního plánu sídelního útvaru Otrokovice, spočívající ve změně
dosavadního funkčního využití ploch na plochu pro nakládání s odpady a zahájeno jeho
projednávání (obdobně se týká obcí Pohořelice - změna č. 3 ÚPN SÚ a Oldřichovice - změna
č. 2 ÚPN SÚ),
∗ veřejnost se k předmětné stavbě nevyjádřila,
∗ občanské sdružení se k záměru nevyjádřilo ani z důvodu připravovaného záměru nebylo
založeno.
Závěry z veřejného projednání : bude doplněno.

II.6. Seznam subjektů, jejich vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření státní správy.
∗ Stanovisko k ochraně vod v oznámení záměru „Moravské skládkové společnosti a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, MŽP ČR, odbor
ochrany vod (OOV) ze dne 19.5.2005.
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∗ Vyjádření k záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, ČIŽP OI Brno ze dne 1.6.2005.
∗ Souhrnné vyjádření ke zjišťovacímu řízení dle ust. § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, Městský úřad Otrokovice, odbor
životního prostředí ze dne 1.6.2005.
∗ Vyjádření k záměru "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice" - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, MŽP ČR, odbor odpadů ze dne
9.6.2005.
∗ Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.
93/2004 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I "Moravská
skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice", MŽP ČR odbor ochrany ovzduší ze dne 15.6.2005.
∗ Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. - vyjádření k oznámení
záměru "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání
s odpady Kvítkovice", Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 22.6.2005.
∗ "Moravská skládková společnost a.s. - Vybudování centra pro komplexní nakládání s
odpady" - vyjádření k posudku o vlivech záměru na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí a o
znění některých souvisejících zákonů, Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně, Zlín ze
dne 1.7.2005.
Vyjádření dotčených obcí (samosprávy).
∗ Stanovisko města Otrokovice - rozšíření skládky v Kvítkovicích, Město Otrokovice,
Městský úřad Otrokovice, odbor majetku ze dne 3.6.2005.
Vyjádření veřejnosti.
∗ Veřejnost se k záměru nevyjádřila, žádná písemná stanoviska veřejnosti nebyla zpracovateli
posudku doručena.
Vyjádření občanského sdružení.
∗ Občanské sdružení ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 100/2001 Sb. se k záměru
nevyjádřilo ani z důvodu připravovaného záměru nebylo založeno.

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Podle výsledků celkového posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí lze konstatovat, že životní prostředí realizací záměru „Moravská skládková
společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“ bude
ovlivněno na místní úrovni, převážně v prostoru areálu stávající a nově navrženého areálu
skládky Kvítkovice. Záměr lze realizovat a provozovat za podmínek a opatření k minimalizaci
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a eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, uvedených v Oznámení a v části IV.
Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí posudku. Za těchto podmínek lze záměr akceptovat.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání,
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Výčet potřebných technických opatření, uvedených v oznámení, je dostačující a byl dále
upřesněn na základě požadavků orgánů veřejné správy a je na solidní stavební a technické
úrovni.
Na základě údajů, uvedených v oznámení záměru stavby „Moravská skládková společnost a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, doplňujících informací a
předložených vyjádření lze hodnotit technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání jako dostačující, za dodržení dále specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru
na životní prostředí.

III.3.

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

Opatření na snížení nepříznivých vlivů připravovaného záměru na životní prostředí obsažených
v oznámení, ve vyjádření dotčených stran a názoru zpracovatele posudku je zahrnuto ve
stanovisku MŽP ČR z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením
podmínek pro realizaci záměru.

III.4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V textu oznámení byla zpracována pouze navrhovaná varianta (jednovariantní řešení), která
řeší výstavbu Centra v areálu skládky Kvítkovice. Jedná se tzv. aktivní variantu. Aktivní
varianta je složena z několika dalších variant A, B a C (podvarianty), které řeší otázku
situování kompostování a biodegradace na různých plochách v areálu dotčené skládky.
Varianta nulová je variantou dalšího provozu bez jakýchkoliv úprav, tj. bez realizace Centra.
Lze konstatovat, že uvedená nulová varianta není v souladu s Plánem odpadového
hospodářství ČR, ani s Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje.
Z provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ekosystémy a jejich funkce, ale též
strategických cílů Zlínského kraje v odpadovém hospodářství, byla jako nejvhodnější stanovena
navržená aktivní varianta, spočívající ve výstavbě a provozování Centra komplexního nakládání
s odpady - Kvítkovice. Cílem investora je současně i splnění podmínek, které vyplývají
z požadavků směrnic EU do budoucna a Plánů odpadového hospodářství ČR a Zlínského
kraje.
Uvažovaná varianta objektivně popisuje základní stavy řešení z hlediska místního i funkčního,
pro proces EIA je dostačující a závěry variantního řešení lze akceptovat.
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
Příslušný úřad MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VIII, obdržel v platném termínu šest
vyjádření a stanovisek státní správy, jedno stanovisko samosprávy a po vydání závěru
zjišťovacího řízení jedno vyjádření státní správy. Žádné vyjádření nebo stanovisko k oznámení
nebylo nesouhlasné a vypořádaní vyjádření k oznámení je provedeno v části V. posudku
k posuzovanému záměru, kde jsou jednotlivé připomínky podrobně komentovány. Požadavky,
obsažené v předložených vyjádřeních byly zapracovány do návrhu stanoviska MŽP ČR.
Vypořádání k posudku bude provedeno po ukončení veřejného projednání posudku.

