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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY (nevysv�tlené v textu): 
 
BC Biocentrum 
BK Biokoridor 
BPEJ Bonitovaná p�dn�-ekologická jednotka 

Cden Maximální denní imisní koncentrace 
Chod Maximální hodinová imisní koncentrace 

CO2 Oxid uhli�itý 
Cr Pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace 
�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav 
�IŽP �eská inspekce životního prost�edí 

�OV �istírna odpadních vod 
LBC Lokální biocentrum 

H2O Voda 
H2S Sirovodík, sulfan 
LBK Lokální biokoridor 
MŽP  Ministerstvo životního prost�edí 

NEL Nepolární extrahovatelné látky 
NO2 Oxid dusi�itý 

PAU, PAH Polycyklické aromatické uhlovodíky 
PM10 Suspendované �ástice (tuhé zne�iš�ující látky) – frakce s aerodynamickým 

pr�m�rem �ástic do 10 µg/m3 

 
POH Plán odpadového hospodá�ství 

PUPFL Pozemek ur�ený pro pln�ní funkce lesa 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
VOC T�kavá organická látka (t�kavé organické látky) 
WHO         World Health Organization (Sv�tová zdravotnická organizace) 
ZPF Zem�d�lský p�dní fond 
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ÚVOD 
 

Západn� od obce Markvartovice, v blízkosti komunikace �. II/56 spojující Ostravu a Hlu�ín se 
nachází �ízená skládka odpad� Markvartovice. Tato skládka je dle zákona �. 185/2001 Sb. 
o odpadech v platném zn�ní ur�ena skupinou S-OO pro ukládku odpad� kategorie ostatní 
odpad, jejichž vodný výluh nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� limitní hodnoty výluhové t�ídy 
�íslo III ve smyslu vyhlášky �. 383/2001 Sb., pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, 
jejichž p�ijetí nelze hodnotit na základ� vodného výluhu a pro odpady a za podmínek 
stanovených v odstavci 11  §11 vyhlášky �. 383/2001 Sb. i pro nebezpe�ný odpad. 

Vlastníkem a zárove� provozovatelem této skládky odpad� - za�ízení k odstra�ování odpad� 
- je spole�nost SOMA Markvartovice a.s.. Spoluvlastníky spole�nosti SOMA Markvartovice 
a.s. jsou: Marius Pedersen a.s., obec Markvartovice, m�sto Hlu�ín, obec Ludge�ovice, obec 
Šilhe�ovice, obec Ha�, obec Darkovice, obec V�esina, obec Kozmice. 

V roce 1995 byla vypracována dokumentace o hodnocení vliv� na životní prost�edí ve 
smyslu zákona �NR �. 244/1992 Sb. pro stavbu „Skádka odpad� Markvartovice“. 
Dokumentace �ešila skládkování odpad� (TKO) v etapách (I – III). Zpracovatelem 
dokumentace byla Ing. Alena Svobodová (osv�d�ení o odborné zp�sobilosti �.j. 
8237/958/OPVŽP/94 ze dne 27. 9. 1994) – spole�nost Vodní zdroje, a.s., Holešov. 

Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost�edí vydal 3. �íjna 2003 
spole�nosti SOMA Markvartovice, a.s. pro za�ízení „�ízená skládka odpad� Markvartovice“ 
rozhodnutí o vydání integrovaného povolení dle zákona �. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a stanovil závazné podmínky provozu tohoto za�ízení. 
Z d�vodu výstavby III. etapy skládky bylo rozhodnutí o vydání integrovaného povolení 31. 
kv�tna 2004 zm�n�no a n�které závazné podmínky provozu upraveny. 
 

Zám�rem investora je vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA 
Markvartovice (dále také Centrum pro komplexní nakládání s odpady, Centrum). Umíst�ní 
Centra je plánováno do prostor� ukon�ené t�žby sprašových a glacigenních hlín. Realizací 
zám�ru dojde k rozší�ení stávajícího areálu �ízené skládky odpad� Markvartovice severním 
a jižním sm�rem.  

V rámci realizace zám�ru je uvažováno s vybudováním p�ekládací rampy s t�ídící plochou 
a skladu odpad�, umíst�ného v zast�ešené hale, který bude sloužit ke skladování odpad�, 
ur�ených k úprav� a využití, p�ípadn� odstran�ní, nebo p�edávaných jiným oprávn�ným 
osobám k dalšímu nakládání. Sou�ástí haly budou i za�ízení k úprav� odpad� (drcení, 
t�íd�ní, lisování…) a solidifika�ní linka. Dále je v areálu Centra pro komplexní nakládání 
s odpady zamýšlena realizace kompostárny pro využívání vhodných biologicky rozložitelných 
odpad�, dekontamina�ní plochy a mobilní solidifika�ní plochy. Pro ukládku dále 
nevyužitelných odpad� budou sloužit skládky „S-OO“ a „S-NO“, navazující jižním a severním 
sm�rem na t�leso stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice. 
 

V sou�asné dob� se investor zabývá majetkoprávními vztahy v rámci navrhované plochy pro 
vybudování Centra. 

 
Podle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost�edí p�ílohy �. 1 pat�í 
zám�r do kategorie I mezi zám�ry vždy podléhající posouzení, bodu 10.1. Za�ízení pro 
nakládání s nebezpe�nými odpady s kapacitou nad 1000 t/rok. P�edložené oznámení je 
zpracováno podle p�ílohy �. 4 zákona �. 100/2001 Sb. – tj. v rozsahu dokumentace. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A. 1. Obchodní firma: 
 

SOMA Markvartovice a.s. 
 

(Spoluvlastníky spole�nosti SOMA Markvartovice a.s. jsou následující akcioná�i: Marius 
Pedersen a.s., obec Markvartovice,  m�sto Hlu�ín, obec Ludge�ovice, obec Šilhe�ovice, obec 
Ha�, obec Darkovice, obec V�esina, obec Kozmice.) 
 
A. 2. I�: 
 

47677902 
 
A. 3. Sídlo: 
 

Markvartovická 1148 
748 01 Hlu�ín 
 
A. 4. Oprávn�ný zástupce oznamovatele: 
 

Ing. Tomáš Bar�, �editel 
kontaktní adresa: Marius Pedersen a.s. – provozovna Ostrava,  
                             Markvartovická 1148, 748 01 Hlu�ín 
 

tel.:        595 041 169 
mobil:    724 125 456 
e-mail:   tomas.barc@mariuspedersen.cz 
 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁM�RU 
 

B. I. Základní údaje 
 

B. I. 1. Název zám�ru 
 

SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady. 
 

 
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám�ru 

Zám�rem oznamovatele je v okolí areálu �ízené skládky odpad� Markvartovice vybudovat 
Centrum pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice, tj. zejména jejich 
úpravu, využívání a odstra�ování. 

Stávající skládka je dle vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
ur�ena skupinou S-OO pro ukládku odpad� kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh 
nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� limitní hodnoty výluhové t�ídy �íslo III ve smyslu výše 
uvedené vyhlášky, pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž p�ijetí nelze 
hodnotit na základ� vodného výluhu a pro odpady a za podmínek stanovených v odstavci 11  
§11 vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady i pro nebezpe�ný 
odpad. Jedná se o typ nadúrov�ové svahové skládky s volným odvodem pr�sakové vody.  

Celková kapacita stávající skládky je teoreticky spo�ítána na 613.280 m3. Množství 
ukládaných odpad� �iní cca 40.000 t/rok. Odpady jsou na skládku ukládány od �ervna 1995. 
K 31.12.2003 �inilo množství uloženého odpadu celkem 337 717 t (tj. cca 48% celkové 
kubatury stávající skládky). 

Celková plocha areálu stávající skládky je 63.179 m2, kone�ná výška skládkového t�lesa je 
uvažována 26,5 m nad povrch okolního terénu. 
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Centrum pro komplexní nakládání s odpady by se m�lo na regionální úrovni stát sou�ástí 
integrovaného systému pro nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji, 
bude však zpracovávat i odpady z živnostenské a pr�myslové sféry, v�etn� nebezpe�ných. 
V rámci tohoto za�ízení se uvažuje s vybudováním p�ekládací rampy s t�ídící plochou, 
kompostárny (s kapacitou do 25.000 t odpad�/rok), dekontamina�ní plochy (o celkové 
kapacit� do 50.000 t odpad�/rok), mobilní solidifika�ní plochy (o kapacit� do 15.000 t 
odpad�/rok) a z�ízení skladu odpad� kategorie O a N (ke skladování a úprav� odpad� – 
drcení, t�íd�ní, lisování… - do 35.000 t odpad� za rok). V hale skladu odpad� bude umíst�no 
také solidifika�ní za�ízení – solidifika�ní linka (o kapacit� do 25.000 t odpad�/rok). 

Sou�ástí zám�ru je i rozší�ení stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice, kdy by vznikl 
prostor pro ukládání odpad� kategorie O a kategorie N. Rozší�ení skládky je navrženo ve 
dvou kapacitních variantách vyplývajících z jejich umíst�ní: 

- skládka „S-OO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 
580.000 m3 a  skládka „S-NO“ bude situována v lokalit� „jih“ a bude mít kapacitu 
720.000 m3, 

nebo 
- skládka „S-OO“ bude situována v lokalit� „jih“ a bude mít kapacitu 720.000 m3 

a skládka „S-NO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 
580.000 m3. 

Ro�ní množství ukládaného odpadu na každou ze skládek („S-OO“ i „S-NO“) se p�edpokládá 
maximáln� do 40.000 t/rok. 

Lokalita „sever“ uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady bude mít po 
plánovaném rozd�lení a slou�ení zájmových pozemk� rozlohu 46.460 m2 (v�etn� �ásti 
stávající p�íjezdové komunikace), lokalita „jih“ je plánována na ploše 72.496 m2; celková 
plocha areálu po jeho rozší�ení (v�etn� plochy areálu stávající skládky) by tak m�la �init 
182.135 m2. 
 

Svozová oblast Centra pro komplexní nakládání s odpady by m�la zahrnovat oblast 
Hlu�ínska a Ostravska (okruh do cca 25 km). 
 

 
B. I. 3. Umíst�ní zám�ru 
 

Kraj:   Moravskoslezský kraj 
Obec:   Markvartovice 
Katastrální území: Markvartovice 
 

Plánované Centrum pro komplexní nakládání s odpady  bude na severní a jižní stran� 
navazovat na stávající areál skládky odpad�.  
 

Areál �ízené skládky odpad� Markvartovice se nachází cca 1 000 m západn� od ob�anské 
zástavby obce Markvartovice a cca 1 200 m od východního okraje m�sta Hlu�ín, vlevo od 
p�íjezdové komunikace II. t�ídy �. 56 ve sm�ru na Ostravu (v lokalit� s místním názvem „Za 
chodníky“). Stávající skládka odpad� i zám�r je situován do vyt�žené �ásti dobývacího 
prostoru cihlá�ských hlín. Grafické znázorn�ní umíst�ní zám�ru je p�ílohou oznámení (viz. 
p�íloha �. 1). 
 

 
B. I. 4. Charakter zám�ru a možnost kumulace s jinými zám�ry 
 

Investor plánuje vytvo�ení Centra pro komplexní nakládání s odpady ve smyslu zákona 
�. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní, které umožní úpravu, využívání 
a odstra�ování širokého spektra odpad� kategorie O i N z komunální, živnostenské 
a pr�myslové sféry.  
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V rámci realizace zám�ru je uvažováno s vybudováním p�ekládací rampy s t�ídící plochou 
a skladu odpad�, umíst�ného v zast�ešené hale, který bude sloužit ke skladování odpad�, 
ur�ených k úprav� a využití, p�ípadn� odstran�ní, nebo p�edávaných jiným oprávn�ným 
osobám k dalšímu nakládání. Sou�ástí haly budou i za�ízení k úprav� odpad� (drcení, 
t�íd�ní, lisování…) a solidifika�ní linka. Dále je v areálu Centra pro komplexní nakládání 
s odpady zamýšlena realizace kompostárny pro využívání vhodných biologicky rozložitelných 
odpad�, dekontamina�ní plochy a mobilní solidifika�ní plochy. Pro ukládku dále 
nevyužitelných odpad� budou sloužit skládky „S-OO“ a „S-NO“, navazující jižním a severním 
sm�rem na t�leso stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice. 
 

Stávající skládka odpad� i její rozší�ení v rámci Centra je situováno do vyt�žené �ásti 
dobývacího prostoru cihlá�ských hlín, mimo obytnou zástavbu. 
 

Zám�r je umíst�n v lokalit�, kde se nenachází jiné výrobní provozy a spole�nosti 
s obdobnými technologiemi pro nakládání s odpady. V blízkosti zám�ru je realizována t�žba 
sprašových a glacigenních hlín a nachází se zde provoz cihelny CIDEM Hranice, a.s., vlivy 
t�chto �inností jsou odlišné od vliv� oznamovaného zám�ru.  
 
Kumulace vliv� zám�ru s jinými zám�ry a stávajícími vlivy m�že potenciáln� nastat v oblasti 
hlukové zát�že a v oblasti ovlivn�ní kvality ovzduší emisemi z dopravy na p�íjezdové 
komunikaci. Z hlediska zatížení území jsou tyto vlivy vyhodnoceny v hlukové a rozptylové 
studii. 
 

 
B. I. 5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 
zvažovaných variant a hlavních d�vod� pro jejich výb�r, resp. odmítnutí 
 

Zám�rem investora je vytvo�ení Centra pro komplexní nakládání s odpady. Realizace tohoto 
za�ízení umožní soust�ed�ním n�kolika technologií do jedné lokality efektivní a pružné �ešení 
úpravy, využívání a odstra�ování širokého spektra odpad� kategorie O i N ve smyslu zákona 
�. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní, a to jak z komunální, tak z živnostenské 
a pr�myslové sféry. P�ínosem realizace zám�ru bude také to, že sníží dopravní a hlukovou 
zát�ž v regionu, nebo� pro úpravu, využívání a odstra�ování odpad� nebude nutné je 
dopravovat do n�kolika samostatných za�ízení. 
 
 

Zám�r spole�nosti SOMA Markvartovice a.s. - z�ízení Centra pro komplexní nakládání 
s odpady - respektuje státní koncepci odpadového hospodá�ství, požadavky závazné �ásti 
Plánu odpadového hospodá�ství �eské republiky a Plánu odpadového hospodá�ství 
Moravskoslezského kraje, které podporují vznik takovýchto center a jejich integraci do 
systému a kladou d�raz na up�ednost�ování dalšího využívání a zhodnocování odpad�. 

P�i implementaci sm�rnic a dokument� Evropské Unie týkajících se problematiky vzniku 
a nakládání s odpady do podmínek �eské republiky bude nutné realizovat �adu opat�ení, 
která výrazn� ovlivní dosavadní p�evažující zp�soby nakládání odpady. Dochází 
k významným zm�nám v p�ístupu k nakládání s biodegradabilními odpady. Místo stávajícího 
skládkování �i spalování t�chto odpad� je preferováno jejich kompostování. 

V rámci zám�ru výstavby Centra pro komplexní nakládání s odpady je po�ítáno 
s vy�len�ním prostoru (nap�. v rámci uvažované haly skladu odpad� – viz níže uvedený 
popis) pro technologii úpravy sm�sných komunálních odpad�, které tvo�í rozhodující �ást 
skládkovaných odpad�. Výb�r a specifikace konkrétní technologie bude proveden na 
základ� výstup� z realizace  opat�ení POH Moravskoslezského kraje,  tj. p�edevším bude 
záležet na  umíst�ní vybrané lokality Krajského integrovaného centra pro nakládání 
s odpady, typu energetického zdroje pro využívání vzniklých upravených frakcí ze sm�sného 
komunálního odpadu a analýze sou�asných možností úpravy sm�sných komunálních 
odpad�. P�edb�žn� se uvažuje o n�které z modifikací mechanicko biologické metody, 
p�ekládací stanici apod. 
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Daný zám�r umožní zásadní zm�nu nakládání se sm�sným komunálním odpadem s cílem 
maximalizace jeho využívání v daném spádovém území. Složení sm�sného komunálního 
odpadu z této spádové oblasti a dopravní vzdálenosti k uvažovaným lokalitám Krajského 
integrovaného centra pro nakládání s odpady je optimální a je uvedeno ve sm�rné �ásti POH 
Moravskoslezského kraje.   

Investor uvažuje v rámci Centra pro komplexní nakládání s odpady s vybudováním 
kompostovací plochy, která by tak mohla participovat na zpracování biologicky rozložitelných 
odpad� z komunální sféry v rámci integrovaného systému pro nakládání s bioodpady 
v Moravskoslezském kraji. 

V posuzovaném za�ízení by m�la být realizována i metoda biochemické degradace 
rozložitelných kontaminant�, tj. biodegradace odpad� zne�išt�ných p�edevším ropnými 
látkami (odpady s obsahem NEL a PAU). Tato metoda umož�uje zm�nu charakteru 
a vlastností  upravovaných odpad� (v�etn� snížení jejich nebezpe�nosti). 

Dále se p�edpokládá provoz úpravy odpad� metodou solidifikace/stabilizace p�edevším 
nebezpe�ných odpad�, u kterých je tento zp�sob úpravy ú�elný nap�. z d�vodu jejich 
chemického složení ve vztahu ke schopnosti p�echázet do vodného výluhu �i jiné složky 
životního prost�edí (nap�. ovzduší - prašné odpady), konzistence (kapalné odpady) �i rizika 
reakce s jinými odpady (respektování tzv. principu mísitelnosti). 

Pro skladování a úpravu odpad� (t�íd�ní, drcení, lisování apod.) p�ed dalším nakládáním 
s nimi v rámci Centra nebo u jiných oprávn�ných osob bude sloužit hala skladu odpad�, 
rozd�lená na jednotlivé sekce, ve kterých bude probíhat jak skladování odpad� kategorie 
O i N, tak jejich t�íd�ní a úprava (v�etn� solidifikace/stabilizace). 

Sou�ástí zám�ru je i rozší�ení stávající skládky Markvartovice pro ukládání odpad� kategorie 
O a kategorie N. Cílem rozší�ení kapacit ke skládkování odpad� není up�ednost�ování 
odstra�ování odpad� skládkováním, ale pouze dlouhodobé zajišt�ní vhodného prostoru pro 
ukládku odpad�, které nebude možné ani po p�edchozí úprav� využít �i odstranit jiným 
zp�sobem. V p�ípad�, že budou skládkovány odpady s podílem biologicky rozložitelné složky 
a bude vznikat skládkový plyn, p�edpokládá investor realizaci pasivního nebo aktivního 
odply�ovacího systému (závisí na kvalit� a množství vznikajícího plynu). Stávající skládka 
odpad� je v sou�asné dob� p�ipravována na aktivní odplyn�ní s využíváním plynu jako 
paliva pro výrobu elektrické energie.  