III.6. Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje z hlediska přijatelnosti vlivů
záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Posouzením předloženého oznámení nebyly zjištěny závažné negativní vlivy, které by měly za
následek změnu posuzovaného záměru nebo jeho odmítnutí z titulu takových předpokládaných
negativních vlivů na životní prostředí, které nelze účinně omezit, eliminovat nebo
kompenzovat.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí
stavby „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s
odpady Kvítkovice“, doplňujících informací a posudku doporučujeme vydat

SOUHLASNÉ STANOVISKO
za dodržení dále specifikovaných podmínek k omezení vlivů záměru na životní prostředí.
Navržené podmínky doporučujeme zahrnout do podmínek uvedených v následujících správních
rozhodnutích posuzovaného záměru.

Doporučená varianta
K realizaci doporučujeme variantu, která je předmětem vypracovaného oznámení záměru, tj.
stavbu „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s
odpady Kvítkovice“.
Jsou navrženy následující podmínky a opatření pro jednotlivé složky životního prostředí a
činnosti k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí včetně povinnosti a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí :

a) přípravy záměru
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1. Centrum pro komplexní nakládání s odpady zapracovat do závazné části územního plánu
obcí Otrokovice, Pohořelice a Oldřichovice.
2. Navrhovaný záměr leží na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči. Investor akce (stavebník) je povinen již od doby
přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit
jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. V jarním období je třeba provést terénní průzkum lokality „jihozápad“ a vyhodnotit vliv
uvažovaného záměru na druhovou rozmanitost a na existenci zdejších populací fauny a
flóry (popř. navrhnout vhodná opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů nebo transfer
rostlin).
4. V době přípravy záměru doporučujeme investorovi konzultaci dalšího postupu a podmínek
při řešení realizace záměru v zájmových lokalitách s příslušnými správními úřady, které se
zabývají ochranou pozemků ZPF. Žadatel o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přeloží
potřebné podklady ve smyslu ust. § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb. a ust. § 3 a 6 a
přílohy č. 3 a 5 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu. Dále je žadatel a provozovatel povinen dodržovat zásady
ochrany ZPF ve smyslu ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., které zohlední v předkládané
žádosti.
5. Technické řešení a zabezpečení uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady
bude navrženo v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany životního
prostředí a v souladu s příslušnými technickými normami ČSN.
6. V projektové dokumentaci budou podrobněji specifikovány všechny prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních závadných látek (v souladu s platnou
legislativou odpadového hospodářství a ochrany vod) a bude řešena ochrana vod před
znečištěním závadnými látkami během výstavby i provozu záměru.
7. Skladování odpadů z nemocnic bude řešeno v dalších stupních povolovacích procesů
(v provozním řádu skladu, schvalovaného v rámci změny integrovaného povolení).
8. Kompostovací proces a specifikace zpracovávaných odpadů řešit v rámci návrhu
provozního řádu kompostárny, předkládaného jako součást žádosti o změnu integrovaného
povolení, kterou bude posuzovat a schvalovat Krajský úřad Zlínského kraje.
9. V rámci projektových prací a přípravy záměru bude po konzultaci s odborným
hydrogeologem a vodoprávním orgánem v případě potřeby přistoupeno k úpravě
stávajícího systému monitorovacích vrtů podzemních vod pro zjišťování úniku závadných
látek a rozsahu tohoto monitoringu.
10. Případná instalace a odvod drenážních vod pod základovou spárou skládky bude řešena
v rámci projektu Centra, zde rozšíření skládky.
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11. V případě realizace nových zdrojů užitkové vody je třeba zajistit odborné hydrogeologické