 
Umíst�ní zám�ru – Centra pro komplexní nakládání s odpady – je v rámci regionu Hlu�ínska 
a Ostravska navrženo pouze v jedné variant�, kdy bude navazovat na probíhající 
skládkovací �innost na �ízené skládce odpad� Markvartovice. Plocha pro Centrum pro 
komplexní nakládání s odpady vznikne rozší�ením severním a jižním sm�rem od stávajícího 
areálu této skládky, což je v souladu se závaznou �ástí POH Moravskoslezského kraje, který 
neuvažuje o z�izování skládek odpad� v nových lokalitách, ale p�ipouští pouze intenzifikaci 
stávajících areál�. 
 

Výhodou umíst�ní zám�ru v dané lokalit� je také to, že zám�r je navržen do prostoru 
ukon�ené t�žby sprašových a glaciálních hlín, takže v území, které je narušeno t�žbou a kde 
již probíhá skládkování, budou omezeny negativní vlivy na krajinu a její využívání ve 
srovnání s vybudováním Centra v nové, doposud nedot�ené lokalit�. 
 

Dalším výhodou je situování lokality mimo obydlené území – zám�r je vzdálen od nejbližší 
obytné zástavby obce Markvartovice cca 1.000 m a od obytné zóny m�sta Hlu�ín cca 1.200 
m, zárove� je však z logistického hlediska velmi dob�e dostupná pro oblast Hlu�ínska 
a Ostravska. 
 
 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 9 - 

P�ehled zvažovaných variant 
 

Z hlediska rozsahu možných vliv� na životní prost�edí a obyvatelstvo je v oznámení 
hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianty �ešení zám�ru p�edkládaná 
oznamovatelem (aktivní varianty).  
 

Nulová varianta (tj. �ešení bez �innosti) znamená zachování stávajícího stavu bez vytvo�ení  
Centra pro komplexní nakládání s odpady, umož�ujícího jejich úpravu, využívání 
a odstra�ování a bez rozší�ení kapacity stávající skládky pro ukládání odpad�, které nelze 
využít �i jinak odstranit. 

Obce Hlu�ínska a Ostravska, živnostníci a pr�myslové podniky, které sváží odpady ur�ené 
k odstran�ní na stávající �ízenou skládku odpad� Markvartovice, by v p�ípad� realizace 
nulové varianty byly nuceny v budoucnu hledat jiné zpracovatelské kapacity pro úpravu 
a využívání odpad�, p�ípadn� odvážet odpady ur�ené k odstran�ní do vzdálen�jších 
za�ízení. 
 

Aktivní varianty p�edstavují realizaci Centra pro komplexní nakládání s odpady spolu 
s rozší�ením stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice.  

Realizace zám�ru - Centra pro komplexní nakládání s odpady – dlouhodob� vy�eší 
nakládání s širokým spektrem odpad� kategorie O i N – zejména jejich úpravu, využívání 
a odstra�ování a umožní efektivn� využít dané lokality dosud zat�žované t�žbou cihlá�ských 
hlín a provozem stávající skládky.  
 

�ešení zám�ru, jeho výstavba, provoz a následná rekultivace ploch po ukon�ení provozu 
bude navržena podle platných legislativních norem tak, aby byly minimalizovány negativní 
dopady na životní prost�edí a zdraví �i pohodu obyvatel.  

Zájmové území je dle investora vhodné pro výstavbu uvažovaného Centra z d�vodu již zde 
probíhajícího �ízeného skládkování odpad� a výhodné poloze v dostate�né vzdálenosti mimo 
obydlená území.  

V sou�asnosti probíhá prost�ednictvím M�stského ú�adu Hlu�ín, odboru výstavby a 
územního plánování, projednávání návrhu zm�ny územního plánu obce Markvartovice, 
v jejímž katastrálním území se zám�r nachází. Jedním z podklad� pro zm�nu územního 
plánu obce je i požadavek investora na rozší�ení areálu v okolí stávající skládky 
Markvartovice, kde je zamýšleno vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady. 
Pokud bude tento požadavek všemi ú�astníky projednávání tolerován a po dohadovacím 
�ízení potvrzen, bude návrh zadání postoupen ke schválení zastupitelstvu obce 
Markvartovice a požadavek investora bude zahrnut do vlastního návrhu zm�ny územního 
plánu obce. 
 

Variantn� je navrženo umíst�ní skládky „S-OO“ a „S-NO“:  

Varianta 1A 
 

Skládka „S-OO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 580.000 m3 
a  skládka „S-NO“ bude situována v lokalit� „jih“  a bude mít kapacitu 720.000 m3. 
 

Varianta 1B 
Skládka „S-OO“ bude situována v lokalit� „jih“  a bude mít kapacitu 720.000 m3 a skládka „S-
NO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 580.000 m3. 
 

 

Vzhledem k zam��ení uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady na úpravu, 
využívání a odstra�ování širokého spektra odpad� byly vyhodnoceny všechny uvažované 
varianty možného umíst�ní a �ešení kompostovací a dekontamina�ní plochy. 

Využití jednotlivých �i všech ploch pro navržené technologie nakládání s odpady bude 
záviset na množství a charakteru p�ijímaných odpad�. Doba pot�ebná pro dekontaminaci 
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odpad� biodegradací se pohybuje  �ádov� od t�í m�síc� až po maximáln� dva roky. Proto 
byla zvažována i varianta 2B k zajišt�ní dostate�né plochy pro p�ípad �asov� náro�né 
úpravy odpad� s obsahem obtížn� odbouratelných kontaminant�.  

Celkové ro�ní kapacity technologií byla zvažovány jako maximální – u kompostárny do 
25.000 t odpad�/rok a dekontamina�ní plochy do 50.000 t odpad�/rok. 
 

 

Varianta 2A 
 

Vybudování kompostovací plochy o rozm�rech maximáln� 40 x 80 m na povrchu I. až III. 
etapy stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice („S-OO“).  
 

Z�ízení dekontamina�ní plochy o rozm�rech maximáln� 50 x 160 m v prostoru skládky „S-
NO“, dle umíst�ní skládky „S-NO“ (v lokalit� „sever“ �i „jih“). 
 
Varianta 2B 
 

Situování kompostovací plochy o rozm�rech do 40 x 80 m na povrchu I až III. etapy stávající 
skládky odpad� (S-OO). Z�ízení dekontamina�ní plochy o rozm�rech maximáln� 50 x 160 m 
v prostoru skládky „S-NO“, dle umíst�ní skládky „S-NO“ (v lokalit� „sever“ �i „jih“). 
 

Sou�asn� bude v rámci realizace varianty 2B vybudována kompostovací i biodegrada�ní 
technologie také na zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní ploše o rozm�rech 40 x 80 m, 
umíst�né západn� od III. etapy stávající skládky. Ob� technologie budou odd�lené a 
samostatn� odvodn�né. 
 

 
B. I. 6. Popis technického a technologického �ešení zám�ru 
 

B. I. 6. 1.  Stru�ný popis stávajícího za�ízení skládky 
 

Stávající �ízená skládka odpad� Markvartovice je dle vyhlášky �. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady skládkou skupiny S-OO, která je ur�ená pro ukládku 
odpad� kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� 
limitní hodnoty výluhové t�ídy �íslo III, p�ílohy �.6, tabulky �. 6.3. výše uvedené vyhlášky, pro 
upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž p�ijetí nelze hodnotit na základ� vodného 
výluhu a za podmínek stanovených v odstavci 11 § 11 vyhlášky �. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady i pro nebezpe�ný odpad.  
 

Provoz skládky je rozd�len do etap I – III, údaje o výstavb� a zahájení provozu jednotlivých 
etap  jsou uvedeny v tabulce �. 1. 
 
Tabulka �. 1: �asový harmonogram výstavby a zahájení provozu jednotlivých etap skládky 
 

 

Název Zahájení  
stavby 

Ukon�ení  
stavby 

Zahájení provozu 
(užívání) 

I.etapa VIII.94 XII.94 VI.95 
II. A etapa VIII.98 X.98 X.98 
II. B etapa V.01 IX.01 X.01 
III. etapa VII.04 (XI.04)* (XII.04)* 

*údaje jsou p�edpokládané 
 
Projektovaná celková kapacita za�ízení (etapa I – III) je 613.280 m3 odpadu. Množství 
ukládaných odpad� za rok �iní cca 40.000 t.   
 

Celková doba ukládání odpad� je 14 let p�i p�edpokládaném ro�ním uloženém množství 
40.000 t. Odpady jsou na skládku ukládány od �ervna 1995.  

Celková plocha areálu stávající skládky je 63.179 m2, vlastní skládková plocha je 41 772 m2. 
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Technické �ešení  

T�snící systém skládky: 
Na skládce je realizován kombinovaný t�snící systém: 
	 minerální t�sn�ní 3 x 200 mm (I., II.A, III. etapa – 5. a 6. sekce) 
	 minerální t�sn�ní 5 x 200 mm (III. etapa – 7. sekce) 
	 minerální t�snící bentonitová rohož MODULO GEOBENT  (II.B etapa), kde pr�m�rný     

kf =  5,79 x 10-12 p�i tlouš�ce bentonitové rohože 3,5 cm 
	 fólie PEHD tl. 2,0 mm (I. etapa, III. etapa – 7. sekce) 
	 fólie PEHD tl. 1,5 mm (II. etapa a III. etapa – 5.,6. sekce)         
 

Hodnota koeficientu filtrace t�snící minerální vrstvy je kf 
 1 x 10-9 m/s. T�snící fólie je 
chrán�na geotextilií gramáže 800 g/m2 (I. etapa), resp. 600  g/m2 (II.A   etapa) a 400 g/m2 
(II.B etapa, III. etapa). Na geotextilii je vybudovaná drenáž tlouš�ky 300 mm z �í�ního št�rku 
frakce 16 -32 mm dopln�ná drenážními pery PEHD DA 225 PN 10 (I. etapa), PEHD D 250 
PN 10 (II. etapa) a PEHD DA 315, DN 10 (III. etapa) ze 2/3 perforovanými. Na svazích dna 
I., II. a III. etapy t�lesa skládky jsou št�rkem prosypány vyskládané ojeté pneumatiky. 
 
Systém nakládání s pr�sakovými vodami 
 

Pr�sakové vody jsou z t�lesa I. a II. etapy stávající skládky svedeny systémem plošných a 
potrubních drenáží do dvou reten�ních jímek  o užitném (zásobním) objemu 2 x 250 m3.  
Retence (tj. objem jímky nad zásobní prostor) je 2 x 166,5 m3. Jímky jsou realizovány ze 
železobetonu, izolace je provedená z fólie PEHD tlouš�ky 2 mm s výztuhami. Tyto jímky lze 
použít i k akumulaci pr�sakových vod z 5. sekce III. etapy skládky. V p�ípad� pot�eby do nich 
bude možné zaústit havarijní p�epady z jímek pro zachytávání technologických vod ze 
zpevn�né multifunk�ní plochy o rozm�rech 40 x 80 m, umíst�né západn� od III. etapy 
stávající skládky a ur�ené pro úpravu odpad� kompostováním a biodegradací, eventueln� 
tyto stávající železobetonové jímky využívat jako jímky technologických vod ze zpevn�né 
plochy p�ímo.  
 

Drenáže jsou provedeny následovn�:  na I. etap� dva podélné sb�rné drény, každý o délce 
198 m (materiál PEHD, pr�m�r DA 225,  perforované) a v II. etap� dva podélné sb�rné drény 
o délce 198 m (materiál PEHD, pr�m�r DA 250, perforované). Svodný drén do 
železobetonových jímek vede p�es kontrolní šachtice, je z PEHD trub plných o pr�m�ru DA 
250 a délky 121 m, podélný sklon 1%.  
 
Ve III. etap� skládky je navržena zemní jímka pro svád�ní pr�sakových vod 5. a 6. sekce 
jako otev�ený zemní lichob�žníkový bazén. P�dorysné rozm�ry dna jsou 5x12 metr�, 
rozm�ry jímky v korun� 24 x 18 metr�. Zemní jímka bude mít užitný objem (zásobní prostor) 
= 208 m3, retence je 627 m3.  
 

Zemní jímka pro svád�ní pr�sakových vod 7. sekce III. etapy je také navržena jako otev�ený 
zemní lichob�žníkový bazén. P�dorysné rozm�ry dna jsou 5x10 metr�, rozm�ry jímky 
v korun� 22 x 18 metr�. Základní parametry této zemní jímky jsou: užitný objem (zásobní 
prostor) = 182 m3, retence = 580 m3. 
    

Jímky jsou izolovány vrstvou minerálního t�sn�ní tl. 200 mm (jímka 5. a 6. sekce), resp. 2 x 
200 mm (jímka 7.sekce) a folií PEHD tl. 2 mm. Odvedení pr�sakových vod z jímek do 
p�e�erpávací šachty bude realizováno potrubím PEHD DA 160, PN 4. V dnové �ásti je pod 
minerálním t�sn�ním jímek navržena plošná kontrolní drenážní vrstva št�rkopísku v tl. 150 – 
250 mm. V ose vrstvy je uloženo drenážní potrubí PVC DN 100, které je napojeno 
na kontrolní typovou kanaliza�ní šachtu. Šachta je navržena typová s betonovým 
monolitickým dnem, na které jsou uloženy typové skruže kanaliza�ních šachet pr�m�ru 1000 
mm se stupadly. Uvnit� je šachta izolována fólií PEHD tl. 2 mm. Monolitická �ást bude 
d�lená. Jedna �ást bude ur�ena pro vodu drenáže pod zemní jímkou pro svád�ní 
pr�sakových vod z 5. a 6. sekce a druhá �ást bude ur�ena pro vodu drenáže pod druhou 
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zemní jímkou, která svádí pr�sakové vody ze sekce 7. V šacht� bude možné detekovat 
p�ípadné úniky pr�sakových vod ze zemních jímek. 
 

Svodný drén pr�sakových vod z 5. sekce je napojen do betonové monolitické kanaliza�ní 
p�e�erpávací šachty. Mimo skládku a na záv�rném východním svahu 5. sekce skládky bude 
použito potrubí plné, délka 40 metr�, ve skládce potrubí ze 2/3 perforované, délka 175 
metr�. P�e�erpávací šachta je betonová monolitická z vodostavebního betonu B20, 
p�dorysných rozm�r� 1600 x 1600 mm, tl. st�ny 200 mm. Šachta je uvnit� izolována fólií 
PEHD tl. 2 mm. Na dn� šachty je navržena vybírací jímka 300x300x100 mm pro osazení 
�erpadla, odolného v��i agresivnímu prost�edí, v�etn� ovládání (zapínací a vypínací hladina, 
blokování chodu na sucho), záv�su, výtlaku DN 80 a p�ívodního kabelu. Pr�sakové vody 
mohou být gravita�n� svedeny do jímky sekce �. 6 , nebo výtla�ným potrubím PEHD DN 60 
p�e�erpávány do stávající železobetonové jímky pr�sakových vod, pop�. zp�t na skládku 
nebo do fekálního vozu. 

Svodný drén 6. a 7. sekce je napojen do zemních jímek. Z t�chto jímek je možné pr�sakovou 
vodu gravita�n� svád�t potrubím ukon�eným šoupaty do p�e�erpávací šachty, která nabízí 
stejné možnosti dalšího nakládání s pr�sakovou vodou jako v p�ípad� 5. sekce. Na 
záv�rném východním svahu skládky je použito potrubí plné, délka 42 metr�, ve skládce 
potrubí ze 2/3 perforované, délka 175 metr�.  

Pokud jsou pr�sakové vody recirkulovány na t�leso skládky, je na jedné stran� snižována 
prašnost na skládkovém t�lese, na druhé stran� je zajiš�ována optimální vlhkost pro p�íznivý 
pr�b�h metanogenních proces�. V p�ípad� nep�íznivého po�así (dešt�) a nadm�rné 
produkce t�chto vod je jejich likvidace �ešena odvozem na smluvní �istírnu odpadních vod 
(�OV). 
 
Záchytné p�íkopy deš�ových vod 
Podél východní a severní strany stávající skládky jsou vybudovány záchytné p�íkopy 
deš�ových vod (vykopaná rýha o délce 394 m). Dále je záchytný p�íkop deš�ových vod 
proveden i na západní stran� skládky podél váhy skládky a asfaltové vozovky (žlabovými 
tvárnicemi o délce 258 m). P�íkopy jsou zaúst�ny propustkem pod komunikací u brány 
skládky do terénní deprese na západním okraji areálu skládky, kterou protéká ob�asná 
bezejmenná vodote�. Záchytný p�íkop podél asfaltové vozovky je zaúst�n i na druhou stranu 
s ukon�ením ve volném terénu v zájmové lokalit� „jih“. 
 
Geoelektrický kontrolní systém 
Rovnob�žn� s podélnou osou I. a II. etapy skládky je pod každou sekcí uložena zemnící 
páska FeZn 30x4 mm, a to mezi druhou a t�etí vrstvou minerálního t�sn�ní, v II.B etap� mezi 
zhutn�nou plání a minerální t�snící bentonitovou rohoží. Konce pásk� jsou vyvedeny na 
povrch na vn�jším svahu obvodové hrázky a chrán�ny ocelovými sloupky. U III. etapy 
skládky kontrolní geoelektrický systém vybudovaný není.  
 
Ostatní stavby a za�ízení skládky 
 

Provozní budova (vážnice, sklad) se sociálním zázemím pro zam�stnance (denní místnost, 
šatny, sprchy) je situována v severozápadní �ásti areálu. Stavba je bez patra a sklep�, 
konstrukce je z 5 ks kontejner� OFC  spole�nosti s.r.o. Ludkovice, osazených na základové 
patky. P�dorysné rozm�ry jsou (š x d x v): 2348x6058x2591 mm. Objekt je p�ipojen na 
inženýrské sít�. 
 
Pokud to bude z provozních d�vod� nezbytné, bude u p�íjezdové komunikace do Centra pro 
komplexní nakládání s odpady v lokalit� „sever“ vybudována nová vážnice a váha v�etn� 
sociálního zázemí pro zam�stnance. Vážnice by byla realizována jako zd�ný objekt, stávající 
nápravová váha by pak byla nahrazena váhou mostovou. 
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Sociální za�ízení provozní budovy je napojeno potrubím PEHD DA 200 o délce 0,45 m na 
jímku. Jímka je vyvážecí, železobetonová s poklopem a vnit�n� izolovaná fólií PEHD tl. 2,5 
mm. Rozm�ry jímky jsou (š x d x h):  3,0 x 1,8 x 1,7 m  (objem  9,18 m3). 

Rozvod pitné vody v rámci areálu skládky je proveden PE potrubím o pr�m�ru 63 mm. 

V areálu skládky jsou veškeré rozvody od VN trafa provedeny kabelem. Sou�ástí NN 
rozvod� je osv�tlení komunikace skládky pomocí 9 osv�tlovacích sloup�.  

Provoz skládky je zajiš�ován následujícími mechanismy a za�ízeními: kompaktor COM 3010 
(ur�ený pro srovnávání a hutn�ní odpad�, k rozhrnování krycí zeminy a dalších materiál� pro 
technické zabezpe�ení skládky), kolový naklada� UNK 320 (využívaný zejména k budování 
nezbytných technologických prvk� na skládce – obvodových hrázek, vnitroskládkových 
komunikací apod.), traktor ZETOR 6340 v�etn� náv�su, silni�ní zameta� záv�sný SZ-5, 
shrabovací radlice a mycí za�ízení WAP S 1000. 