posouzení (se zaměřením na posouzení vydatnosti zdrojů vody, možnosti ovlivnění
hydrogeologických parametrů, ovlivnění režimu a změny hladiny podzemních vod).
12. Po vnějším jihovýchodním a jihozápadním okraji plánovaného Centra je navrženo
alternativní trasování lokálního biokoridoru 200024. (Zároveň s připravovanou stavbou
záměru doporučujeme řešit majetkoprávní poměry zájmových pozemků pro trasování
biokoridoru s následným převodem na obec Pohořelice, Oldřichovice).
13. V dalším stupni projektového rozpracování :
∗ zajistit zapracování studie alternativního trasování ÚSES pro obce Oldřichovice,
Pohořelice a Otrokovice (jednoznačně vymezená trasa lokálního biokoridoru) do návrhu
změny územního plánu výše zmíněných sídelních útvarů.
∗ vymezit plochy pro výsadbu zeleně na začlenění stavby do krajiny po dobu provozu
skládky - upřesnit lokalizaci navrhované stavby (vč. výškových poměrů),
∗ před zahájením územního řízení v době znalosti přesného technického řešení záměru
předložit odbornou studii obsahující konkrétní hodnocení vlivu stavby na krajinu,
krajinný ráz, vč. pohledového hodnocení a navrhnout konkrétní opatření ke snížení
nepříznivých vlivů na krajinu a estetické vnímání krajiny.
14. Po dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny požádat o vydání souhlasu z důvodu
ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/92 Sb.), pokud tak bude požadováno.
15. Investor nechá vypracovat projekt ozelenění areálu skládky tak, aby do sebe zaintegroval
již stávající nebo navrhovanou výsadbu dřevin. Do návrhu skladby dřevin budou použity
autochtonní stromy a keře v souladu s požadavky ÚSES.
16. V případě realizace varianty umístění kompostovaní plochy na plochu II. až IV. etapy
tělesa stávající řízené skládky odpadů bude nutné ověřit a zajistit vhodným způsobem
stabilitu tělesa skládky, které se bude nacházet pod kompostovací plochou.
17. Záměrem budou v rámci terénních úprav a přípravy území dotčeny vzrostlé dřeviny. Dle
navrženého projektového řešení je nutné řádně zdokumentovat a ohodnotit dřeviny, které
budou v rámci realizace záměru odstraněny. Ke kácení dřevin je dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění nezbytné povolení orgánu
ochrany přírody.
18. Záměr je zařízením ve smyslu zákona č.76/2002 Sb., stavební povolení pro takovéto
zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení od příslušného správního
úřadu – Krajského úřadu Zlínského kraje (žádost o změnu integrovaného povolení).
V rámci řízení o vydání integrovaného povolení pro Centrum budou schvalovány provozní
řády pro jednotlivá zařízení, zpracované v souladu s platnou legislativou. Tyto provozní
řády budou řešit problematiku druhů zpracovávaných odpadů, dokladování kvality, způsob
sledování a řízení procesů a účinnosti technologie i možnost využívání či odstranění
vznikajících upravených odpadů či výrobků. Dále zde budou uvedeny zásady a podmínky
provozu zařízení, které zaručí ochranu zdraví obyvatel a jednotlivých složek životního
prostředí (včetně dodržení emisních limitů pro pachové látky i při nepříznivých
klimatických podmínkách u veškerých zpracovávaných odpadů). Požádat o změnu
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integrovaného povolení z důvodů navýšení kapacity stávajícího zařízení, spadajícího pod
přílohu č.1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci (v platném znění).
19. Sklad odpadů jako možný nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší z hlediska emisí
pachových látek se doporučuje řešit odborným posudkem v souladu s ust. § 17 zákona č.
86/2001 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a novel, vypracovaným
autorizovanou osobou pro zpracování posudků.
20. Projednat v dalších fázích povolení dle stavebního zákona a IPPC povinnosti, spojené
s legislativou ochrany ovzduší, tj. kompostárnu, sklad odpadů a rozšíření stávající řízené
skládky odpadů Kvítkovice s kapacitou do 60.000 tun.rok-1.
21. V projektové dokumentaci specifikovat množství odsávané vzdušiny z haly úpravy odpadů,
popis odlučovacího zařízení a návrh zařazení zdroje znečišťování ovzduší.
22. Zpracovat požární zprávu navrženého záměru Centra v rámci vyhotovení projektové
dokumentace.

b) výstavby záměru
23. Stavba bude prováděna tak, aby bylo minimalizováno riziko narušení životního prostředí
a faktorů pohody obyvatel žijících v okolních obcích. Veškerá přeprava stavebních
materiálů a hmot a samotná výstavba bude uskutečňována pouze v denní době.
24. Při výstavbě záměru je třeba omezovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky
následujícími postupy :
∗ pravidelným čištěním vozovky a v případě sucha kropením,
∗ minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů
prašnosti,
∗ za nepříznivých povětrnostních podmínek je třeba zamezit šíření prašnosti do okolí (např.
vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.),
∗ zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu stavby
řádnou očistou vozidel.
25. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; o vznikajících
odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena
odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložen způsob jejich odstranění.
26. Při výstavbě skládky po etapách je nutné zajistit a prověřit spolehlivé navázání těsnících
systémů jednotlivých etap. Těsnění skládkovacích a provozních ploch, jímek průsakových
vod i drenážní systémy průsakových vod musí být chráněny proti poškození při výstavbě
i v průběhu provozu záměru.
27. Provést technické kontroly a analýzy z hlediska kvality minerálního těsnění, sváru
jednotlivých pásů fólie, kontrolní geoelektrické proměření těsnosti izolační fólie, sypané
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drenážní vrstvy (správná zrnitost) a těsnosti provozního vybavení (těsnost jímky,
zpevněných ploch – zabezpečené multifunkční plochy a zpevněné asfaltové plochy, atd.).
Doklady o provedených kontrolách založit do archivů společnosti a do archivu místně
příslušného stavebního úřadu.
28. V rámci výstavby i provozu záměru musí být provedena v maximální možné míře všechna
dostupná opatření zabraňující erozi půdy. Odkryté plochy budou zajištěny (např.
zatravněny) co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projevům, prašnosti,
splachům půdy či zaplevelení.
29. Při realizaci zemních prací (skrývka a odtěžení zeminy, výstavba zabezpečených ploch) je
třeba zamezit poškození cennějších lokalit v blízkosti záměru (prvky ÚSES, remízky aj.).
V těchto místech se nesmí umísťovat ani dočasné deponie, výstavby zázemí, parkovat
stroje a vozidla, nesmí být negativně ovlivněna stabilita půdy, je třeba zabránit znečištění
půdy a odnosu a splachu půdy a používaných materiálů, odpadů a závadných látek, apod.
30. Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých
složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních
podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), směrnic a schválených ČSN.