Celý areál skládky je oplocen ocelovým pletivem o výšce 2 m a t�emi �adami vrchních 
ostnatých drát�. Na p�ístupové komunikaci jsou typová dvouk�ídlá vrata. 

Do areálu skládky je vybudována asfaltová p�íjezdová komunikace (o délce cca 1.600 m), 
napojená na komunikaci �. II/56, spojující Ostravu a Hlu�ín. Do skládkového t�lesa jsou 
budovány zpevn�né vjezdy, tvo�ené vhodnými materiály a odpady (nap�. odpadní živice). 
 
 

Monitorovací systém skládky je tvo�en vrty pro sledování kvality podzemních vod (ozna�ení 
MV-1, 1A , MV-2, 2A, MV-3, 3A, MV-4, 4A vždy hlubokých cca 25 m a cca 6 m pod povrch 
terénu) a kontrolním geoelektrickým systémem. Rozsah a �etnost monitoringu �ízené 
skládky odpad� Markvartovice je uveden v následující tabulce. 
 
Tabulka �. 2: Rozsah a �etnost monitoringu stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice 
 
 
 

 
 
 
 

�etnost a rozsah sledování 

Podzemní voda 2 x ro�n�, rozsah: teplota, pH, dusi�nany, 
amonné ionty, NEL, AOX, RL, NL, CHSKMn 

Pr�saková voda 
2 x ro�n�, rozsah: teplota, pH, Nanorg., NEL, 
CHSKCr, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, CrCelk., Ni, PCelk., 
As, RL, NL, PCBCelk. 

Skládkový plyn 

2 x ro�n�, rozsah: CH4 , CO2 , O2 m��ením 
pomocí trojsložkového analyzátoru LFG 20, 
p�ípadn� jiným schváleným p�ístrojem, N2 
dopo�ítáván, teplota a atmosférický tlak. 

Stav po�así Denn�, rozsah: srážky, sm�r v�tru, síla v�tru, 
teplota 

Úrove� hladiny pr�sakové vody v jímkách Denn�  

Funk�nost technického vybavení skládky Denn�  

Výskyt hlodavc�, obtížného hmyzu 
a plevelných rostlin Denn�  
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�etnost a rozsah sledování 

Zm�ny úrovn� hladiny podzemních vod ve 
vrtech 

Týdn� po dobu 1 hydrologického roku, pak 
s m�sí�ní �etností 

Procento zapln�ní skládky odpadem Ro�n�  

Dodržování schválené figury skládky Ro�n�  
 

Vysv�tlivky: 

 
 
Svahy a koruna I. etapy stávající skládky jsou p�ekryty vyrovnávací vrstvou zeminy, svahy II. 
etapy, kde jsou nyní ukládány odpady, jsou tvo�eny pr�b�žn� budovanými obvodovými 
hrázkami ze zemin. Koruna I. etapy ješt� není realizována v kone�né výšce. 
S ohledem na uvažované rozši�ování skládky sm�rem na jih i sever zatím rekultivace nebyla 
provedena. Dále je d�vodem i zp�sob vytvá�ení kone�né figury I. až III. etapy skládky, kdy 
na sebe tyto jednotlivé etapy postupn� navzájem navazují a p�ekrývají se korunami.  
 

Stávající �ízená skládka odpad� Markvartovice svým provozem a technickým 
zabezpe�ením spl�uje nejnov�jší požadavky dané zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném zn�ní, jeho provád�cími právními p�edpisy a p�íslušnými normami (�SN �ady  
83 8030, 8032, 8033, 8035, 8036). 

V souladu s požadavky �SN 83 8034 na odplyn�ní skládek probíhají p�ípravné práce pro 
realizaci aktivního odply�ovacího systému zatím na ploše I. a �áste�n� II. etapy, který 
umožní využívání skládkového plynu jako paliva pro výrobu elektrické energie. Instalace 
systému i jeho provoz budou zajiš�ovány smluvn� externí firmou, realizován bude 
v podzimních m�sících roku 2004, nejpozd�ji však do 31.12. 2004.  Do budoucna je 
zvažována p�eprava plynu potrubím do teplárny v Hlu�ín�, kde by bylo možné vedle výroby 
el.energie p�edávat k využití také odpadní teplo. 
 

Stru�ný popis technologie skládkování 
Provoz skládky se �ídí platným integrovaným povolením, vydaným rozhodnutím Krajského 
ú�adu Moravskoslezského kraje, odborem životního prost�edí a zem�d�lství pod 
�.j. ŽPZ/2956/03/Kl  dne 31.5.2004, v rámci kterého byl schválen také stávající provozní �ád. 

P�i p�íjmu odpad� do za�ízení je dodavatel odpadu povinen p�edložit obsluze skládky 
doklady o jeho kvalit� a tzv. pr�vodku, obsahující nezbytné informace o p�vodu odpadu 
a jeho vlastnostech. V p�ípad�, že na základ� p�edložené dokumentace a vizuální kontroly je 
možné odpad na skládku uložit, je tento zvážen na nápravové váze a dodavatel odpadu je 
nasm�rován na t�leso skládky. Zde dojde k vysypání odpadu a jeho zapracování obsluhou 

pH            reakce vody (kapaliny)  Cd kadmium  
NEL nepolární extrahovatelné látky Pb olovo  
AOX         adsorbovatelné organické halogeny Hg rtu�  
RL       rozpušt�né látky Cu m��  
NL          nerozpušt�né látky Zn zinek  
CHSKMn chemická spot�eba kyslíku - manganistanem draselným Ni nikl  
CHSKCr chemická spot�eba kyslíku - dichromanem draselným As arsen  
Nanorg suma anorganických forem dusíku CH4 methan  
Crcelk             chróm celkový    CO2 oxid uhli�itý  
Pcelk fosfor celkový O2 kyslík  
PCBcelk polychlorované bifenyly N2 dusík  
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kompaktoru do skládkového t�lesa. Poté je zvážen prázdný dopravní prost�edek a z rozdílu 
vah je vytvo�en a dodavateli p�edán vážní lístek, obsahující pot�ebné náležitosti (viz. 
vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). 

Do za�ízení lze p�ijmout a následn� odstranit odpady pouze v pevném stavu, barvy 
vytvrzené, kaly odvodn�né na tzv. rypný stav.  

B�žné ukládání odpad� se provádí na základ� pokyn� obsluhy skládky v souladu s plánem 
a etapovostí skládky. Odpad je ukládán ve zhutn�ných vrstvách o mocnosti cca 0,5 – 2 m. 
Denní dávky se ukládají na jedno místo p�ibližn� s �tvercovým �i obdélníkovým p�dorysem. 
�elo denní dávky se upraví ve sklonu zhruba 1:3 s ohledem na frekvenci pojezd� 
mechanism� a p�ípadného erozivního p�sobení vody. 
 
Jako ochrana proti prašnosti, zápachu a preventivní opat�ení proti vznícení jsou odpady 
pr�b�žn� rozhrnovány a hutn�ny kompaktorem a podle pot�eby a charakteru ukládaného 
odpadu p�ekrývány vrstvou zeminy nebo jiných inertních materiál� a odpad� o tlouš�ce cca 
200 mm. Technologické materiály pro technické zabezpe�ení skládky (TZS) tvo�í jak  vhodné 
materiály (nejsou v režimu odpadu – zejména se jedná o výkopové zeminy), tak odpady 
specifikované  v provozním �ádu, které jsou deponovány na t�lese skládky na míst� ur�eném 
operativn� vedoucím skládky tak, aby nep�ekážely b�žnému provozu, nebo je trvale 
p�ipravena zemina k nat�žení v zemníku ve vzdálenosti cca 100 m od t�lesa skládky. 
V p�ípad� období déletrvajících srážek a v zimním období  není odpad p�ekrýván z d�vodu 
zajišt�ní sjízdnosti  povrchu t�lesa skládky pro mechanismy a dopravní prost�edky p�ivážející 
odpad. P�ekrytí je provedeno následn� v �ase, kdy to klimatické podmínky, stav a sjízdnost 
t�lesa umožní. 
 

Jednotlivé vrstvy odpadu jsou po obvodu skládky (venkovní líc t�lesa skládky, který bude 
v budoucnu rekultivován) ohrani�eny obvodovou hrázkou ze zemin. Obvodová hrázka 
zajiš�uje vyšší stabilitu t�lesa, p�sobí esteticky pozitivn� a sou�asn� eliminuje p�ípadné 
negativní vlivy skládky, jako jsou nap�. úlety lehkých odpad�, výskyt hlodavc� atd. 
 
 
B. I. 6. 2.  Technické a technologické �ešení zám�ru 

Stávající areál �ízené skládky odpad� Markvartovice bude rozší�en severním a jižním 
sm�rem. V uvažovaném Centru pro komplexní nakládání s odpady bude vybudována 
p�ekládací rampa s t�ídící plochou, sklad odpad� kategorie O i N, kompostovací 
a dekontamina�ní plocha  a mobilní solidifika�ní plocha. V hale skladu odpad� bude probíhat 
i úprava odpad� (t�íd�ní, drcení, lisování…) a bude zde instalována solidifika�ní linka. Dále 
je uvažováno s rozší�ením kapacit stávající skládky odpad� pro ukládání nevyužitelných 
odpad� kategorie O i N.  

P�i popisu technického �ešení a parametr� uvažovaného zám�ru �erpal investor jak ze 
zkušeností s provozem vlastního za�ízení pro nakládání s odpady (stávající skládka), tak ze 
zkušeností a praxe p�i provozování r�zných technologií pro nakládání s odpady jiných 
oprávn�ných osob v rámci �R. D�ležitým aspektem p�i navrhování technologií pro úpravu 
odpad� v rámci Centra pro komplexní nakládání s odpady byly požadavky v POH �R a POH 
Moravskoslezského kraje. Oznámení není zpracováno v rozsahu projektové dokumentace 
a nelze tedy specifikovat všechny detaily, je však samoz�ejmostí, že �ešení zám�ru bude 
realizováno v souladu s technickými a bezpe�nostními požadavky vyplývajícími z platné 
legislativy �R – z hlediska nakládání s odpady se jedná zejména o zákon �. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném zn�ní, jeho provád�cí právní p�edpisy a p�íslušné technické normy, 
zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší v platném zn�ní, zákon �. 254/2001 Sb., o vodách 
v platném zn�ní, zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny a další. 
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B. I. 6. 2. 1. Kompostárna 
 

Investor uvažuje s kompostováním vhodných odpad� v množství do 25.000 t za rok. 
Maximální množství zpracovávané na kompostovací ploše, umíst�né na povrchu I. až III. 
etapy t�lesa skládky, je odhadováno na 10.000 t, v p�ípad� kompostování na polovin� 
zpevn�né plochy, umíst�né západn� od III. etapy stávající skládky, je toto množství 
odhadováno na 5.000 t. 
Kompostárna Centra pro komplexní nakládání s odpady je navržena jako otev�ené aerobní 
kompostovací za�ízení na zpevn�né ploše v  hromadách (krechtech) za intenzivního 
provzduš�ování pravidelným p�ehazováním zpracovávaného odpadu naklada�em. 

Kompostovací plocha je  z hlediska umíst�ní  stejn� jako dekontamina�ní plocha navržena 
v n�kolika variantách: 
 
 

Varianta 2A: 
 

Zám�rem je vybudování kompostovací plochy o rozm�rech maximáln� 40 x 80 m na povrchu 
I až III. etapy stávající skládky S-OO. 
 
Možné technické �ešení kompostovací plochy (skladba jednotlivých vrstev) je následující: 

- vytvo�ení vyrovnávací vrstvy ze zemin na povrchu uložených odpad� tlouš�ky 300 
mm, hutn�né na dostate�nou únosnost, 

- uložení hydroizola�ní fólie nebo 200 mm jílového t�sn�ní, hutn�ného na 95% PS, 
koeficient propustnosti kf 
 1.10-8 m.s-1, 

- ochrana fóliového t�sn�ní geotextilií gramáže 200 g.m-2, 

- rozvrstvení únosného materiálu v tlouš�ce 0,5 m (drcená stavební su�, živice) nebo 
betonových silni�ních panel�. 

  

Technologické (pr�sakové) vody budou spádovými pom�ry svedeny do samostatné jímky 
o kapacit� do 100 m3. Jímka vznikne odt�žením odpad� za hranou kompostovací plochy tak, 
aby její horní okraj výškov� odpovídal kompostovaní ploše. Podloží jímky bude tvo�eno 
vyrovnávací vrstvou ze zeminy, hutn�né na 95% PS, její t�sn�ní pak bude provedeno bu�to 
hydroizola�ní fólií, chrán�nou geotextilií gramáže 200 g.m-2, nebo jílovým t�sn�ním tl. 200 
mm, hutn�ným na 95% PS s kf 
 1.10-8 m.s-1. Jímka bude pro p�ípad p�ívalových 
dlouhotrvajících deš�� vybavena havarijním p�epadem do skládkového t�lesa, vyvedeným 
do betonové skruže, vysypané št�rkem a  zapušt�né do skládky. Recirkulace vody z jímky 
zp�t na plochu k vlh�ení upravovaného odpadu bude možná bu�to pomocí �erpadla 
s výtla�ným potrubím, nebo fekálem s výv�vou. 

Stávající skládka je v sou�asné dob� vybavována aktivním odply�ovacím systémem, 
tvo�eným vertikálními �erpacími studnami se sb�rným a svodným potrubím do �erpací 
stanice a kogenera�ní jednotky. Pokud by n�která z �erpacích studní zasahovala do 
kompostovaní plochy, technicky by se zajistil její prostup a izolace jednotlivými vrstvami 
kompostovaní plochy, nebo by se upravil rozm�r kompostovaní plochy tak, aby se tato 
vyhnula �erpacím studnám odply�ovacího systému. P�edpokládá se, že uložení sb�rného a 
svodného potrubí plynu bude provedeno tak, aby nebyl ovlivn�n nebo poškozen realizací a 
provozem kompostovaní plochy. 
 
Varianta 2B 
 

Situování kompostovací plochy o rozm�rech do 40 x 80 m na povrchu I až III. etapy stávající 
skládky S-OO. Také bude realizována kompostovací i biodegrada�ní technologie sou�asn� 
na zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní ploše o rozm�rech 40 x 80 m, umíst�né západn� od 
III. etapy stávající skládky.  
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Popis technického �ešení zpevn�né multifunk�ní plochy je uveden v kapitole B. I. 6. 2. 3. 
Ob� technologie úpravy odpad� budou odd�lené (spádov� a pomocí zemních hrázek) 
a odvodn�né do samostatných t�sn�ných jímek, každá s kapacitou do 50 m3. 
 
Pro skladování surovin k úprav� pH kompostu a zajišt�ní dostatku živin bude využita hala 
skladu odpad� nebo technické zázemí stávající skládky odpad�. 
 
Princip a postup kompostování, nakládání s produkty 

Aerobní kompostovací proces je intenzivní rozklad organické hmoty pomocí živých 
organism�, jejichž druhová skladba se m�ní podle stupn� rozkladu a syntézy organické 
hmoty.  

P�i p�ejímce odpad� ke kompostování bude postupováno v souladu s požadavky platné 
legislativy. Dokladování kvality p�ijímaných odpad� bude zam��eno zejména na vylou�ení 
odpad� s obsahem cizorodých látek (t�žké kovy, vybrané organické látky), které by mohly 
negativn� ovlivnit kvalitu výsledného produktu. Konkrétní rozsah sledovaných látek bude 
up�esn�n p�i zpracování provozního �ádu kompostárny. 

Kompostovatelný odpad bude po p�ejímce navezen na zabezpe�enou plochu ur�enou pro 
tuto technologii. Pokud to skladba upravovaného odpadu bude vyžadovat, bude tento odpad 
p�ed vlastním kompostováním mechanicky upraven drcením pomocí drti�e - št�pkova�e. 
�etností nasazení št�pkova�e závisí na množství odpadu, u kterého je t�eba provést p�ed 
kompostováním dezintegraci (nap�. vý�ez ze zelen�, v�tve). P�edpokládá se nasazení tohoto 
mechanismu cca 25 krát za rok. Typ mechanismu není zatím znám, pravd�podobn� bude 
využíván mobilní št�pkova� – smluvn� od externí spole�nosti. 

Po p�ípadné p�edúprav� se kompostovatelné odpady rozvrství na hromady (tzv. krechty) 
a po dobu zrání budou udržovány ve tvaru pr��ezu lichob�žníku nebo trojúhelníku. 
Parametry zakládek (tvar, p�dorysné rozm�ry a výška) budou specifikovány v provozním 
�ádu.  
 

Pro správný pr�b�h procesu kompostování  je t�eba zajistit optimální podmínky pro rozvoj 
mikroorganism�: 
- dostate�ný obsah organických látek (minimáln� 25%), 
- pom�r uhlíku a dusíku  (doporu�eno  C : N = 30 : 1),  
- vlhkost v pr�b�hu celé doby kompostování (cca 40 – 65%)), 
- zabezpe�ení minimální p�ítomnosti fosforu, 
- úprava pH, 
- úprava zrnitosti a homogenity substrátu, 
- provzdušn�ní substrátu, 
- regulace teploty v pr�b�hu kompostování. 
 

 

Pro vytvo�ení vhodných podmínek rozvoje organism� nezbytných pro aerobní kompostování 
je nutné zvolit správný pom�r jednotlivých druh� surovin  a odpad� tzv. recepturu zakládky.  

Do první vrstvy krechtu bývají pokládány zbytky rostlin a št�pek. Tato vrstva tvo�í p�irozenou 
drenáž a umož�uje p�ívod vzduchu. Na tento základ je možno ukládat trávu, zeminu 
a ostatní odpad. Drobn�jší a zrnit�jší rostlinný odpad urychluje proces tlení. V p�ípad� 
pot�eby se zakládaný nebo zrající kompost zavlažuje vodou nebo se aplikují tekutá 
pr�myslová hnojiva �i výluhy bylin bohaté na draslík a dusík. V opa�ném p�ípad� m�že být 
do vsázky p�imísena suchá hmota. Pro podporu probíhajících chemických a biochemických 
proces� bude kompostovaný odpad v pravidelných intervalech provzduš�ován 
p�ehazováním, p�i�emž sou�asn� dojde k jeho homogenizaci. 
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Kompostovacího proces se skládá z n�kolika fází: 
 

V 1. fáze termofilní (po 24 – 48 hodinách a trvá  2. – 5. den) dochází k silnému namnožení 
mikroorganism�, teplota dosahuje 65 – 75 °C a v d�sledku tvorby organických kyselin klesá 
pH. 

2. fáze termofilní trvá cca 5. – 12. den, teplota dosahuje 65 – 75 °C a siln� se namnožují 
termofilní mikroorganismy a pH stoupá do alkalické oblasti. Probíhá také rozklad 
jednoduchých protein�.  
 

Technologie kontrolovaného mikrobiálního kompostování umožní p�i dodržení správného 
pr�b�hu kompostovacího procesu, p�i kterém kompostovaný odpad v prvních deseti až 
dvanácti dnech dosahuje vysokých teplot,  likvidaci n�kterých patogenních mikroorganism� 
a choroboplodných zárodk�.  
 