c) vlastního provozu záměru
31. Provoz záměru bude organizačně zabezpečen způsobem, který bude omezovat narušení
faktorů pohody - v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu nebude provoz záměru
realizován, veškerá přeprava odpadů bude uskutečňována pouze v denní době
a v pracovních dnech. (Vyjímečně, pokud si to vyžádají provozní potřeby (např. potřeba
zajistit bezpečné odstranění odpadů, kontaminované zeminy apod. z likvidované havárie)
bude Centrum v provozu i mimo výše uvedenou dobu.).
32. Pro ověření závěrů hlukové studie je třeba během zkušebního provozu záměru provést
kontrolní akreditované měření vlivu hluku na hranici venkovního prostoru a na hranici
venkovního prostoru obytných budov a porovnat výsledky s předpokládaným stavem a
stavem před realizací záměru. V případě překročení limitů bude třeba realizovat dodatečná
protihluková opatření.
33. V rámci provozu skládkovacích ploch investor uvažuje i s odstraňování odpadů s obsahem
azbestu. Skládky, které přijímají odpady s obsahem azbestu, musí při nakládání s těmito
odpady splňovat požadavky platné legislativy. Provozovatel musí zejména zajistit realizaci
dostatečných opatření k zabránění uvolňování azbestových vláken nebo azbestového
prachu do ovzduší (během provozu i uzavření skládkovacích ploch), provádění prací
kvalifikovanými a proškolenými pracovníky a důsledné dodržování podmínek k zajištění
ochrany zdraví pracovníků. Podrobnosti při nakládání s odpady s obsahem azbestu řeší
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a novel a
vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu. Nakládáním s azbestem a odpady s obsahem azbestu se zabývá také zákon
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a jeho prováděcí předpisy.
Pro nakládání s asbestem je nezbytné dodržovat ust. § 7 vyhl. č. 294/2005 Sb. o
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podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
34. Veškeré nakládání s odpady v jednotlivých zařízeních v areálu Centra pro komplexní
nakládání s odpady bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy a dle schválených
provozních řádů (současně aktualizovat ve vztahu k nové vyhl. č. 294/2005 Sb. o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, např. proces
biodegradace, technologický materiál pro zajištění skládky). Do jednotlivých zařízení
Centra budou dováženy a přijímány pouze odpady, jejichž skladování, úprava, využívání či
odstranění bude povoleno. Při každém příjmu odpadu bude prováděna kontrola souladu
s kritérii stanovenými pro jednotlivá zařízení.
35. Seznam odpadů přijímaných do kompostárny vyvěsit u vjezdu do Centra.
36. Přijímat odpady dle schválených povolení a požadovat od původců a oprávněných osob,
které předávají odpady do zařízení pro nakládání s odpady (zde Centra), aby příslušné
odpady byly zařazovány podle katalogu odpadů v souladu s platnou legislativou.
37. Vyskytnou-li se v rámci podnikatelské činnosti společnosti Moravská skládková společnost
a.s. druhy odpadů, které nebude možné upravit, využít nebo odstranit v zařízeních Centra,
budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.
38. Během provozu Centra se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po
zpevněných komunikacích. Vykládka přivážených odpadů bude realizována pouze na k
tomu účelu určených plochách.
39. Při provozu záměru nesmí docházet k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku
skladovaných, upravovaných, využívaných či odstraňovaných odpadů. Každý zaměstnanec
bude dbát na to, aby bylo zabráněno jakémukoli poškození ochranných prvků
zabezpečených ploch, jímek a skládky. Přístup do Centra bude povolen pouze ve stanovené
pracovní době a to jen pracovníkům Centra, obsluze vozidel přivážejících odpady a
orgánům zmocněným ke kontrole. Ostatním osobám bude povolen vstup pouze na základě
povolení vedoucího Centra. Areál bude zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.
40. Oznamovatel bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a bude povinen plnit
povinnosti původce odpadu, stanovené tímto zákonem a souvisejícími legislativními
předpisy.
41. Nebezpečné odpady z dekontaminační plochy po provedené biologické úpravě budou
zařazeny do ostatních odpadů na základě výsledků rozborů autorizovanou laboratoří a
Osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu osobou pověřenou k hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů. Podklady budou archivovány dle požadavků platné
legislativy.
42. Doplňování pohonných hmot či maziv musí být realizováno pouze na vyhrazené zpevněné
ploše. Tato plocha musí zabezpečena tak, aby v případě náhodného úniku závadných látek
nemohlo dojít ke kontaminaci okolního prostředí.
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43. V objektech a na plochách, kde se pracuje s látkami nebezpečnými vodám, musí být
zajištěny sanační materiály vhodné pro okamžité použití. Postupy sanace zapracovat do
provozních řádů Centra, jejíž součástí budou i postupy v případě havárie Centra. Veškeré
havárie musí být ohlášeny dle schválených ohlašovacích postupů v provozních řádech a
evidovány.
44. Závadné látky, ohrožující jakost vod, je nutno skladovat v prostředcích nebo zařízení, které
bude splňovat požadavky ochrany vod, skladování chemických látek a/nebo
shromažďování odpadů (např. havarijní vana, dvouplášťová nádoba, nepropustná odolná
podlaha, obchodní balení, apod.).
45. V případě, že odpady umístěné ve skladovacích, přepravních či shromažďovacích