Ve fázi ochlazovací dochází ke snížení teploty,  12 . – 21. den se teplota se udržuje nad 
55°C a 22. – 35. den teplota klesá pod 40°C. V této fázi se rozkládají polymery (celulóza, 
hemicelulóza, lignin) a pH postupn� klesá do neutrální polohy. 
 
Fáze zrání trvá cca 36. – 42. den (v p�ípad� obsahu d�evní hmoty i déle). Dochází ke 
stabilizaci teploty (pod 30°C dle vn�jší teploty) a pH (mezi 6,0 – 8,5), syntetizují se 
humusové kyseliny a kompostovací proces je ukon�en. 
 

Pro udržení správných podmínek p�i kompostování je pot�eba zajiš�ovat dostate�ný p�ísun 
živin a kyslíku a sledovat teplotu zakládky. 
 

Kone�ný produkt kompostovacího procesu má podobu hn�dé, šedohn�dé až �erné 
homogenní hmoty drobkovité až hrudkovité struktury bez nerozpojitelných �ástic. V p�ípad�, 
že by se vyskytnul zápach, sv�d�ilo by to o p�ítomnosti nežádoucích látek.  

V závislosti na surovinové skladb� zakládky se množství vyrobeného kompostu b�hem zrání 
m�že snížit oproti vstupnímu množství odpad� a surovin o cca 30 % (�ást vstupní hmoty se 
uvolní ve form� CO2, �ást ve form� vody). 

V p�ípad� výroby pr�myslového kompostu musí být dodrženy požadavky na kvalitu 
vstupních surovin, technologický postup i  složení vznikajícího kompostu dané p�íslušnou 
normou (�SN 46 5735).  Obsahy t�žkých kov� nesmí p�ekro�it limitní hodnoty podle zákona 
�. 308/2000Sb., o hnojivech, pokud má být vyrobený kompost používán na zem�d�lské 
p�d�. 

Kompost nevyhovující jakosti (odpad katalogového �ísla 19 05 03) bude využit jako 
technologický materiál pro technické zabezpe�ení skládky nebo p�i rekultivaci skládky, 
pop�ípad� bude nabídnut pro obdobné ú�ely jiným osobám oprávn�ným k nakládání 
s odpady.  

V p�ípad�, že kompost bude distribuován zákazník�m k použití na zem�d�lské p�dy, je 
nutné provést jeho certifikaci na ÚKZÚZ (Úst�ední kontrolní a zkušební ústav zem�d�lský) – 
sestavit tzv. podnikovou normu a prokázat udržování  dobré kvality kompostu vyrobeného 
kontrolovaným technologickým procesem. Proséváním kompostu na bubnovém sítu a 
smícháním s jinými materiály m�že být vyrobeno množství výrobk� vhodných pro nejr�zn�jší 
použití v zahradnictví, stavebnictví, lesnictví a v zem�d�lství. 
 

B. I. 6. 2. 2. Solidifikace a stabilizace odpad� 
Solidifikace odpad� je proces, kdy p�sobením vhodného hydraulického pojiva dochází ke 
zpevn�ní upravovaného odpadu, �ímž dochází k podstatnému snížení povrchu k vyluhování 
a izolaci odpadu do nepropustného pouzdra. Výsledkem je významné snížení pohyblivosti 
v odpadu obsažených kontaminant�. 
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Stabilizací odpad� lze dosáhnout p�em�ny v nich p�ítomných kontaminant� do mén� 
rozpustné, mén� pohyblivé a tím mén� toxické formy, p�i�emž skupenství upravovaného 
odpadu se nemusí m�nit. 
P�i použití hydraulických pojiv (zejména cementu a hydraulického vápna) probíhají oba typy 
proces� – jak solidifikace, tak i stabilizace, proto lze hovo�it o úprav� odpad� 
solidifikací/stabilizací. 
Úprava odpad� metodami solidifikace/stabilizace je používána zejména p�ed jejich uložením 
na skládku již �adu let. Výhodou t�chto technologií je dlouhodobá stabilita upravených 
odpad� a schopnost imobilizace rizikových kontaminant�. 
Investor zamýšlí provád�t úpravu odpad� solidifikací/stabilizací ve dvou variantách – na 
mobilní solidifika�ní ploše a na solidifika�ní lince. 
Mobilní solidifika�ní plocha je kapacitn� dimenzována pro zpracování 15.000 t odpadu/rok na 
t�lese skládky.  Proces úpravy bude probíhat na zpevn�né ploše 7. sekce III. etapy stávající 
skládky S-OO (7. sekce má zabezpe�ení odpovídající skládce S-NO). P�i zm�n� umíst�ní 
solidifika�ní plochy, bu�to v rámci zabezpe�ené plochy 7. sekce III. etapy stávající skládky 
nebo navrhované skládky „S-NO“, bude tato zm�na písemn� oznámena krajskému ú�adu 
a toto oznámení bude sou�ástí provozního �ádu. 
Povrch solidifika�ní plochy bude zpevn�ný pomocí betonových panelových díl� nebo jiným 
únosným materiálem dostate�né tlouš�ky (drcená su�, živice), rozm�ry plochy budou 20 x 20 
m. Samotný proces úpravy odpad� bude probíhat ve dvou ocelových solidifika�ních 
kontejnerech o objemu 2 x 20 m3, které budou zapušt�ny do t�lesa skládky. 
Úprava odpad� v solidifika�ním za�ízení – solidifika�ní lince ve skladu odpad� 
s p�edpokládanou kapacitou do 25.000 t odpadu/rok je popsána v kapitola �. B. I. 6. 2. 4. 
 

V p�ípad�, že se bude jednat o menší �i jednorázové dodávky odpad�, nebo že 
solidifikace/stabilizace je u daného odpadu vzhledem k jeho vlastnostem úsp�šn� 
proveditelná na mobilní solidifika�ní ploše, bude se odpad upravovat zde. Pokud se bude 
jednat o v�tší množství odpad� a nebo bude pot�eba s ohledem na vlastnosti odpadu zajistit 
dlouhotrvající a velice d�kladnou homogenizaci s �adou pojiv a plniv, nebo pokud si to 
vyžádají zhoršené klimatické podmínky (nap�. silný mráz, vítr atd.), bude úprava probíhat na 
solidifika�ní lince ve skladu odpad�.  
 

Úprava odpad� solidifikací/stabilizací bude uplat�ována v t�ch p�ípadech, kdy zm�na 
fyzikáln� – chemických vlastností odpadu bude žádoucí s ohledem na další zp�sob 
nakládání s ním, nebo v p�ípadech, že se tím ú�inn� sníží jeho nebezpe�nost v��i 
jednotlivým složkám životního prost�edí a lidskému zdraví. Nutno rovn�ž zd�raznit, že 
sou�asn� platná legislativa v p�ípad� skládkování odpad� (což bývá vzhledem k charakteru 
solidifikovaných a stabilizovaných odpad� �asto používaný zp�sob jejich bezpe�ného 
odstran�ní) vyžaduje úpravu odpadu p�ed jeho uložením do skládkového t�lesa. Je p�itom 
t�eba respektovat princip mísitelnosti z d�vodu možnosti nežádoucí reakce s jinými odpady, 
konkrétn� nelze solidifikáty/stabilizáty ukládat spole�n� s odpady, podléhajícími 
biologickému rozkladu.  
 

Výhodou úpravy odpad� za pomoci hydraulických pojiv je �asová stálost výsledných 
produkt� a dlouhodobé zamezení jejich možné interakce s okolním prost�edím. 
 

D�ležitým aspektem celého procesu úpravy je zajišt�ní dostate�né vstupní a výstupní 
kontroly kvality upravovaných odpad� a výsledných produkt� spolu s laboratorní p�ípravou 
konkrétních postup� solidifikace/stabilizace – tzv. inženýrsko-technologických postup� (ITP). 
Tyto ITP budou obsahovat informace, pot�ebné k provedení úpravy odpadu, zejména:  
- pro jaký druh �i typ odpadu je lze použít (p�i�emž mohou být tzv. „typové“ ITP, tj. 

použitelné pro úpravu odpad�, kde spole�ným d�vodem jejich úpravy je nap�. 
konzistence, nebo „specifické“ ITP, tj. p�ipravené pro úpravu konkrétního druhu odpadu 
s konkrétními problematickými vlastnostmi; specifický ITP se m�že stát typovým), 
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- jaké musí být charakteristiky upravovaného odpadu, aby úprava dle p�íslušného ITP byla 
ú�inná a �asov� stálá, 

- množstevní pom�ry pojiv a plniv,  
- požadavky na zp�sob dávkování a promíchávání, 
- informace o vlastnostech výsledného produktu. 
 

 

Návrh seznamu odpad�, které budou technologií solidifikace/stabilizace upravovány, je 
uveden v p�íloze �. 4 oznámení. 
 
Pravidla a postupy pro úpravu odpad� solidifikací/stabilizací 
 

Dle p�ílohy �. 4 zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní se v p�ípad� 
solidifikace/stabilizace jedná o zp�sob odstra�ování odpad� dle kódu D9. 

 

 Úprava odpad� solidifikací/stabilizací je provád�ná v p�ípadech, kdy je to nezbytné 
s ohledem na jejich vlastnosti nebo zp�soby dalšího nakládání s nimi. Ve v�tšin� p�ípad� se 
jedná o úpravu vlastností odpad� za ú�elem možnosti jejich uložení na skládku (bu�to jako 
odpad, nebo jako materiál k TZS), avšak produkt solidifikace/stabilizace lze také certifikovat 
na výrobek. Obecn� bude úprava odpad� probíhat zejména p�i spln�ní n�které z 
následujících podmínek:   
- odpad je neupravený a jeho úpravou lze docílit snížení nebezpe�nosti v��i životnímu 

prost�edí, 
- odpad je kapalný, nebo sedimentací uvol�uje kapalnou fázi, 
- chemické složení odpadu (nap�. obsah t�žkých kov�, NEL…) je nep�íznivé ve vztahu 

k možnému ovlivn�ní kvality pr�sakových vod v daném �ase a podmínkách, 
- odpad je prašný nebo siln� zapáchající a m�že zp�sobovat nep�im��ené obt�žování okolí 

zápachem; v p�ípad� prašných odpad� solidifikace hydraulickými pojivy zajistí �asovou 
stálost úpravy a minimalizaci pozd�jších únik� prašnosti, 

- uložením odpadu na skládku bez úpravy by mohlo dojít k nežádoucí reakci s odpady již 
zapracovanými do aktivní vrstvy skládkového t�lesa, nap�. p�i uložení odpadu s obsahem 
kyanid� k odpad�m s kyselou reakcí, nebo odpad� s obsahem dusi�nan� k odpad�m 
s obsahem ropných látek. 

 
P�sobení pojiv, b�žn� využívaných p�i úprav� odpad� solidifikací/stabilizací, lze popsat 
následovn�: cement, popílek, hydraulické vápno, vápenný hydrát apod. – tyto materiály mají 
schopnost  vázat upravovaný odpad do pevné matrice, v níž jsou kontaminanty fixovány 
a tím je docíleno snížení nebo zamezení jejich mobility (schopnosti p�echázet do jednotlivých 
složek životního prost�edí); cement, který p�sobí sou�asn� jako chemické �inidlo, lze využít 
p�i úprav� odpad� s obsahem t�žkých kov�, kdy dochází vlivem alkality cementu ke zvýšení 
pH, což má za následek vznik t�žce rozpustných hydroxid� a bazických oxid� p�i sou�asném 
možném navázání kontaminant� do krystalické m�ížky solidifikátu; obsahuje-li upravovaný 
odpad organické zne�išt�ní (ropné látky, PCB), lze tyto stabilizovat  reakcí  se vzdušným 
(páleným) vápnem; p�i reakci dochází k enkapsulaci organických kontaminant�  v systému 
jemné práškovité disperze s velkým specifickým povrchem  s laboratorn� i provozn� 
ov��enou dlouhodobou stabilitou. 
  

Jako pojiv lze ú�inn� využívat také odpad� na  bázi  vápenných  slou�enin. �ada odpad� je 
také využitelná jako vhodná plniva (nap�. energetický popílek, škvára, strusky, inertní 
zeminy, odpadní celulóza atd.). 
 

Úprava odpad� solidifikací/stabilizací na mobilní solidifika�ní bude probíhat zpravidla 
následujícím zp�sobem: upravovaný odpad bude vyložen do ocelového kontejneru o objemu 
20 m3, dále k n�mu budou p�imíchána pojiva a plniva, p�ípadn� zám�sová voda, vše dle 
p�íslušného ITP. Pak se pomocí hydraulického ramene se lžící, osazeného na �elním 
naklada�i, nebo za využití jiného vhodného mechanismu �i za�ízení, obsah kontejneru 
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d�kladn� promíchá, p�i�emž doba míchání bude minimáln� 15 - 20 minut (v závislosti na 
vlastnostech upravovaného odpadu a pokynech v ITP) až do dosažení dostate�n� 
homogenní sm�si, tj. sm�si o jednotné konzistenci. Následn� se vytvo�ená sm�s vymístí 
z kontejneru a dále s ní bude nakládáno podle skute�ných vlastností a pokyn� v ITP bu�to 
v rámci za�ízeních Centra pro komplexní nakládání s odpady (použití jako TZS, uložení na 
skládku „S-OO“ �i „S-NO“, certifikace na výrobek…), nebo bude produkt 
solidifikace/stabilizace p�edán k nakládání jiné oprávn�né osob�.  

Solidifikáty/stabilizáty lze s výhodou využívat nap�. k tvorb� struktury t�lesa skládky 
za ú�elem zlepšení jeho stability, k p�ekrývaní polétavých odpad� �i ke zvýšení pevnosti 
a odolnosti pojezdových komunikací na skládce.  
 
Nakládání s produktem úpravy odpadu solidifikací/stabilizací 

 
 

Výsledné produkty úpravy (upravené odpady v�etn� pojiv a plniv) budou podle svých 
skute�ných vlastností za�azeny dle vyhlášky �. 381/2001 Sb., Katalog odpad�, takto: 
 

19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpe�ný, �áste�n� stabilizovaný 
19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 04 
19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpe�ný 
19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 06 

 

Kategorie solidifikátu/stabilizátu (ostatní x nebezpe�ný) bude ur�ená kategorií odpad�, které 
budou upravovány. V p�ípad�, že investor bude chtít zm�nit kategorii upraveného odpadu 
z kategorie N na kategorii O, zajistí toto výhradn� cestou posouzení a ov��ení všech jeho 
nebezpe�ných vlastností a vystavení Osv�d�ení o vylou�ení nebezpe�ných vlastností k tomu 
pov��enou osobou. 
 

Pokud by n�který z produkt� solidifikace/stabilizace byl díky svým vlastnostem vhodný 
k certifikaci na výrobek, musí spl�ovat požadavky zákona �. 22/1997 Sb. a jeho certifikace 
musí být potvrzena nezávislou autorizovanou nebo akreditovanou osobou. 
 
 
B. I. 6. 2. 3. Biodegradace kontaminovaných zemin a dalších odpad� 
 
 

Biodegradace je metoda biochemické degradace rozložitelných kontaminant�. Princip 
metody je založen na relativn� rychlém procesu biologického rozkladu s možností zm�ny 
vlastností upravovaného odpadu za optimální distribuce bakteriálního preparátu, nutrient� 
a kyslíku. Ur�ité bakteriální kmeny jsou schopny využívat nežádoucí organické slou�eniny 
(zejména NEL a PAU) jako zdroj uhlíku a energie pro sv�j r�st. Sou�inností celé škály 
mikroorganism� m�že dojít k celkovému rozkladu kontaminantu na oxida�ní produkty CO2 
a H2O.  
 

Dekontamina�ní plocha bude využita pro dekontaminaci zemin, ropných kal� a dalších 
odpad� s obsahem NEL a p�ípadn� PAU. Zeminy kontaminované organickými látkami 
mohou mít r�zný charakter - písky, št�rkopísky, jíly atd. Kontaminace m�že vzniknout 
dlouhodobým procesem únik� nebo haváriemi. Kaly kontaminované ropnými látkami vznikají 
v usazovacích nádržích mycích ramp, v �istírnách odd�lujících ropné olejovité složky od 
odpadních vod, v �istírnách rozbíjejících stabilní emulze (nap�. mytí aut, ve skladištích 
ropných látek a p�i manipulaci s nimi, p�i �ist�ní ploch, podlah, kanál� a nádrží, které 
p�icházejí do styku s ropnými látkami). Zeminy a kaly v rypném stavu mají charakter t�žké 
jílovité mazlavé zeminy. Stavební sut� a betony mají charakter úlomk� nasáklých ropnými 
resp. dehtovými látkami. K biodegradaci budou p�ijímány druhy odpad� uvedené v seznamu 
odpad� k biodegradaci (viz. p�íloha �. 4 oznámení). 

P�ed p�ijetím odpadu k biodegradaci bude provedena analýza odpadu vždy minimáln� na 
ukazatele NEL, PAU. Podle charakter� odpad� (deklarace kvality odpad�) se chemické 
analýzy odpad� rozší�í o další ukazatele (nap�. t�žké kovy). Zvolený a provedený zp�sob 
biodegradace musí být p�i každé dodávce odpad� prokázán laboratorními zkouškami (na 
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sledované ukazatele NEL nebo PAU) na vzorcích, které byly odebrány z upraveného a 
vy�išt�ného odpadu na dekontamina�ní ploše. 

Nejvyšší  p�ípustné obsahy kontaminant� (zejména NEL a PAU) v odpadech, p�ijímaných 
k biodegradaci, budou záviset na konkrétním použitém biopreparátu a jeho možnostech 
a budou specifikovány p�i zpracování provozního �ádu.  

Odpady (zeminy, kaly, stavební su�) budou naváženy na volná místa na dekontamina�ní 
ploše tak, aby bylo možné provád�t bezproblémovou kultivaci celého objemu odpadu (nap�. 
tvorbou koridor� mezi odpady z r�zných zakázek nebo etap navážení). P�i návozu bude 
odpad podle pot�eby upravován (nap�. zhomogenizován, podrcen). Homogenizace 
(promíchání vrstev a rozsekávání hrud) kontaminovaného odpadu se bude provád�t pomocí 
�elních naklada��. P�itom je nutné dbát, aby žádné mechaniza�ní prost�edky nepoškodily 
ani plochu, ani okraje plochy a nedošlo k úniku upravovaného odpadu mimo dekontamina�ní 
plochu. 

Pro dosažení optimálního pom�ru mezi zdrojem uhlíku (kontaminant) a dalších živin pro 
mikroorganismy je d�ležité obohacovat odpad o pot�ebné živiny, dle pot�eby zvýšit obsah 
vlhkosti apod. V p�ípad�, že kontaminovaná zemina má výrazný podíl jílové složky, je možné 
její strukturu upravit (zlepšit) p�ídavkem organických materiál� (piliny, d�ev�né št�pky apod.). 
Odpad bude (dle charakteru) vrstven obvykle do výše kolem 1,5 m, maximáln� však do 3,5 
m. Na �ásti plochy mohou být odpady, které jsou ur�eny na zahájení biodegrada�ního 
procesu, deponovány i ve vrstv� vyšší za podmínky zajišt�ní stability proti sesuvu. 

P�esný postup prvotního ošet�ení odpadu na dekontamina�ní ploše bude stanoven na 
základn� údaj� o vstupním zne�išt�ní, charakteru ošet�ovaného odpadu a p�ípadn� 
vlastností z hlediska mikrobiologického (stanovení mikrobiálního osídlení odpadu k ošet�ení) 
a chemických analýz (obsah makrobiogenních prvk�, pH, sušina, atd.).  

U odpadu je následn� provedena inokulace. Pro dekontaminaci organického zne�išt�ní 
kontaminovaných odpad� metodou biodegradace na dekontamina�ní ploše budou použity 
biotechnologie ov��ené a schválené Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem 
zdravotnictví �R. 
 

Princip biodegradace spo�ívá v maximálním zvýšení koncentrace mikroorganism� 
v sanovaném odpadu a tím znásobení jejich metabolické aktivity a schopnosti produkovat 
surfaktanty.  Surfaktanty jsou povrchov� aktivní látky bakteriálního p�vodu, které umož�ují 
p�evést málo rozpustné nepolární látky do vodního roztoku a usnadnit tak jejich následnou 
degradaci mikroorganismy.  

Pro výrobu a aplikaci biopreparátu budou využívána za�ízení dodavatele technologie. 
Fermentace a p�íprava bioroztoku se provádí ve fermenta�ní nádrži, jejíž velikost je odvislá 
na volb� inokula a množství upravovaného odpadu. Nádrž bude p�ed aplikací biotechnologie 
dezinfikována, aby se udržela bakteriální �istota inokula. P�ipravený bioroztok pak bude 
vhodným zp�sobem aplikován p�ímo na kontaminovaný odpad.  
 

pH, p�i kterém je proces biodegradace aktivní, závisí na použitém biopreparátu (b�žn� od pH 
4 do pH 10). V p�ípad� pot�eby je možno pH sanované matrice upravit vhodnou pufrací. V 
dekontaminované zemin� nebo v kalech se zvyšuje až 4 x obsah biomasy, �ímž je tento 
odpad velmi vhodný pro p�ípravu kompost�. Vlhkost zeminy by  m�la p�evyšovat 30% hm. 
Teplota, p�i které probíhá bioproces velmi intenzivn�, se pohybuje v rozmezí od cca 15 do 35 
oC, ale také v pr�b�hu zimního období lze vhodným uspo�ádáním odpadu  udržet bioproces 
aktivní. 

Odpad se udržuje ve vlhkém stavu (asi 30% vlhkost) rozlivem technologické vody 
a bioroztoku dle pot�eby. Toto ošet�ení nevyvolává žádné vyplavování upravovaného odpadu 
mimo pracovní plochu. Intervaly provzduš�ování závisí zejména na charakteru ošet�ovaného 
odpadu, porezit� a zbytkovém obsahu organických polutant� (obvykle posta�uje cca 1 x za 
21 dn�).  
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Doba pot�ebná pro biodegradaci závisí na charakteru odpadu, obsahu a druhu kontaminantu 
a použitém biopreparátu. Pohybuje se od t�í m�síc� (snadno odbouratelné kontaminanty) až 
po maximáln� dva roky (obtížn� odbouratelné kontaminanty). 

V pr�b�hu degrada�ního procesu je provád�na pravidelná kontrola procesu – tj. kontrola 
a optimalizace fyzikáln�-chemických parametr� (optimální vlhkost, pH odpadu, kontrola 
odbourávání kontaminantu), mikrobiologické analýzy (kontrola koncentrace p�íslušných 
degradujících mikroorganism�). Na základ� výsledk� t�chto analýz je rozhodováno 
o �etnosti aplikací bakteriálního preparátu, dávkování živin, kultivaci, p�íp. vlh�ení.  

V p�ípad�, že kontrolní analýza prokáže snížení sledovaného kontaminantu na minimáln� 
požadované hodnoty, je kontrolní analýza zárove� záv�re�ná, v p�ípad�, že toto neprokáže, 
je po ur�itém �asovém období (v závislosti na charakteru odpadu a kontaminantu) 
provedena další kontrolní analýza. Úpravu odpad� biodegradací lze považovat za 
ukon�enou p�i poklesu sledovaných ukazatel� pod limity ur�ující další zp�sob nakládání 
s upraveným odpadem.  

�etnost aplikací biopreparátu je 1 x za 14 – 30 dn� v závislosti na charakteru odpadu, 
kontaminant� a použitém biopreparátu. Po ukon�ení sana�ních prací se koncentrace 
naaplikovaných mikroorganism� samovoln� sníží na p�irozené pozadí. 

Dekontaminovaný odpad m�že být v závislosti na jeho vlastnostech, zjišt�ných záv�re�ným 
vzorkováním, nap�. uložen na skládku, nebo použit jako TZS pro p�ekryv a budování 
nezbytných technologických prvk� skládky (obvodové hrázky aj.), využit na zp�tný závoz 
sanované lokality nebo na rekultivaci skládek. V p�ípad�, že bude rozhodnuto na základ� 
výsledné kvality odpadu upraveného biodegradací o jeho využití �i odstran�ní v Centru pro 
komplexní nakládání s odpady, bude p�i nakládání s ním postupováno v souladu 
s provozními �ády jednotlivých za�ízení, nebo m�že být p�edán k dalšímu nakládání jiné 
oprávn�né osob�. Bude-li s ohledem na vlastnosti upraveného odpadu možná jeho 
certifikace na výrobek, bude postupováno stejným zp�sobem, jak bylo popsáno v p�ípad� 
certifikace solidifikátu/stabilizátu (viz kapitola B.I.6.2.2). 
 
Pro p�esun odpadu v rámci dekontamina�ní plochy bude dle pot�eby využíván naklada�, 
p�ípadn� jiná vhodná technika. V souvislostí s úpravou odpadu a jeho vymís�ováním budou 
dle pot�eby extern� zajiš�ovány další mechanizmy a za�ízení (t�ídi�ka, drti�ka odpadu, …).  

Maximální množství odpad�, které bude možné sou�asn� navézt k dekontaminaci,  se 
odhaduje na 50.000 t (dekontamina�ní plocha umíst�ná na skládce „S-NO“), resp. p�i 
realizaci varianty 2B bude maximální množství odpad� zpracovaných na zabezpe�ené ploše 
západn� od III. etapy stávající skládky 10.000 t. 
Dekontamina�ní plocha je  z hlediska umíst�ní a velikosti dot�ené plochy navržena 
v následujících variantách: 
 
Varianta 2A: 
 

Zám�rem je vybudování dekontamina�ní plochy o maximálních rozm�rech 50 x 160 m 
v prostoru skládky „S-NO“ (v lokalit� „sever“ �i „jih“ dle realizace skládky „S-NO“) - viz. 
kapitola �. B. I. 6. 2. 5..  

Dekontamina�ní plocha by byla situována na ploše jedné nebo dvou sekcí se zabezpe�ením 
skládky S-NO. Možné technické �ešení dekontamina�ní plochy (skladba jednotlivých vrstev) 
je následující: 

- vytvo�ení vyrovnávací vrstvy ze zemin na povrchu uložených odpad� tlouš�ky 300 
mm, hutn�né na dostate�nou únosnost, 

- uložení hydroizola�ní fólie nebo 2 x 200 mm jílového t�sn�ní, hutn�ného na 95% PS, 
koeficient propustnosti kf 
 1.10-8 m.s-1, 

- ochrana fóliového t�sn�ní geotextilií gramáže 200 g.m-2, 
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- rozvrstvení únosného materiálu v tlouš�ce 0,5 m (drcená stavební su�, živice) nebo 
betonových silni�ních panel�. 

Po obvodu bude plocha chrán�na proti úniku technologických vod a vniknutí srážkových 
a povrchových vod z okolí pomocí zemních hrázek. Technologické (pr�sakové) vody budou 
spádovými pom�ry svedeny do samostatné jímky o kapacit� do 100 m3. Jímka vznikne 
odt�žením odpad� za hranou dekontamina�ní plochy tak, aby její horní okraj výškov� 
odpovídal dekontamina�ní ploše. Podloží jímky bude tvo�eno vyrovnávací vrstvou ze zeminy, 
hutn�né na 95% PS, její t�sn�ní pak bude provedeno bu�to hydroizola�ní fólií, chrán�nou 
geotextilií gramáže 200 g.m-2, nebo jílovým t�sn�ním tl. 2 x 200 mm, hutn�ným na 95% PS 
s kf 
 1.10-8 m.s-1. Jímka bude vybavena havarijním p�epadem do skládkového t�lesa, 
vyvedeným do betonové skruže, vysypané št�rkem a zapušt�né do skládky. Recirkulace 
vody z jímky zp�t na plochu k vlh�ení upravovaného odpadu bude možná bu�to pomocí 
�erpadla s výtla�ným potrubím, nebo fekálem s výv�vou. V p�ípad� pot�eby (s ohledem na 
kvalitativní složení) mohou být tyto vody využity p�i p�íprav� bakteriálního preparátu. 
 

Varianta 2B 
 

Z�ízení dekontamina�ní plochy o rozm�rech maximáln� 50 x 160 m v prostoru skládky „S-
NO“ (v lokalit� „sever“ nebo „jih“ dle realizace skládky „S-NO“). Také bude realizována 
kompostovací i biodegrada�ní technologie sou�asn� na zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní 
ploše o rozm�rech 40 x 80 m, umíst�né západn� od III. etapy stávající skládky.  
 
Technické �ešení (t�sn�ní  a zpevn�ní, ohrani�ení) zpevn�né multifunk�ní plochy 
o rozm�rech 40 x 80 m 
 

T�sn�ní zpevn�né multifunk�ní plochy bude svými parametry (zejména propustnost) 
odpovídat požadavk�m na t�sn�ní skládek S-NO. Podloží plochy bude zhutn�no, aby byla 
zajišt�na její dostate�ná únosnost. Po obvodu plochy budou uloženy betonové obrubníky 
s p�esahem nad její povrch, aby bylo zamezeno úniku technologických vod do okolí a 
vniknutí srážkových a povrchových vod z okolí na plochu. 
 

Zpevn�ná multifunk�ní plocha bude rozd�lená na 2 poloviny (biodegradace a kompostování) 
a vyspádována do samostatných jímek o kapacitách  2 x 50 m3. T�sn�ní jímek bude 
odpovídat požadavk�m na jímky pro skládky S-NO. Jímky budou vybaveny havarijními 
p�epady, p�epad pro technologické vody z biodegradace bude zaúst�n do n�které z jímek, 
spl�ujících požadavky na jímky pro skládky S-NO, p�epad pro technologické vody 
z kompostování bude zaúst�n do n�které z jímek, spl�ujících požadavky na jímky pro 
skládky S-OO.  

Systém nakládání s technologickými vodami bude shodný jako v p�ípad� situování 
dekontamina�ní plochy �i kompostovací technologie na t�leso skládky. 

V p�ípad�, že zpevn�ná multifunk�ní plocha nebo její �ást nebude využita k úprav� odpad� 
biodegradací �i kompostováním, bude ji možné využívat v p�ípad� pot�eby k drcení odpad�, 
dále k nakládání, vykládání �i odstavování shromaž�ovacích, skladovacích �i p�epravních 
prost�edk� s odpady (zejména typových automobilových kontejner�). Pokud budou tyto 
prost�edky spl�ovat legislativní podmínky pro zabrán�ní únik� odpad� a zne�išt�ní okolního  
prost�edí, bude možné srážkové vody z plochy svád�t mimo areál Centra (do terénní 
deprese s ob�asnou bezejmennou vodote�í jako u stávající skládky).   

 
B. I. 6. 2. 4. Sklad odpad� kategorie ostatní (O) a nebezpe�ný (N), zpevn�né plochy 
a p�ekládací rampa 
 
 

Sklad odpad� a na n�j navazující zpevn�né plochy s p�ekládací rampou budou sloužit 
k soust�e�ování a úprav� odpad� – tj. k jejich sb�ru, výkupu, shromaž�ování, skladování, 
t�íd�ní a dalším zp�sob�m úpravy. Zpevn�né plochy budou rovn�ž sloužit k parkování 
svozové techniky a skladování nádob (shromaž�ovacích, p�epravních, skladovacích). Návrh 
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seznamu odpad�, které budou v Centru pro komplexní nakládání s odpady skladovány, je 
p�ílohou �. 4 oznámení. 
 

Kapacitn� bude sklad odpad� projektován pro skladování a úpravu max. 35.000 t odpad� za 
rok. Maximální množství skladovaných odpad� bude �init 300 t pro odpady kat. N a 300 t pro 
odpady kat. O. 
 

Sklad odpad� je navržen západním sm�rem od navržené skládky v lokalit� „jih“, na �ásti 
pozemku p.�. 1768/43. Sklad bude tvo�en montovanou halou ocelové konstrukce 
s uzamykatelnými vraty výšky 4 m a na n�j navazujícími venkovními zpevn�nými 
manipula�ními plochami. P�dorysné rozm�ry haly skladu jsou (d x š) 80 x 40 m, výška je 9 
m. 
 

Hala skladu odpad� bude rozd�lena do n�kolika samostatných sekcí: 
- sekce �. 1 pro skladování ho�lavých kapalných nebezpe�ných odpad� v množství do 

50 m3, 
- sekce �. 2 pro skladování odpad� kategorie O a N, vyjma ho�lavých kapalných 

nebezpe�ných odpad�, 
- sekce �. 3 pro úpravu odpad� solidifikací/stabilizací na solidifika�ní lince, 
- sekce �. 4 pro ostatní úpravu odpad� (t�íd�ní, drcení, lisování...). 

 
Každá ze sekcí 1 až 4 bude vybavena samostatnými vraty. Sekce �. 1 bude od sekcí 2 až 4 
odd�lena protipožární st�nou. Odv�trávaní skladu bude zajišt�no ventilátory do 
nevýbušného prost�edí. 
 

T�sn�ní podlahy skladu bude odpovídat požadavk�m na t�sn�ní skládek skupiny S-NO. 
Sklad bude pomocí sb�rných žlábk� sveden do nepropustné jímky o objemu 40 m3, t�sn�né 
v souladu s požadavky na jímky skládek S-NO, odkud bude možné �erpadlem nebo fekálem 
vodu �erpat do jímek pr�sakových vod skládky „S-NO“, nebo odvézt k likvidaci na �OV. 
 

Ke skladování odpad� bude využíváno skladovacích prost�edk�, které svým provedením 
budou vyhovovat technickým požadavk�m aktuáln� platné legislativy (vyhláška �. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), zejména bude zajišt�no: 

- odlišení popisem od ostatních  skladovacích prost�edk� nepoužívaných pro nakládání 
s odpady,  

- svým materiálovým a konstruk�ním provedením budou vhodné a odolné proti 
p�sobení skladovaných odpad�, pro které jsou ur�ené,  

- jejich vzájemné odd�lení a ut�sn�ní tak, aby bylo zabrán�no míšení jednotlivých 
druh� odpad� a zabrán�no jejich úniku do okolního prost�edí, 

- nedojde k ohrožení zdraví �lov�ka a poškození žádné ze složek životního prost�edí, 
- konstruk�ní provedení a umíst�ní tak, aby byla zajišt�na ochrana okolí p�ed 

druhotným zne�išt�ním okolí nap�. prašností, 
- snadná a bezpe�ná manipulace s odpady, 
- provedení, které umožní �išt�ní a p�ípadnou dezinfekci po vyprázdn�ní. 

 
P�íklady používaných skladovacích prost�edk�: 
• Kanystr 5 - 30 l (plastový) 
• Sud 50 - 200 l (kovový, plastový) 
• BIG BOX kontejner  
• Therm kontejner (kontejnery pro spalovnu objem 0,5 m3 ) 
• Samonosný dvoupláš�ový kontejner SKS 250, 500, 750, 1000 l 
• Kontejner velkoobjemový vanový  5 m

3
, 7 m

3
, 10 m

3
, 15 m

3
,  

• Kontejner vratový 9 m
3
, 16 m

3
, 20 m

3
, 34 m

3 ,38 m
3 , 40 m

3
 

• Kontejner 1 100 l 
• Kontejner BENZINOL jednopláš�ový 800 l 
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• Palety 
• PE pytle 
• P�vodní nádoby a obaly 
 
Skladovací prost�edek m�že sloužit zárove� jako shromaž�ovací nebo p�epravní prost�edek 
(obal), bude-li spl�ovat požadavky p�íslušné legislativy. 

 
Odpady kategorie N budou ve skladu soust�e�ovány do maximálního množství pro jednotlivé 
skupiny, uvedené v následující tabulce. 
 

Tabulka �. 3: Rozd�lení skladovaných nebezpe�ných odpad� do skupin a maximální 
množství skladovaných nebezpe�ných odpad� 
 

�íslo 
skupiny Specifikace skupiny Výstražné 

symboly  

Maximální 
skladovaná 

množství 

1 Oleje, odpady s obsahem ropných látek a dehty T, Xn, F 45 t 

2 Organická halogenovaná rozpoušt�dla T+, Xn, F, N 20 t 

3 Ostatní organická rozpoušt�dla T+, Xn, N 20 t 

4 Barvy, lepidla Xn, F, T 20 t 

5 Kyseliny C 15 t 

6 Zásady C 15 t 

7 Chemikálie, fotochemikálie, lé�iva, pesticidy T, T+, Xn, C, Xi 5 t 

8 Kaly T, Xn, Xi, N 50 t 

9 Sorbenty, obalové materiály T+, T, Xn, F 25 t 

10 Akumulátory C, T, Xn 20 t 

11 Zá�ivky a výbojky T 10 t 

12 Odpady inertního charakteru T 50 t 

13 Odpady ze zdravotnické a veterinární pé�e T+, Xn, N 5 t 

 

Vysv�tlivky:  C = žíravý;   N = nebezpe�ný pro životní prost�edí, 
Xn = zdraví škodlivý;  T+ = vysoce toxický; 
Xi = dráždivý;   T = toxický;  
F = vysoce ho�lavý.  

 
V p�ípad� odpadu skupiny 13 bude skladování a manipulace s odpadem probíhat tak, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví pracovník�, tj. bude zabrán�no jejich p�ímému kontaktu 
s odpadem. 

Po dosažení soust�e�ovacího množství pro jednotlivé skupiny odpad� bude zajišt�no další 
nakládání s nimi – využití �i odstran�ní ve vlastním za�ízení nebo p�edání jiné oprávn�né 
osob�. 

Pro manipulaci se skladovacími prost�edky bude využívána b�žná technika – vysokozdvižný 
vozík, ru�ní paletiza�ní vozík – a manipula�ní za�ízení, kterými budou vybavena vozidla 
dopravc� odpad�. 

Na sklad odpad� bude navazovat zpevn�ná asfaltová plocha o rozm�rech 60 x 20 m. 
T�sn�ní zpevn�né asfaltové plochy bude stejn� jako t�sn�ní podlahy skladu odpovídat 
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požadavk�m na t�sn�ní skládek skupiny S-NO. Zpevn�ná asfaltová plocha bude po obvodu 
ohrani�ena železobetonovými obrubníky, které zabrání p�ípadným únik�m zne�išt�ných vod 
mimo tuto plochu. Její odvodn�ní bude �ešeno pomocí sb�rných žlábk�, svedených do téže 
nepropustné jímky, jako u skladu odpad�. 