prostředcích budou umístěny mimo zabezpečené manipulační plochy, budou tyto
prostředky zajištěny tak, aby nemohlo dojít za nepříznivého počasí (déšť, sníh) k jejich
přetečení a úniku odpadů. Nebezpečné odpady s obsahem těkavých látek budou
skladovány v uzavřených obalech určených k tomuto účelu tak, aby bylo zabráněno jejich
vytěkávání.
46. Pravidelně bude kontrolován technický stav mechanismů používaných v areálu Centra pro
komplexní nakládání s odpady. Při odstavení strojů a strojního zařízení budou tyto stroje
zabezpečeny proti zneužití cizí osobou. Se závadnými látkami bude nakládáno pouze
v místech k tomu určených, která jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod
povrchových nebo podzemních.
47. Mechanizační prostředky budou provozovány tak, aby nedošlo k poškození ploch a okrajů
ploch zařízení pro kompostování a dekontaminaci a nedošlo k úniku upravovaného odpadu
mimo dekontaminační a kompostovací plochu. Zapracovat do provozního řádu a
proškolovat pracovníky.
48. Bude prováděno pravidelné monitorování dle schválených provozních řádů jednotlivých
zařízení Centra. Program kontroly a monitorování bude zaměřen zejména na sledování
průsakových vod, podzemních a povrchových vod v okolí Centra, sledování stavu počasí,
množství a složení skládkového plynu, kontrolu funkčnosti všech opatření určených
k ochraně životního prostředí. Dále bude 1 x ročně stanoveno procento zaplnění skládky
odpadem a kontrolováno dodržování schválené figury skládky.
49. Denně bude realizována vizuální kontrola výškové úrovně hladiny v jímkách průsakových
vod a funkčnosti technického vybavení Centra. Při údržbě a čištění retenčních nádrží je
nutné dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k poškození izolační PEHD fólie nádrží.
Průsakové vody z jednotlivých technologií budou recirkulovány pouze zpět na provozní
plochy, ze kterých pochází.
50. Odpadní vody z kompostárny a dekontaminační plochy budou zneškodňovány v ČOV
s respektováním dovozových vzdáleností. Věc bude řešena na základě rozborů odpadních
vod a doložena souhlasem správce ČOV (např. smluvním vztahem).
51. Na základě smluvních vztahů s dodavatelskou firmou realizovat zneškodnění dezinfekčního
roztoku z fermentační nádrže.
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52. Systém odvodnění neznečištěných srážkových vod z areálu Centra a okolí musí být
udržován v provozuschopném stavu (záchytné sběrné příkopy při hranicích areálu nesmí
být poškozeny či zaneseny, aby mohly řádně plnit svoji funkci).
53. Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky, které lze dle zákona č. 254/01
Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění označit jako nebezpečné
závadné látky, je provozovatel povinen učinit odpovídající opatření, aby závadné látky
nevnikly do povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace. Pro případ havárie a
následného úniku látek (pohonné či mazací hmoty, odpady, odpadní vody apod.) bude
vypracován plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek. V případě havárie
se bude postupovat podle zpracovaného plánu.
54. Dojde-li při rozborech kontrolních vzorků vod z monitorovacích vrtů k podezření
na možné porušení izolace zabezpečených ploch, dna skládky či porušení izolace jímek
průsakových vod, budou ihned provedeny další odběry a rozbory, včetně vzorku z drénu
d0 pro porovnání a ověření. V případě zjištění a prokázání netěsnosti budou provedena
technická opatření, jejichž rozsah bude konzultován s odbornými osobami a s příslušnými
orgány státní správy. Při podezření na možné porušení izolace jímek průsakových vod,
bude nutné přijmout opatření a vysledovat místo porušení. Při větším rozsahu poškození
bude poškozená jímka odstavena, obsah přečerpán do jiné jímky nebo na těleso skládky
a poškozené místo opraveno odbornou firmou.
55. V případě havárie je provozovatel povinen postupovat podle zpracovaných a schválených
havarijních a provozních řádů a řídit se rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje
o způsobu a termínech nápravných opatření, které je třeba učinit. Veškerá pravidla požární
ochrany areálu i postupu v případě požáru budou stanovena ve směrnici trvale vyvěšené
v areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady.
56. Havárie (požár) bude neprodleně ohlášena orgánům veřejné správy (státní správa,
samospráva) a dalším právnickým osobám v souladu s platnou legislativou na ochranu vod,
ovzduší a integrovaného záchranného systému dle postupu ve schválených provozních
řádem Centra.
57. Provoz Centra (zejména skládkovacích a kompostovacích ploch) pravděpodobně bude,
jako u jiných obdobných zařízení, spojen s výskytem některých druhů ptactva, hlodavců,
hmyzu. Omezení výskytu těchto živočichů lze dosáhnout dodržováním provozního řádu
zařízení. Výskyt hmyzu, hlodavců i ptactva je třeba průběžně sledovat a v případě
zvýšeného výskytu přijmout účinná opatření (provedení dezinsekce či deratizaci
oprávněnou odbornou osobou, omezovat výskyt ptactva pomocí sokolnicky vedených
dravců apod.).
58. V případě skladování neznečištěné zeminy (např. pro rekultivace) je nutné deponie
zabezpečit proti erozi či znečištění, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.
59. Mezi významné emise produkované provozem posuzovaného Centra budou patřit i
pachové látky. Pro snížení emisí pachových látek je třeba důsledně respektovat následující
postupy a opatření :
∗ Dodržování přísné kontroly na vstupu do zařízení s vyloučením :
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∗
∗
∗
∗