Zpevn�ná asfaltová plocha bude ur�ena k následujícím �innostem: 
- nakládce a vykládce p�epravních prost�edk� (automobilových kontejner�) s odpady, 
- soust�e�ování vybraných odpad� p�ed jejich naložením do skladovacího nebo 

p�epravního prost�edku; u vybraných odpad� – nap�. plasty – m�že soust�e�ování 
probíhat p�ímo na asfaltové ploše, 

- skladování vybraných druh� odpad� – nap�. ojetých pneumatik (p�i dodržení 
bezpe�nostních a protipožárních p�edpis�), 

- do�asné skladování p�epravních �i skladovacích prost�edk� s odpady, 
- t�íd�ní odpad� (ru�n�, mechanicky), 
- v p�ípad� pot�eby i k drcení odpad�. 

 
Severovýchodním sm�rem bude na zpevn�nou asfaltovou plochu navazovat p�ekládací 
rampa s t�ídící plochou a zpevn�ná plocha. 

P�ekládací rampa s t�ídící plochou bude vybavena nájezdem pro svozovou techniku a bude 
vyvýšená nad zpevn�nou asfaltovou plochu o výšku velkoobjemového kontejneru, který 
bude pod hranou p�ekládací rampy na asfaltové ploše umíst�n. Konstruk�ní rozm�ry jsou 
následující: ší�ka 15 m, délka 25 m, výška 3,3 m (lze zm�nit v závislosti na výšce 
používaných kontejner�). Odvodn�ní bude �ešeno vyspádováním sm�rem ke zpevn�né 
asfaltové ploše, u které jsou vody odvád�ny do bezodtoké izolované jímky. 

Do kontejneru pod hranou rampy bude možné z p�ekládací rampy sypat odpad, který v n�m 
bude soust�e�ován. V p�ípad�, že v díl�í dodávce soust�e�ovaného odpadu budou 
nežádoucí p�ím�si, bude provedeno jeho dot�íd�ní na t�ídící ploše p�ekládací rampy 
a následn� shrnutí dot�íd�ného odpadu do kontejneru pod hranou rampy. Vyt�íd�né p�ím�si 
budou shrnuty do jiného soust�e�ovacího prost�edku (skladovacího, shromaž�ovacího �i 
p�epravního) a podle jejich charakteru budou dále využity �i odstran�ny.  

Pro ú�ely parkování svozové techniky a do�asné odstavovaní p�epravních prost�edk� 
(obal�) prázdných nebo s odpady bude sloužit zpevn�ná plocha, navazující na p�ekládací 
rampu s t�ídící plochou. Její rozm�ry budou 40 x 60 m, na uhutn�ném podkladu bude 
nanesena vrstva asfaltového post�iku s drceným kamenivem, uhutn�ná válcem (je možné 
i jiné technické �ešení). V p�ípad�, že v p�epravních prost�edcích budou odpady, musí být 
zajišt�ny tak, aby nedošlo k jejich úniku do okolního prost�edí a jeho zne�išt�ní. Pokud to 
bude pot�eba, bude možné zpevn�nou plochu využít i k drcení odpad�. 
 
V sekci �. 3 haly skladu bude probíhat úprava odpad� solidifikací/stabilizací v solidifika�ním 
za�ízení (lince), konstruovaném tak, aby bylo použitelné pro úpravu široké škály odpad� 
a zajiš�ovalo co nejvyšší homogenizaci výsledné sm�si.  
Podmínky úpravy odpad� na solidifika�ní lince budou genereln� shodné s podmínkami pro 
solidifikaci/stabilizaci na mobilní solidifika�ní ploše (viz kapitola B. I. 6. 2. 2.). Solidifika�ní 
linka bude využívána zejména pro odpady se složitou recepturou a postupem úpravy, a dále 
pro objemn�jší dodávky odpad�, kdy bude pot�eba zajistit v�tší výkon pro jejich 
solidifikaci/stabilizaci. 
Jako zám�sová voda m�že být využita pitná voda z vodovodního �adu, vhodn�jší však bude 
užitková voda z nov� z�ízené studny, p�ípadn� pr�saková voda ze skládky („S-OO“ nebo „S-
NO“ podle toho, na kterou ze skládek bude solidifikát/stabilizát na základ� svých vlastností 
uložen, nebude-li jej možné využít). 
Kapacita  solidifika�ní linky bude maximáln� 25.000 t upravených odpad� za rok. V p�íloze 
oznámení (�. 4) je uveden návrh seznamu odpad�, ur�ených k solidifikaci/stabilizaci. 
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V sekci �. 4 haly skladu bude u odpad�, které bude možné p�ijímat do jednotlivých za�ízení 
Centra nebo do za�ízení jiné oprávn�né osoby, probíhat jejich úprava t�íd�ním, drcení, 
lisováním, p�ípadn� jinými technologiemi, které zajistí, aby upravený odpad mohl být dále 
využit �i odstran�n ve vlastním za�ízení (tj. v rámci Centra pro komplexní nakládání 
s odpady), nebo v za�ízení jiné oprávn�né osoby. 
 

T�íd�ní (ru�ní nebo mechanické) zajistí odd�lení nežádoucích p�ím�sí od odpad�, u kterých 
je zamýšlena další úprava, využití �i odstran�ní, p�ípadn� p�edání k nakládání jiné 
oprávn�né osob�. T�íd�ní m�že probíhat jak v sekci �. 4 haly skladu, tak na zpevn�né 
asfaltové ploše nebo p�ekládací ramp� s t�ídící plochou. 
 

Drcením bude upravováno zrnitostní složení odpad� p�ed jejich další úpravou, využitím nebo 
odstran�ním. Je uvažováno bu� s instalací mobilního drti�e, nebo se zap�j�ováním této 
techniky v p�ípad� pot�eby od jiných osob. Pokud to bude možné, bude drcení z d�vodu 
omezení hlu�nosti ve venkovním prost�edí probíhat v hale skladu, avšak v ur�itých p�ípadech 
(nap�. zna�ný objem zpracovávaných odpad�) m�že být drti� používán i ve venkovním 
prost�edí – tj. na zpevn�ných plochách v rámci areálu Centra pro komplexní nakládání 
s odpady. 
 

Lisováním odpad� bude snižován jejich objem zejména za ú�elem úspory prostoru p�i 
soust�e�ování  do p�epravního prost�edku. Po nashromážd�ní množství, které je optimální 
z hlediska logistického využití svozové techniky (nap�. auto s vlekem) budou odpady 
p�edávány jiné oprávn�né osob�, která s nimi bude dále nakládat. Obaly s obsahem 
kapalných odpad� nebudou touto technologií upravovány.  
 
 

Bude-li to nutné vzhledem k charakteru p�ijímaných odpad� a vzhledem ke zp�sobu dalšího 
nakládání s nimi, je zvažována realizace dalších technologií jejich p�edúpravy – nap�. MBT, 
magnetická separace, filtrace apod. 
 
 B. I. 6. 2. 5. Skládkování odpad� 
 

Skládka odpad� „S-OO“  
 

Uvažovaná skládka skupiny „S-OO“ bude dle vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, stejné kategorie, jako již provozovaná I. až III. etapa stávající �ízené 
skládky odpad� Markvartovice.  
 

Toto rozší�ení skládky (skládka „S-OO“) bude ur�eno pro ukládku odpad� kategorie ostatní 
odpad, jejichž vodný výluh nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� limitní hodnoty výluhové t�ídy 
�íslo III dle vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, p�ílohy �.6, 
tabulky �. 6.3., pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž p�ijetí nelze hodnotit na 
základ� vodného výluhu a za podmínek stanovených v odstavci 11 § 11 výše uvedené 
vyhlášky i pro nebezpe�ný odpad.  

Ro�ní množství ukládaného odpadu se p�edpokládá pro skládku „S-OO“ maximáln� 
40.000 t/rok, p�i�emž investor po�ítá s tím, že se toto množství bude postupn� snižovat 
v d�sledku trend� v odpadovém hospodá�ství, ze kterých vycházejí zvyšující se požadavky 
legislativy na p�ednostní využívání odpad� p�ed jejich odstra�ováním.  

Celková kapacita nov� vzniklé skládky „S-OO“ bude záviset na realizaci varianty umíst�ní 
této skládky:  
 

Varianta 1A 
Skládka „S-OO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 580.000 m3. 
 

Varianta 1B 
Skládka „S-OO“ bude situována v lokalit� „jih“  a bude mít kapacitu 720.000 m3 . 
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Rozší�ením skládky by m�la být dlouhodob� zajišt�na dosta�ující kapacita pro ukládání 
nevyužitelných odpad� a zbytkových odpad�, vzniklých v rámci úpravy a využívání odpad� 
v Centru pro komplexní nakládání s odpady. 
 
Skládka odpad� „S-NO“   
Dále je navržena skládka skupiny „S-NO“ ur�ená pro nebezpe�né odpady. Skládka „S-NO“ 
by m�la také sloužit pro ukládání nebezpe�ných odpad�, které po úprav� biodegradací 
a solidifikací v Centru pro komplexní nakládání s odpady nebude možné využít nebo 
odstranit uložením na skládce „S-OO“.  

Ro�ní množství ukládaného odpadu se p�edpokládá maximáln� 40.000 t/rok. Umíst�ní 
i celková kapacita skládky „S-NO“ je navržena ve dvou variantách: 
 

Varianta 1A 
 

Skládka „S-NO“ bude umíst�na v lokalit� „jih“, bude navazovat na 7. sekci III. etapy stávající 
skládky, jejíž t�snící systém odpovídá požadavk�m na skládky skupiny S-NO. Celková 
kapacita skládky bude 720.000 m3. 
 

Varianta 1B 
Skládka „S-NO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 580.000 m3. 
 

 
T�leso skládky umíst�né v lokalit� „sever“ bude mít rozlohu cca 2,9 ha, t�leso skládky 
v lokalit� „jih“ bude zabírat plochu cca 3,6 ha. 
 
Výstavba skládky „S-OO“ i „S-NO“  bude probíhat po jednotlivých etapách, resp. sekcích (od 
stávající skládky severním a jižním sm�rem). Vybudování zabezpe�eného prostoru pro 
odstra�ování odpad� skládkováním vyžaduje následující práce: 

- úpravu zemní plán� (základové spáry),  
- z�ízení záv�rné sypané zemní hráze, t�sn�ní dna a vnit�ních svah�,  
- vybudování plošné št�rkové drenáže pr�sakových vod v celé ploše dna a svah�, 
- položení perforovaného potrubí pro odvád�ní pr�sakových vod z t�lesa skládky do 

nepropustných jímek. 
 

V rámci p�ípravy území pro výstavbu dané etapy �i sekce je pot�eba  zemní plá� zbavit 
lokálním odt�žením nevhodných a neúnosných zemin a upravit spádové pom�ry.  
 

Zemní plá� bude oproti rostlému terénu vyhloubena na výškové kóty v souladu s projektovou 
dokumentací, které budou obdobné s výškovými kótami zemních plání již realizovaných 
etap. Vyt�žená zemina, která nebude vhodná pro využití p�i stavb� (nevhodná pro jílové 
t�sn�ní, neúnosná zemina, pís�itá, s organickou p�ím�sí atd.), bude p�esunuta na deponii 
v rámci areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady, ze které bude moci být v p�ípad� 
pot�eby použita na budovaní obvodových hrázek na skládce, p�ekryv uložených odpad�, 
nebo jako materiál pro rekultivaci. 
 

Základová spára zájmové �ásti plochy bude upravena dostate�ným zhutn�ním pro dosažení 
kf 
 1x10-6 m.s-1. T�sn�ní skládek bude realizováno jako kombinované – sestávající z 
minerálního t�sn�ní a izola�ní fólie PEHD. T�sn�ní skládky „S-OO“ a „S-NO“ bude 
realizováno v souladu s požadavky platných �SN.  
 

Na t�snící fólii bude položena netkaná ochranná geotextilie a poté bude realizován drenážní 
systém. Ten bude tvo�en plošným drénem z vhodného materiálu (nap�. neostrohranné 
kamenivo, vyhovující požadavk�m �SN). V úžlabí sekce bude uložen v plošném drénu 
svodný drén, zajiš�ující odvedení pr�sakových vod z t�lesa skládky do jímky. 
 

Jednotlivé prvky t�snícího systému budou v pr�b�hu výstavby a provozu  zabezpe�eny tak, 
aby nedošlo k jejich poškození nebo porušení.  První vrstva ukládaného odpadu, která bude 
ve styku s plošnou drenáží, bude navážena z provizorního ochranného panelového nájezdu. 
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V místech pojezdu bude realizován dostate�ný násyp odpadu (v t�lese skládky) nebo 
inertního materiálu (vjezdy do skládkového t�lesa) v min. tlouš�ce 1 m. Navážený odpad 
bude kontrolován, zda neobsahuje �ásti ty�ovitého tvaru, které by mohly poškodit t�snící 
vrstvy skládky. 
 

Svodné drény pro svád�ní pr�sakových vod do jímek budou zhotoveny z trubek PEHD, ve 
skládkovém t�lese perforovaných. P�edpokládá se vybudování 2 reten�ních jímek v severní 
�ásti území pro pr�sakové vody skládky „S-OO“ a 2 reten�ních jímek  v jižní �ásti území pro 
pr�sakové vody skládky „S-NO“.  
 
Technické �ešení a kapacity jímek pr�sakových vod, odvod povrchových vod 
P�edpokládá se realizace zemních jímek, p�i�emž t�sn�ní dna a svah� bude provedeno 
z hutn�ných zemin tl. 200 mm pro skládku „S-OO“ s p�ekrytím fólií tlouš�ky 1,5 mm, resp. 2 x 
200 mm pro skládku „S-NO“ s p�ekrytím fólií tlouš�ky 2 mm. Kubatura jímek bude navržena 
tak, aby odpovídala požadavk�m p�íslušných norem (odhadované kubatury jímek jsou: pro 
skládku v lokalit� „sever“ 2 x 350 – 400 m3, pro skládku v lokalit� „jih“ 2 x 400 – 450 m3). 
 

Povrchové a srážkové vody budou odvád�ny gravita�n� pomocí obvodových žlab� mimo 
areál Centra pro komplexní nakládání s odpady. 
 
Monitoring vod 
P�edpokládá se, že pro monitorování vliv� Centra pro komplexní nakládání s odpady na 
podzemní vody bude využíván stávající systém hydrogeologických vrt�, ozna�ených MV-1, 
1A, MV-2, 2A, MV-3, 3A, MV-4, 4A. Rozsah sledovaných ukazatel� a �etnost sledování 
budou obdobné, jako pro I. až III. etapu stávající skládky. 
 

Pokud to bude s ohledem na hydrogeologické charakteristiky zájmové lokality nezbytné, 
bude po konzultaci s hydrogeologem p�istoupeno k úprav� (rozší�ení) stávajícího 
monitorovacího systému. 
 

Postup skládkování 
Ukládání odpad� bude probíhat v jednotlivých sekcích po vrstvách o tlouš�ce cca 1,5 – 2 m. 
P�ed zapo�etím tvorby nové vrstvy budou po jejím obvodu vybudovány obvodové hrázky ze 
zemin (nebo jiných vhodných materiál�); �ást vrstvy, která bude již zapln�ná odpadem, bude 
pr�b�žn� p�ekrývána vhodnými odpady a materiály pro technické zabezpe�ení skládky 
(TZS), aby se co nejvíce zabránilo úlet�m odpad� a migraci skládkového plynu a zápašných 
látek. S ohledem na možnost nárazových dodávek vhodných odpad� pro TZS (zejména 
stavební sut�) a omezené možnosti jejich deponování na skládkovém t�lese je ú�elné 
vybudovat mezideponii mimo t�leso skládky v rámci areálu Centra. Samoz�ejmostí je 
dodržení podmínek pro takové nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou. 
Po zapln�ní p�íslušné �ásti skládky (etapy, sekce) odpadem po výškovou kótu dle projektu 
bude povrch p�ekryt vyrovnávací vrstvou ze zemin a dalších vhodných materiál� a odpad�, 
aby se co nejvíce zamezilo negativním vliv�m skládky na své okolí. 

Skládky „S-OO“ a „S-NO“ budou výškov� navazovat na I. až III. etapu stávající skládky. 
 

Životnost jednotlivých sekcí je závislá na ro�ním množství ukládaného odpadu (pr�m�rná 
kapacita jednotlivých sekcí je cca 80.000 -  100.000 m3). Životnost jedné sekce skládky „S-
OO“ je cca 2 – 3 roky (p�i ro�ním uloženém množství odpadu cca 40.000 t a hustot� odpadu 
po zhutn�ní cca 1 t.m-3) a skládky „S-NO“  cca 3 – 4 roky (p�i uložení cca 40.000 t odpadu za 
rok a hustot� odpadu po zhutn�ní cca 1,25 t.m-3). 
Celková životnost skládky „S-OO“ umíst�né v lokalit� „sever“  je teoreticky 15 let (p�i ukládce   
40.000 t odpadu / rok) a skládky „S-NO“ situované v lokalit� „jih“  teoreticky 23 let (p�i uložení  
40.000 t odpadu / rok).  
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Pokud bude skládka „S-OO“ umíst�na v lokalit� „jih“, bude její celková životnost teoreticky 18 
let (p�i ukládce 40.000 t odpadu / rok) a skládky „S-NO“ situované v lokalit� „sever“  
teoreticky také 18 let (p�i uložení 40.000 t odpadu / rok).  
P�edpokládá se, že množství odpad� ukládaných na skládku se bude postupn� snižovat 
v souladu s up�ednost�ováním využívání odpad� p�ed jejich odstra�ovaním. 
 

Ukon�ení skládkování, rekultivace  
                                                                                   

Po zapln�ní p�íslušné �ásti skládky (etapy/sekce) odpadem po výškovou kótu dle projektu 
budou svahy a koruna p�ekryty vyrovnávací vrstvou ze zemin a jiných vhodných materiál� a 
odpad�. Toto opat�ení zabrání uvol�ování úlet� a škodlivých emisí z doskládkované �ásti. 
Rekultivace skládky bude provád�na po �ástech tak, jak to bude ur�eno projektem a jak to 
bude technicky možné  - zejména s ohledem na „sedání“ uloženého odpadu, které by mohlo 
poškodit rekultiva�ní vrstvy. Vzhledem k dosavadním zkušenostem se uvažuje s kone�nou 
výškovou kótou odpad� o cca 1,5 – 2 m výš oproti projektované výšce práv� z d�vodu 
dodate�ného „sedání“ odpad�. Rekultivací povrchu skládky bude zabrán�no vnikání 
srážkových a povrchových vod do skládkového t�lesa. 
 

Sklony svah� a koruny budou v souladu s výkresovou dokumentací tak, aby byla zajišt�na 
jejich stabilita a odtok srážkové vody do záchytných p�íkop� po realizaci rekultivace. 
Pr�sakové vody ze skládkového t�lesa budou po dobu jejich tvorby svád�ny drenážním 
systémem do nepropustných jímek. 
  