- odpadů, které nesplňují limitující faktory pro užití technologie úpravy (limitující
podmínky a vlastnosti odpadů budou uvedeny v provozním řádu každého
z uvažovaných zařízení),
- odpadů přijímaných k biodegradaci s významným podílem VOC (těkavých
organických látek).
Důsledně dodržovat technologické postupy kompostování (zejména řádné
provzdušňování během procesu), skládkování, dekontaminačního procesu (kontrola
parametrů znečištění) a opatření ke snižování sekundární prašnosti a zápachu.
Uvolňování pachových látek ze skládkovacích ploch minimalizovat následným hutněním
a překrýváním vhodným materiálem či odpadem. Při dostatečném množství
uvolňovaného skládkového plynu provést aktivní odplynění skládky.
Ve skladu odpadů využívat jen takových skladovacích prostředků, které svým
provedením budou vyhovovat technickým požadavkům aktuálně platné legislativy.
Nebezpečné odpady s obsahem těkavých látek budou skladovány v uzavřených obalech.
Na základě výsledků monitoringu skládkového plynu případně rozhodnout o způsobu
jeho likvidace či využití tak, aby nedocházelo k překračování emisního limitu pro
pachové látky a překračování imisních limitů pro obtěžování zápachem.

60. V době provozu záměru je třeba v souladu s platnou legislativou provést autorizované
měření pachových látek. Pokud by se zjistilo překročení stanoveného limitu pro pachové
látky, bude muset být rozhodnuto o opatřeních ke snižování emisí.
61. V pravidelných intervalech v souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. provozovatel musí
provádět autorizované měření emisí ze všech posuzovaných zdrojů a plnit povinnosti
provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, stanovené v § 11 a 12 zákona č.86/2002 Sb.
v platném znění.
62. Provozovatel záměru je povinen vést provozní evidenci a vypracovat návrh souboru
technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu
nových stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování
důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší („provozní řád”) dle
vyhlášky č. 356/2002 Sb. a předložit návrh ke schválení kompetentnímu orgánu ochrany
ovzduší.
63. Před případnou instalací dalších kogeneračních jednotek vypracovat žádost, která bude
zpracována dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborný posudek a
rozptylovou studii vypracované autorizovanou osobou a předložit na příslušný orgán
ochrany ovzduší nebo požádat o změnu integrovaného povolení. Po instalaci provést
autorizované měření emisí. Bude zajišťovat provozovatel kogeneračních jednotek ve
vlastní režii.
64. Provoz záměru bude zdrojem sekundární prašnosti, ke snížení prašnosti budou realizována
a důsledně dodržována následující opatření :
∗ recirkulace a rozliv průsakové vody na povrch tělesa skládky,
∗ pravidelné čištění komunikací v areálu Centra a v případě suchého a větrného počasí
skrápění příjezdové komunikace užitkovou vodou,
∗ očista vozidel,
∗ ukládání odpadu na skládku do tzv. denního pracovního pole s následným rozhrnováním,
hutněním a překrýváním vhodným materiálem či odpadem,
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∗ použití skladovacích prostředků, jejichž konstrukční provedení neumožňuje druhotné
znečištění ovzduší prachem,
∗ důsledné dodržování schválených pracovních postupů jednotlivých technologií.
65. Pro snížení sekundární prašnosti mobilní drtiče využít vodní clonu rozprašováním v místě
drcení nebo aplikaci vodního postřiku na demolovaný odpad.
66. K zamezení úletů lehkých odpadů mimo areál Centra bude sloužit i 2 metry vysoké
oplocení a řádným hutněním odpadu kompaktorem a překrýváním odpadu vrstvou zeminy
nebo jiných inertních materiálů či odpadů. V určitých případech lze použít záchytnou síť.
Vzniklé úlety lehkých částí odpadu budou dle potřeby sesbírávány obsluhou Centra (v
areálu i mimo areál Centra). Dopravci převážející odpad, u kterého by bylo nebezpečí
úletu během transportu, mají povinnost odpad zajistit proti úletům lehkých částí odpadu např. sítěmi.
67. Zajistit monitoring na přítomnost bioplynu ve skládce a po pozitivních výsledcích zahájit
čerpání a jímání bioplynu s návaznosti na odplynění stávající skládky s využitím plynu pro
výrobu elektrické energie. Systém jímání bioplynu na rozšířené skládce postupně
napojovat na stávající odplyňovací systém.
68. 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).
69. Všichni pracovníci budou pravidelně proškolováni v oblasti ochrany životního prostředí.
Dotčení pracovníci budou seznámeni s provozními řády zařízení, s návody od výrobců
strojů a vybavení, s pravidly bezpečnosti práce na pracovišti, požárními předpisy a
s postupem při havárii. Odpovědní pracovníci budou důsledně kontrolovat plnění opatření
k ochraně životního prostředí a dodržování technologie uvedené v provozních řádech
zařízení.
70. V případě zjištění křídlatky japonské nebo bolševníku velkolepého je nutno přistoupit k
jejich okamžité likvidaci.
71. V závislosti na změnách činnosti, postupů, spektra a podmínek přijímaných odpadů či
platné legislativy bude prováděna pravidelná aktualizace provozních řádů, havarijního řádu
a požární směrnice.
72. Během provozu skládky budou dodržovány proti požární předpisy a bezpečnostní předpisy
a hygiena práce, bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN a
v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti.

d) ukončení provozu záměru
73. Po ukončení skládkování na skládce nebo její části bude následovat úprava tvaru tělesa
skládky, uzavření a rekultivace povrchu a provozování uzavřené skládky včetně
monitorování. Rekultivace bude provedena dle schválené projektové dokumentace
a v souladu s ČSN 83 8035 v aktuálním znění.
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74. Po ukončení provozu skládky provozovatel zabezpečí její sanaci, následnou péči a zamezí
negativnímu vlivu na životní prostředí. Tyto činnosti zajistí provozovatel z vlastních
prostředků a prostředků finanční rezervy. Technologická zařízení vybudovaná pro provoz
a kontrolu provozu (čerpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání
skládkových plynů apod.) musí zůstat v provozu i po uzavření provozu skládky po dobu
tvorby a uvolňování průsakových vod a skládkového plynu.
75. Před ukončením provozu celého záměru – tj. Centra pro komplexní nakládání s odpady
bude dotčenému orgánu ochrany životního prostředí předloženo ke schválení vhodné řešení
sanace dotčených pozemků a jejich rekultivace.
76. Bude zajištěno odstranění neupotřebených a nevyužitých surovin, materiálů a odpadů
vzniklých v průběhu provozu záměru v souladu s platnou legislativou. Dále bude zajištěna
likvidace odpadních splaškových vod z retenční jímky a odpadních průsakových vod
z jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady. Odpadní vody, odpady a další látky
ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být řádně zabezpečeny a nakládání
s nimi musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a novel a dle příslušných
prováděcích předpisů.
77. Odstranění objektů, budov a zpevněných ploch bude provedeno dle požadavků platných
legislativních předpisů. Nakládání s odpady musí být realizováno dle požadavků zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a novel a souvisejících legislativních předpisů.

Datum vydání stanoviska :
Otisk razítka MŽP ČR :
Jméno, příjmení a podpis
pověřeného zástupce MŽP ČR :
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V Uherském Brodě dne 3.10.2005.

Vypracoval : RNDr. Stanislav Novák
AUTORIZACE - osvědčení odborné způsobilosti - čj. : 15120/3906/OEP/92.

Odborná spolupráce dalších osob :
Jméno, příjmení
Adresa bydliště
Adresa firmy
Telefon
Odborná spolupráce dalších osob nebyla po dobu zpracování posudku.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 4. zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí prohlašuji, že další osoby se na zpracování posudku nepodíleli ani se neúčastnili ani
neproběhly žádné konzultace, vyjma požadovaných vysvětlení ze strany oznamovatele,
zpracovatele oznámení záměru a jeho dodavatelů.
Zpracovatel posudku čestně prohlašuje, že se nepodílel na zpracování oznámení ani dokumentace,
která je předmětem předkládaného posudku.
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Přehled příloh
1. Situační mapa – širší vztahy v území, Centrum pro komplexní nakládání s odpady,
Kvítkovice – červená šipka (orientační vyhrazení).
2. Orientační zákres plochy záměru s vyznačením zájmových lokalit + legenda.
3. Schématický zákres záměru v kopii katastrální mapy – situování úžlabí sekcí skládky kolmo
na úžlabí stávajících sekcí + legenda.
4. Schématický zákres záměru v kopii katastrální mapy – situování úžlabí sekcí skládky
rovnoběžně na úžlabí stávajících sekcí + legenda.
5. Studie alternativního trasování ÚSES v okolí areálu řízené skládky odpadů Kvítkovice, k.ú.
Pohořelice, Oldřichovice, návrh řešení, výkres č. 3, Arvita P spol. s r.o. Otrokovice,
03/2004.
6. Zveřejnění informace o oznámení - Moravská skládková společnost a.s. : Vybudování
Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství ze dne 19.5.2005 pod čj. KUZL 11629/2005 ŽPZE-Zi.
7. Stanovisko k ochraně vod v oznámení záměru „Moravské skládkové společnosti a.s.:
Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, MŽP ČR, odbor
ochrany vod (OOV) ze dne 19.5.2005 pod čj. 1578/OOV/2005.
8. Vyjádření k záměru „Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice“, ČIŽP OI Brno ze dne 1.6.2005 pod
zn. 7/HI/7305/05/On.
9. Souhrnné vyjádření ke zjišťovacímu řízení dle ust. § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, Městský úřad Otrokovice, odbor
životního prostředí ze dne 1.6.2005 pod zn. OŽP/1862/2005/21353/2005/psoto.
10. Stanovisko města Otrokovice - rozšíření skládky v Kvítkovicích, Město Otrokovice,
Městský úřad Otrokovice, odbor majetku ze dne 3.6.2005 pod zn.
OM/82/2005/24479/2005/PIS.
11. Vyjádření k záměru "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro
komplexní nakládání s odpady Kvítkovice" - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, MŽP ČR, odbor odpadů ze dne
9.6.2005 pod čj. OODP/2873/05.
12. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.
93/2004 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I "Moravská
skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady
Kvítkovice", MŽP ČR odbor ochrany ovzduší ze dne 15.6.2005 pod čj. 2041/740/05/PŘ.
13. Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. - vyjádření k oznámení
záměru "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání
s odpady Kvítkovice", Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 22.6.2005 pod čj. KUZL 11629/2005 ŽPZE-Zi.
14. "Moravská skládková společnost a.s. - Vybudování centra pro komplexní nakládání s
odpady" - vyjádření k posudku o vlivech záměru na životní prostředí dle zákona
č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na životní prostředí a o
znění některých souvisejících zákonů, Krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně, Zlín ze
dne 1.7.2005 pod čj. 1987/214/2005/Hut.
15. Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí) záměru Moravská skládková společnost a.s.:
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Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice, MŽP ČR, odbor
výkonu státní správy VIII, Olomouc ze dne 1.7.2005 pod zn. 570/1502/I/05/Ku.
16. Zpracování posudku EIA k záměru "Moravská skládková společnost a.s.: Vybudování
Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice", MŽP ČR, odbor výkonu státní
správy VIII, Olomouc ze dne 29.7.2005 pod zn. 570/1699/05/Ku.
17. Osvědčení odborné způsobilosti zpracovatele posudku (uvedeno pouze v písemné podobě).
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Přílohová část
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Příloha č. 1
Situační mapa – širší vztahy v území
Centrum pro komplexní nakládání s odpady, Kvítkovice – červená šipka
(orientační vyhrazení).

69

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

Příloha č. 2

70

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

Příloha č. 3
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Příloha č. 4
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Příloha č. 5
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Příloha č. 6

74

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

75

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

Příloha č. 7
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Příloha č. 8
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Příloha č. 9
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Příloha č. 10
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Příloha č. 11
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Příloha č. 12
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Příloha č. 13
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Příloha č. 14
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Příloha č. 15
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Příloha č. 16
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