Skladba rekultiva�ních vrstev m�že být následující: 
- vyrovnávací vrstva ze zemin na povrchu uložených odpad�, 
- t�sn�ní fólií tl. 1 mm nebo jílovým t�sn�ním, 
- drenážní vrstva z kameniva vhodné frakce, 
- podorni�ní vrstva ze zemin a vrstva biologicky aktivní ornice s ozelen�ním. 
 

V p�ípad�, že produktem rozkladu uložených odpad� bude skládkový plyn v takovém 
množství a kvalit�, že bude t�eba jej jímat a dále s ním nakládat (viz �SN 83 8034), musí být 
v rámci rekultivace realizován i odply�ovací systém, tvo�ený jímacími studnami a sb�rným 
a svodným potrubím (eventueln� lze odplyn�ní realizovat pomocí biologicky aktivních filtr�). 
 

Po ukon�ení skládkování bude provozovatel dále pe�ovat o skládku, tj. zajistí odvoz 
a zneškodn�ní pr�sakových vod, funk�nost drenážního potrubí, jímání, odstra�ování, pop�. 
využívání skládkového plynu, �išt�ní potrubí, monitorovacích vrt� apod. po dobu stanovenou 
rozhodnutím p�íslušných orgán� státní správy a legislativou. Kone�né uzav�ení skládky je 
spojeno s celkovým úklidem okolí a s odstran�ním ur�ených objekt�. Pro provozování 
uzav�ené skládky bude zpracován a p�edložen ke schválení provozní �ád. 
 

�ešení rekultivace bude projektováno v souladu s platnou legislativou a p�íslušnou 
technickou normou (�SN  83 8035) a bude p�edloženo ke schválení p�íslušným orgán�m 
státní správy. Kone�né uzav�ení skládky oznámí provozovatel p�íslušnému orgánu státní 
správy minimáln� do 14 dn� po nabytí právní moci kolauda�ního rozhodnutí rekultivace 
poslední etapy skládky. 
 

Zp�sob odplyn�ní skládky „S-OO“ bude realizován v závislosti na množství vznikajícího 
skládkového plynu a obsahu  metanu. Vývin a složení skládkového plynu závisí od množství 
uložených biologicky rozložitelných odpad� ve skládce. V p�ípad�, že bude množství a 
kvalita plynu dosta�ující, bude realizováno aktivní odplyn�ní s využitím plynu v kogenera�ní 
jednotce. V opa�ném p�ípad� bude instalována spalovací pochode�, p�íp. biofiltr. 
 

Na skládce „S-NO“ bude dle sd�lení investora podíl ukládaných  biologicky rozložitelných 
odpad� velmi malý, lze tedy p�edpokládat nevýznamné množství vznikajícího skládkového 
plynu. 
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B. I. 6. 2. 6. Ostatní stavby a za�ízení skládky 
 

Areál Centra pro komplexní nakládání s odpady v�etn� stávající provozované skládky bude 
tvo�it uzav�ený celek. Bude provedeno oplocení o výšce 2 m. Vjezd do areálu bude opat�en 
uzamykatelnými vraty. 

V p�ípad� pot�eby bude vážnice se sociálním zázemím p�esunuta severn� vedle stávající 
p�íjezdové komunikace. V areálu Centra budou vybudovány vnit�ní obslužné zpevn�né 
komunikace a to kolem západního okraje uvažované skládky v lokalit� „jih“ a k jednotlivým 
zpevn�ným plochám pro provoz uvažovaných technologií pro nakládání s odpady. Bude se 
jednat o vozovku cca 3 m širokou, dle pot�eby vybavenou výhybnami, povrch bude zpevn�n 
nap�. silni�ními panely, asfaltem nebo jinými vhodnými materiály. 
 
B. I. 6. 2. 7. Technické vybavení zám�ru 
 

Provoz zám�ru bude zajiš�ován stávajícími mechanismy (kompaktor COM 3010, kolový 
naklada� UNK 320, traktor ZETOR 6340 v�etn� náv�su, silni�ní zameta� záv�sný SZ-5, 
shrabovací radlice a mycí za�ízení WAP S 1000). Nov� bude v areálu Centra pro komplexní 
nakládání s odpady provozován fekální záv�sné za�ízení za traktor (eventueln� bude 
provozován fekální v�z), naklada� UNO a v rámci skladu odpad� vysokozdvižný vozík 
(p�edpokládán elektrický pohon). K zajišt�ní dostate�né aerace kompostovaných odpad� 
jejich p�ehazováním je uvažováno s vybavením Centra kultivátorem, tuto �innost však bude 
možné provád�t i pomocí naklada�e. P�edúpravu odpad� p�ed dalším nakládáním s nimi 
budou zajiš�ovat lisovací za�ízení a mobilní drti�, u kterého se však p�edpokládá spíše 
zajišt�ní nárazov� v p�ípad� pot�eby od externí firmy. Stejným zp�sobem je uvažováno i se 
zajišt�ním št�pkova�e pro p�edúpravu odpad� ke kompostování. Pro homogenizaci 
solidifikátu/stabilizátu na mobilní solidifika�ní ploše bude primárn� využíván naklada� 
s �elním podkopem, je však uvažováno také se zakoupením speciálního p�ídavného za�ízení 
k používaným mechanism�m. Pro t�íd�ní odpad� dle r�zných zrnitostních frakcí v rámci 
p�edúpravy p�ed procesem dekontaminace, nebo v rámci úpravy stavební drt� na výrobek �i 
materiál vhodný jako TZS se p�edpokládá, že toto bude možné provád�t p�ímo na mobilní 
drti�ce. Pro jiné t�íd�ní odpad� (nap�. dot�i�ování plast�, skla apod.) se p�edpokládá 
vybavení Centra pro komplexní nakládání s odpady mobilní t�ídící linkou (i zde je však 
možné, že tato technika bude zap�j�ována v p�ípad� pot�eby od externí spole�nosti). Pro 
úpravu odpad� solidifikací/stabilizací v hale skladu odpad� bude ur�ena solidifika�ní linka. 
 

V rámci zám�ru výstavby Centra pro komplexní nakládání s odpady je výhledov� po�ítáno 
s vy�len�ním prostoru pro technologii úpravy sm�sných komunálních odpad�, které tvo�í 
rozhodující �ást skládkovaných odpad�. Výb�r a specifikace konkrétní technologie bude 
proveden na základ� výstup� z realizace opat�ení POH Moravskoslezského kraje. 
P�edb�žn� se uvažuje o n�které z modifikací mechanicko biologické metody – je tedy možná 
instalace linky pro mechanicko-biologické t�íd�ní. 
  
Doprava odpad� bude zajiš�ována nákladními automobily a to pouze v denní dob�. Nároky 
na obslužnou dopravu jsou vy�ísleny v kapitole �. B. II. 4.. Pro p�íjezd do areálu za�ízení 
bude využívána stávající ú�elová komunikace vedoucí mimo zastav�nou oblast (viz. zákres 
v p�íloze oznámení �. 5). 
 
 

B. I. 6. 2. 8. Po�et zam�stnanc�, sm�nnost, zázemí pro zam�stnance 
 

V sou�asné dob� jsou v areálu �ízené skladky odpad� Markvartovice zam�stnáni celkem 4 
pracovníci. 
P�i uvažovaném provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady se o�ekává zvýšení 
celkového po�tu zam�stnanc�. Bude zde zam�stnáno celkem 9 – 10 pracovník� (1 
pracovník ve vážnici, 4 pracovníci na skládkách – stávající a uvažovaných „S-OO“ a „S-NO“, 
2 pracovníci v provozu kompostárny, dekontamina�ní plochy a solidifikace a 2 až 3 
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pracovníci ve skladu odpad�). Uvedené rozd�lení pracovních sil bude možné v rámci 
provozu dle pot�eby m�nit. 
Po realizaci zám�ru se nep�edpokládají zm�ny v pracovním režimu oproti stávajícímu stavu 
– provoz bude probíhat v jedné sm�n�, v pracovní dny (cca 250 pracovních dn�/rok).  
 
 

 
B. I. 7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho dokon�ení 
 

P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru:  2. �tvrtletí r. 2006 
 

P�edpokládaný termín dokon�ení zám�ru: 2. �tvrtletí r. 2007  
(netýká se celého rozsahu zám�ru – jednotlivá za�ízení a technologie budou realizovány dle 
aktuální pot�eby a dle ekonomických podmínek). 
 
 
B. I. 8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� 
 

Zám�r je plánován na pozemcích v katastrálním území obce Markvartovice. 
 
 
 

B. I. 9. Za�azení zám�ru podle p�ílohy �. 1 k zákonu �. 100/2001 Sb. 
 

Plánovaný zám�r je za�azen do kategorie I, bod 10.1:  
„Za�ízení pro nakládání s nebezpe�nými odpady s kapacitou nad 1000 t/rok“. 
 
 
B. II. Údaje o vstupech 
 

B. II. 1. P�da 
 
 

B. II. 1. 1. Zábor p�dy 
 

Stávající areál �ízené skládky odpad� Markvartovice v�etn� všech p�idružených stavebních 
objekt�  je umíst�n v katastrálním území Markvartovice na následujících parcelách 
�. 1401/14, 1401/19, 1673/4, 1673/6, 1868/2, 1768/24, 1768/23, 1768/22, 1768/21, 1768/28, 
1768/9. Rozloha areálu je 63 179 m2.  
 

Spole�nost SOMA Markvartovice a.s. užívá výše uvedené pozemky (vyjma p.�. 1768/22 
a 1768/24, kde je vlastníkem) na základ� nájemní smlouvy s obcí Markvartovice. 

Zám�r vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady si vyžádá rozší�ení stávajícího 
areálu skládky severním a jižním sm�rem. Lokalita „sever“ bude mít rozlohu 46 460 m2, 
lokalita „jih“ 72 496 m2, celková plocha areálu po jeho rozší�ení (v�etn� plochy areálu 
stávající skládky) by tak m�la �init 182 135 m2. 
 

Pozemky v zájmové lokalit� „jih“ jsou již z v�tší �ásti ve vlastnictví spole�nosti SOMA 
Markvartovice a.s., u pozemk� v této lokalit�, které zatím investor nevlastní a u pozemk� 
v zájmové lokalit� „sever“, které jsou z v�tší �ásti ve vlastnictví spole�nosti CIDEM Hranice 
a.s., probíhají v sou�asné dob� jednání o zm�n� majetkoprávních vztah�.  

Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ZPF a  ostatní plocha (viz. tabulka 
�. 4), pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 
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B. II. 1. 2. T�ída ochrany p�dy 
 

V�tšina zájmových pozemk� byla využívána k t�žb� sprašových a glacigenních hlín pro 
provoz cihelny (v sou�asné dob� provozované spole�ností CIDEM Hranice a.s.) a 
doprovodných �inností s tímto souvisejících v rámci stanoveného dobývacího prostoru. 
T�žba t�chto cihlá�ských hlín na zájmových pozemcích již byla ukon�ena. Zájmové území 
jižn� od stávající skládky, postižené t�žbou, bylo zrekultivováno, pozemky v lokalit� „sever“ 
zatím zrekultivovány nebyly. Zájmová lokalita „sever“ a zrekultivovaná �ást zájmové lokality 
„jih“ jsou sou�ástí dobývacího prostoru „Markvartovice �. 7/0143/9“. 
V sou�asné dob� probíhají jednání se zástupci t�žební spole�nosti a s  p�íslušnými 
správními ú�ady, které se zabývají problematikou stanovování a úpravy dobývacích prostor� 
a ochranou pozemk� zem�d�lským p�dním fondem, aby bylo možné stanovit další postup 
p�i �ešení realizace zám�ru v zájmových lokalitách. 
 
Pozemky s ochranou ZPF, na kterých je plánována realizace Centra pro komplexní 
nakládání s odpady (viz. tabulka �. 4) jsou klasifikovány do I., II., III. a V. t�ídy ochrany 
zem�d�lské p�dy. Za�azení pozemk� dle BPEJ a specifikace t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy 
odpovídá stavu p�ed za�átkem t�žby cihlá�ských hlín v zájmovém území. Reálný stav 
zájmových pozemk� však stavu p�ed t�žbou neodpovídá. V sou�asné dob� se nejedná 
o rovinné pozemky, území je dot�ené t�žbou s �etnými depresemi, nep�ístupné �i t�žce 
p�ístupné zem�d�lské technice (viz. fotodokumentace v p�íloze oznámení).  
 

Navrhovaný zám�r vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady byl zanesen do 
požadavku na zm�nu územního plánu obce Markvartovice (viz. vyjád�ení Odboru výstavby a 
územního plánování M�stského ú�adu Hlu�ín  v p�íloze oznámení �. 10).  
 

V sou�asné dob� probíhá projednávání tohoto požadavku spole�nosti SOMA Markvartovice 
a.s. s dot�enými orgány státní správy a dalšími fyzickými a právnickými osobami, které by 
mohly být zm�nou dot�eny. 
 
Tabulka �. 4: P�edpokládané dot�ené parcely v k.ú. Markvartovice  
 

Parcelní 
�íslo Druh pozemku BPEJ 

T�ída ochrany 
zem�d�lské 

p�dy 

Celková 
vým�ra 

(m2) 
Lokalita  

1401/27 Orná p�da 61400 I. t�ída 2 089 sever 
1401/28 Orná p�da 61400 I. t�ída 1 203 sever 

1401/29 Orná p�da 61400 I. t�ída 25 122 sever 
1401/30 Orná p�da 61400 I. t�ída 388 sever 

1401/31 Orná p�da 61400 I. t�ída 637 sever 
1401/32 Orná p�da 61400 I. t�ída 47 sever 
1401/33 Orná p�da 61400 I. t�ída 99 sever 

61400 (976 m2) I. t�ída 

64600 (36 993 m2) II. t�ída 1401/40 Orná p�da 

64610 (14 590 m2) III. t�ída 

52 559 
(�ást) sever 

61400 (12 896 m2) I. t�ída 
64600 (22 436 m2) II. t�ída 1401/41 Orná p�da 

64610 (1 124 m2) III. t�ída 

36 456 sever 

1673/3 Orná p�da 61400 I. t�ída 702 jih 

1764 Ostatní plocha - - 640 jih 
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Parcelní 
�íslo Druh pozemku BPEJ 

T�ída ochrany 
zem�d�lské 

p�dy 

Celková 
vým�ra 

(m2) 
Lokalita  

61400 (1 758 m2) I. t�ída 
1768/1 Trvalý travní 

porost 64067 (7 718 m2) V. t�ída 
9 476 jih 

1768/2 Ostatní plocha - - 26 023 jih 

1768/5 Trvalý travní 
porost 61400 I. t�ída 4 472 sever 

1768/6 Trvalý travní 
porost 61400 I. t�ída 787 sever 

1768/20 Ostatní plocha - - 2815 jih 
1768/25 Orná p�da - - 477 sever 

1768/26 Orná p�da - - 999 sever 
1768/27 Trvalý travní 

porost 
61400 I. t�ída 1 479 sever 

1768/29 Trvalý travní 
porost 

61400 I. t�ída 1 513 sever 
61400 (1 132 m2) I. t�ída 

1768/30 Trvalý travní 
porost 64067 (1 577 m2) V. t�ída 

2 709 jih 

61400 (146 m2) I. t�ída 
1768/31 Trvalý travní 

porost 64067 (507 m2) V. t�ída 
653 jih 

1768/37 Ostatní plocha - - 3 139 jih 

1768/38 Ostatní plocha - - 1 313 jih 
1768/39 Ostatní plocha - - 695 jih 
1768/40 Ostatní plocha - - 240 jih 
1768/41 Ostatní plocha - - 647 jih 

61400 (2 742 m2) I. t�ída 
1768/42 Trvalý travní 

porost 64067 (228 m2) V. t�ída 
2 970 jih 

61400 (926 m2) I. t�ída 
1768/43 Trvalý travní 

porost 64067 (10 299 m2) V. t�ída 
11 225 jih 

1768/44 Ostatní plocha - - 1 519 jih 
1768/45 Ostatní plocha - - 325 jih 

1768/46 Trvalý travní 
porost 

61400 I. t�ída 254 jih 
61400 (2 160 m2) I. t�ída 

1768/47 Trvalý travní 
porost 64067 (3 212 m2) V. t�ída 

5 372 jih 

1768/48 Ostatní plocha - - 4 554 jih 
1870 Ostatní plocha - - 40 jih 

 
 

Pro pozemek p.�. 1768/20 již bylo vydáno územní rozhodnutí spolu s dalšími pozemky, na 
kterých je vybudována stávající �ízená skládka odpad� Markvartovice. 
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B. II. 2. Voda 
 

Pitná voda je odebírána z vodovodní sít� m�sta Hlu�ín. V sou�asné dob� je využívána pro 
pot�eby zam�stnanc� (voda k pití a hygienickým ú�el�m) a v p�ípad� pot�eby i k o�ist� 
mechanism� provozovaných v areálu skládky a obslužné dopravy. Celkové množství 
spot�ebované pitné vody je dle údaj� z r. 2002 cca 205 m3/rok.  
 

P�i výstavb� Centra se o�ekává využití stávající vodovodní p�ípojky a to jak pro pot�eby 
pracovník� stavby, tak pro stavební ú�ely i o�istu stroj�. 
 

 
Provozní technologická voda  
V rámci provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady bude pot�eba technologických 
vod odvislá od skute�n� provozovaných kapacit jednotlivých technologií. Technologická 
voda bude spot�ebovávána u následujících navrhovaných technologií: 

 

Jako provozní technologická voda pro omezování prašnosti na zabezpe�ené t�sn�né ploše 
stávající �ízené skládce odpad� se v sou�asné dob� využívají pr�sakové vody z t�lesa 
skládky akumulované v samostatných reten�ních jímkách. Stejné �ešení se o�ekává i na 
uvažovaných skládkách („S-OO“ i „S-NO“).  

 

Nová pot�eba technologických vod p�i provozu zám�ru je vyvolaná pot�ebou zám�sové vody 
p�i solidifikaci/stabilizaci odpad� a dle aktuálních pom�r� i pot�ebou technologické vody pro 
omezení prašnosti a optimální pr�b�h procesu kompostování a  biodegradace. 

 

P�i stabilizaci/solidifikaci odpad� budou jako zám�sová voda využívány pr�sakové vody 
z reten�ních jímek skládky „S-OO“ nebo „S-NO“ v závislosti na tom, zda výsledný produkt 
úpravy bude na základ� svých vlastností uložen na jednu z t�chto skládek (tj. nebude jej 
možné využít �i odstranit jiným zp�sobem). Podmínkou použití pr�sakové vody v procesu 
úpravy je, aby to umož�oval p�íslušný ITP.  
 

Pro zvýšení vlhkosti upravovaných odpad� na dekontamina�ní ploše i pro výrobu 
bakteriálního preparátu  se p�edpokládá využití pr�sakových (odpadních technologických 
vod) vod z této plochy. 
 

Také p�i kompostování se k vlh�ení kompostu budou využívat pr�sakové vody, svedené 
z kompostovací plochy. 
 

V rámci provozu celého Centra pro komplexní nakládání s odpady bude pot�eba 
technologických vod závislá na skute�n� realizované kapacit� technologií pro nakládání s 
odpady. Množství jednotlivých druh� pr�sakových (odpadních technologických) vod 
využívaných zp�tn� v procesu úpravy nelze p�edem odhadnout - bude záviset na ro�ním 
úhrnu srážek, na klimatických podmínkách v dané oblasti a na charakteru upravovaných, 
využívaných �i odstra�ovaných odpad�. Primárním zdrojem �istých technologických vod 
bude pitná voda z vodovodního �ádu m�sta Hlu�ín, v rámci hospodárnosti provozu však 
investor také zvažuje možnost využití jednoho z monitorovacích vrt� pro odb�r podzemní 
vody k provozním ú�el�m, pop�. z�ízení studny k zásobování areálu Centra užitkovou vodou. 
 

B�hem provozu zám�ru se p�edpokládá navýšení pot�eby vody vyvolané nár�stem po�tu 
zam�stnanc� a zvýšením po�tu mechanism� provozovaných v areálu Centra. Lze o�ekávat 
celkovou spot�ebu pitné vody cca 500 m3 ro�n� (�ást m�že být využita pro jednotlivé 
technologie úpravy odpad�, pokud nebude dosta�né množství pr�sakových vod 
k recirkulaci). 
 
Požární voda 
V p�ípad� požáru skládkového t�lesa a zpevn�ných ploch, které jsou odvodn�ny do jímek, 
bude k hašení možné využít pr�sakové vody jednotlivých technologií. Sklad odpad� bude 
vybaven p�edepsaným po�tem a typy hasicích p�ístroj�. V p�ípad� požáru, který nebude 
možné zvládnout vlastními silami, bude povolán nejbližší hasi�ský zachranný sbor. 
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B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 

B. II. 3. 1. Elektrická energie 
 

Celý areál Centra bude stejn� jako doposud napájen elektrickou energií z distribu�ní sít� VN 
22 kV venkovního nadzemního vedení prost�ednictvím trafostanice ELV 400. 
Napájecí soustava: 
VN – 22 kV st�. 50Hz 
Transformátor 22/0,4kV 
NN-3PEN st�. 50 Hz, 240/400 V 
 

Osv�tlení bude zajišt�no podél komunikací v areálu Centra pro komplexní nakládání 
s odpady sv�tly umíst�nými na stožárech. T�lesa skládek mohou být v p�ípad� pot�eby  
osv�tlována p�enosnými stožárovými svítilnami. Ovládání osv�tlení bude umíst�no 
v provozních objektech. 
Provozní budova (vážnice, sociální zázemí) je vytáp�na p�ímotopovými elektrickými t�lesy. 
 

Spot�eba elektrické energie pro provoz skládky Markvartovice za rok 2002 �inila 36,7 MWh. 
B�hem provozu zám�ru se o�ekává spot�eba elektrické energie cca 120 MWh/rok. 
 

V sou�asné dob� probíhá budování odply�ovacího systému pro I. a II. etapu stávající 
skládky odpad�, který zajistí využívání skládkového plynu jako paliva v kogenera�ní 
jednotce. Vyrobená elektrická energie bude dodávána do sít� distributora, vznikající teplo 
zatím nebude využíváno. V p�ípad�, že to umožní legislativa, plánuje investor v rámci Centra 
pro komplexní nakládání s odpady využití výstup� z kogenera�ní jednotky (resp. 
kogenera�ních jednotek, které budou postupn� p�idávány tak, jak poroste množství 
uloženého odpadu a produkovaného skládkového plynu), tj. elektrické energie a tepla, pro 
pot�eby jednotlivých za�ízení pro nakládání s odpady a technického zázemí. Elektrickou 
energii bude možné využívat k pohonu stroj�, napájení osv�tlení a spot�ebi��, vznikající 
teplo nabízí využití jako topného média pro vytáp�ní provozních budov, haly skladu odpad� 
apod.  
Využitím vlastních produkovaných médií z kogenerace se sníží nebo zcela nahradí spot�eba 
elektrické energie ze sít�, omezí závislost na externích dodávkách a zajistí se ekonomicky 
a environmentáln� p�ínosné využití vznikajícího skládkového plynu. 
Paraleln� s výše popsaným zám�rem využívání skládkvého plynu probíhají jednání, jejichž 
p�edm�tem je posouzení možnosti p�epravy plynu potrubím do teplárny v Hlu�ín�, kde by 
bylo možné vedle výroby elektrické energie p�edávat k využití také odpadní teplo pro ú�ely 
zásobování obyvatel. 

B. II. 3. 2. Pohonné hmoty, oleje 
P�i  provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady budou využívány za�ízení a 
mechanismy s naftovým pohonem (kompaktor, traktor, naklada�e, drti�, št�pkova�, t�ídící 
linka…). Spot�ebu pohonných hmot nelze objektivn� p�edem ur�it, zaleží na typu a �etnosti 
využití jednotlivých mechanism�. (P�edpokládaná spot�eba pohonných hmot je: u 
kompaktoru COM 3010 cca 13 l nafty/hod, naklada�e UNK cca 5-6 l nafty/hod, traktoru Zetor 
cca 2-3 l nafty/hod, naklada�e UNO cca 2-3 l nafty/hod  a u drti�ky demoli�ního odpadu cca 
185 l nafty/1 000 t drceného odpadu). 
 

Sklad pohonných hmot (PHM) se v areálu stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice 
nenachází. Nafta pro provoz mechanism� se v sou�asné dob� dováží ze zásobníku v areálu 
firmy Marius Pedersen a.s. v Hlu�ín� pomocí HEFA vozíku o objemu cca 600 l.  P�i provozu 
Centra pro komplexní nakládání s odpady se v zásobování pohonnými hmotami neo�ekávají 
zm�ny. Pro p�ípad úniku ropných látek, maziv a olej� jsou v areálu stávající skládky 
k dispozici sorp�ní prost�edky (Vapex, piliny, tkaniny). 
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P�i dopl�ování pohonných hmot do nádrží mechanism� budou využívány prost�edky, 
zabra�ující únik�m do okolního prost�edí (nap�. ocelová záchytná vana). Obslužná doprava 
(nákladní automobily) bude dopl�ovat pohonné hmoty na �erpacích stanicích. 
 
Motorové, p�evodové a hydraulické oleje jsou stejn� jako pohonné hmoty p�iváženy až 
v p�ípad� jejich pot�eby, jejich skladování se v areálu stávající skládky neprovádí. V rámci 
shromaž�ovacího místa nebezpe�ných odpad� jsou vyhrazeny prost�edky pro 
shromaž�ování použitých olej� a maziv. V p�ípad� realizace Centra pro komplexní nakládání 
s odpady se ve zp�sobu nakládání s oleji a mazivy nep�edpokládají zm�ny.  

 

B. II. 3. 2. Ostatní suroviny 
 

Materiál k výstavb� a technickému zabezpe�ení zám�ru 
Pro z�izování zemních konstrukcí – vyrovnávací vrstvy (pop�. t�snící vrstvy), obvodové 
hrázky, záchytné p�íkopy atd. – bude využita výkopová zemina z budování  jednotlivých 
za�ízení Centra pro komplexní nakládání s odpady. V p�ípad� pot�eby budou vhodné 
materiály dovezeny z jiných lokalit. 
 

Pro samotnou výstavbu zabezpe�ených a skládkovacích ploch, jímek a dalších stavebních 
objekt� pro úpravu, využívání a odstra�ování odpad� budou využity r�zné suroviny a 
materiály (minerální t�sn�ní spl�ující p�íslušné technické parametry, drenáž z �í�ního št�rku, 
t�snící fólie PEHD /vysokohustotní polyethylen/, geotextile, potrubí z PEHD, železobetonu 
aj.). Tyto materiály (v�etn� jejich množství) budou specifikovány v projektové dokumentaci. 
 
K technickému zabezpe�ení jednotlivých technologií pro nakládání s odpady v rámci zám�ru 
(p�ekryvy odpad�, ochrana izola�ních vrstev, hrázky, podkladní vrstvy pro pojezdové cesty, 
rekultiva�ní vrstvy,…) budou také využívány  vhodné odpady, aby se šet�ily p�írodní zdroje 
surovin. Dále m�že být k technologickým ú�el�m využíván kompost nevyhovující kvality, 
p�ípadn� produkty úpravy odpad� z proces� biodegradace a solidifikace/stabilizace (za 
p�edpokladu spln�ní legislativních podmínek pro použití k p�íslušnému ú�elu). Seznam 
odpad� ukládaných za ú�elem technického zabezpe�ení zám�ru a zp�sob využití je uveden 
v kapitole �. B. III. 3. Odpady.  
 
Materiály a suroviny využívané p�i provozu zám�ru (dle provozovaných technologií) 
 

Biodegradace  
Za�ízení bude využíváno zejména pro dekontaminaci zemin, stavebních sutí, ropných kal� a 
dalších odpad� s obsahem NEL a PAU. P�edpokládaná kapacita za�ízení je do  50 000 t 
odpadu/rok. Seznam p�ijímaných odpad� ur�ených k biodegradaci je uveden v p�íloze 
oznámení �. 4.  
 

Na biodegrada�ní plochu bude aplikován  bakteriální preparát ov��ený a schválený Státním 
zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví �R. Volba používaných preparát� závisí 
zejména na množství a stupni kontaminace ošet�ovaného odpadu.  
 

Pro zajišt�ní optimálního pr�b�hu biodegradace ropných látek obsažených v upravovaném 
odpadu mohou být v pr�b�hu procesu p�idávány minerální látky nebo nap�. p�ípravek 
lignocelulosového materiálu (sláma, piliny, d�evní št�pka apod.).  
 
Solidifikace/stabilizace  
Mobilní solidifika�ní plocha je kapacitn� navržena pro zpracování 15 000 t odpad� /rok na 
t�lese skládky.  Úprava odpad� solidifikací/stabilizací bude probíhat také ve skladu odpad�. 
Uvažovaná kapacita solidifika�ního za�ízení ve skladu odpad� je do 25 000 t odpad�/rok. 
Seznam druh� odpad�, které lze solidifikací/stabilizací upravovat, je p�ílohou oznámení �. 4. 
 

Pojiva a plniva využívaná p�i této úprav� odpad� jsou zejména: cement, popílek, hydraulické 
vápno, vápenný hydrát apod.  
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Kompostování 
Odpady, které budou p�ijímány ke kompostování, jsou uvedeny v p�íloze oznámení �. 4. 
Ro�ní množství kompostovaného odpadu se o�ekává maximáln� do  25 000 t/rok. V rámci 
tohoto procesu úpravy odpad� mohou být v p�ípad� pot�eby dávkovány nezbytné živiny 
a prvky (C, N, P). 
 

Sklad odpad� 
V areálu skládky bude umíst�n sklad odpad� kategorie O a N.  Charakter skladovaných 
odpad� v�etn� maximálních skladovaných množství je uveden v tabulce �. 1 (kapitola �.  B. 
I. 6. 2. 4.). 
 

Odpady p�ijímané na skládku  
Uvažovaná skládka “S-OO“ je dle vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ur�ena pro ukládku odpad� kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh 
nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� limitní hodnoty výluhové t�ídy �íslo III dle výše uvedené 
vyhlášky, p�ílohy �.6, tabulky �. 6.3., pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž 
p�ijetí nelze hodnotit na základ� vodného výluhu a za podmínek stanovených v odstavci 11 § 
11 i pro nebezpe�ný odpad. Ro�ní množství ukládaného odpadu se p�edpokládá pro skládku 
„S-OO“ maximáln� 40.000 t/rok. 
Uvažovaná skládka „S-NO“ je ur�ená pro nebezpe�né odpady, ro�ní množství ukládaného 
odpadu se p�edpokládá maximáln� 40.000 t/rok. Návrhy seznam� odpad� p�ijímaných na 
skládky „S-OO“ a „S-NO“ v rámci uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady 
jsou uvedeny v p�íloze �. 4  tohoto oznámení. 
 

 
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

Stávající �ízená skládka odpad� Markvartovice se nachází v Moravskoslezském kraji, cca 8 
km severozápadn� od Ostravy, mezi obcemi Hlu�ín a Markvartovice, vlevo od silnice II. t�ídy 
�. 56 ve sm�ru Hlu�ín - Ostrava. 
 

Odpady ur�ené k úprav�, využívání a odstra�ování budou do areálu Centra pro komplexní 
nakládání s odpady p�iváženy z Hlu�ínska a z Ostravska. Jako p�íjezdová cesta k Centru 
bude složit komunikace II. t�ídy �. 56 s napojením na stávající p�íjezdovou komunikaci 
k �ízené skládce odpad� Markvartovice (viz. p�íloha �. 5). P�íjezdová komunikace byla 
vybudována již p�i výstavb� I. etapy stávající skládky a to z polní cesty, která byla zpevn�na 
asfaltovým povrchem. Tato komunikace je dlouhá cca 1 600 m, široká cca 4 m s výhybnými 
místy o ší�ce cca 7 m.  
 

Hustota dopravy na komunikacích v zájmovém území dle údaj� z celostátního s�ítání v roce 
2000 (�editelství silnic a dálnic �R) je uvedena v tabulce �. 5 a obrázku �. 1. 
 

Tabulka �. 5: Hustota dopravy na komunikacích v zájmovém území (výsledky s�ítaní 
dopravy na silni�ní síti v roce 2000 – zdroj: �editelství silnic a dálnic �R) 

 

Hustota dopravy  - r. 2000 

  s�ítací místo období celkem vozidel 

s�ítací místo 7 – 0756 – komunikace �. II/56 24 hod. 6 841 
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Obrázek �. 1: Po�ty pr�jezdu vozidel na komunikacích v dot�ené lokalit� (výsledky s�ítaní 
dopravy na dálni�ní a silni�ní síti v roce 2000 – zdroj: �editelství silnic a dálnic �R) 
 

 

 

 
 
 

V dob� provozu plánovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady se o�ekává 
navýšení po�tu nákladních vozidel na dot�ených komunikacích. Dodávky odpad� do Centra 
budou zajiš�ovány p�edevším nákladními automobily a to v denní dob� (od 6.30 – 16 hod). 
Zam�stnanci a návšt�vy se do areálu budou dopravovat osobními vozidly.  

S ohledem na ekonomiku dopravy se v �ím dál v�tší mí�e uplat�ují vysokokapacitní 
p�epravní prost�edky (nákladní automobil s vlekem a velkoobjemovými kontejnery), což také 
p�isp�je k menšímu navýšení po�tu vozidel dopravujících odpady. 

Po�ty nákladních a osobních vozidel vyvolané sou�asným provozem �ízené skládky odpad�  
Markvartovice i jeho uvažovaným rozší�ením jsou uvedeny v tabulce �. 6. 

Tabulka �. 6:   Po�ty vozidel v souvislosti s provozem stávající �ízené skládky odpad�  
Markvartovice a zám�ru  

Stávající stav Stav po realizaci zám�ru*             
 Osobní 

vozidla 
Nákladní 
vozidla 

Osobní 
vozidla 

Nákladní 
vozidla 

Pr�m�rný po�et vozidel za den 15 50 30 100 

Max. po�et vozidel za 1 hod. 10 15 15 25 
 
 

* p�i maximálních kapacitách všech uvažovaných technologií 
 
 
 
 

V dob� provozu plánovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady se o�ekává 
navýšení po�tu nákladních vozidel na dot�ených komunikacích. Stávající komunika�ní sí� i 
p�íjezdová cesta z�stane zachována. Vzhledem k dostate�né kapacit� p�íjezdové 
komunikace II/56 se na této komunikaci nep�edpokládá omezení plynulosti dopravy.  
 
 
 
 

OSTRAVA 
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B. III. Údaje o výstupech 
 

B. III. 1. Ovzduší 
 

Etapa výstavby zám�ru 
 

Zdrojem emisí v dob� etapy výstavby zám�ru bude provoz stavebních mechanism� na 
staveništi a obslužná automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. P�i spalování 
motorové nafty budou vznikat p�edevším emise oxid� dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), 
oxidu si�i�itého (SO2), uhlovodík� a polétavého prachu. 

P�i výstavb� budou dále emitovány tuhé zne�iš�ující látky – p�i výkopových pracích, ze 
skladování sypkých materiál�, atd. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (nap�. na 
vlhkosti vzduchu a p�dy, síle a sm�ru v�tru) a také na  realizaci opat�ení k omezování 
prašnosti, proto bude nutné provád�t pravidelné �išt�ní vozovky na dopravní trase, aby se 
zamezilo ší�ení prachu do okolí a v p�ípad� suchého a v�trného po�así omezovat prašnost i 
v míst� stavby (skráp�ní aj.).  

Emise produkované b�hem výstavby zám�ru nelze v sou�asné dob� p�esn� vy�íslit, není 
známo p�esné nasazení mechanism�, ani �asový harmonogram stavby. 
 
Etapa provozu zám�ru 
 

P�edpokládá se, že po dobu realizace zám�ru dojde k nár�stu množství emisí v souvislosti 
s provozem uvažovaných technologií úprav odpad�, s používáním strojní mechanizace a se 
zvýšenou intenzitou automobilové dopravy využívané p�i p�eprav� odpad� �i surovin.   
 

Zdroje emisí 

Dekontamina�ní plocha 

Zdrojem emisí bude manipulace s odpadem a provoz nákladních automobil� p�ivážejících 
kontaminovaný odpad ur�ený k biodegradaci, p�íp. odvážejících dekontaminovaný odpad.  

Odpad, navážený na dekontamina�ní plochu, m�že obsahovat zejména nepolární 
extrahovatelné látky (NEL) a polyaromatické uhlovodíky (PAU). Na dekontamina�ní plochu 
budou naváženy odpady zejména charakteru zemin, stavebních sutí, kal� atd.  

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) a polyaromatické uhlovodíky (PAU) obsažené 
v kontaminovaném odpadu se z n�j mohou, zejména v teplém ro�ním období, v ur�ité mí�e 
uvol�ovat do ovzduší. Na po�átku procesu, po navezení kontaminovaného odpadu, m�že 
tedy vznikat zápach, v d�sledku uvoln�ní množství t�kavých složek ropných produkt� za 
b�žné teploty do ovzduší. Tento zápach se ší�í do vzdálenosti maximáln� n�kolika metr� a 
nep�esahuje intenzitu obvyklou v okolí �erpacích stanic. 
 

Na dekontamina�ní ploše mohou být využívány nebo odstra�ovány pouze odpady, které 
spl�ují limitující faktory pro užití technologie. Tyto limitující faktory budou stanoveny 
v platném provozním �ádu za�ízení.  

Dle zákona �. 86/2002 Sb. v platném zn�ní a navazujících p�edpis� je biodegradace 
neza�azenou technologií - nevyjmenovaný zdroj zne�iš�ování ovzduší, pro který bude 
uplat�ován obecný emisní limit pro pachové látky: koncentrace fugitivních pachových látek 
na hranici pozemku stacionárního zdroje nesmí p�ekro�it 5 OUER m-3. M��ení emisí 
zne�iš�ujících pachových látek se dle stávající platné legislativy provádí v intervalu – 1 x za 
5 let (emisních limit� je dosaženo bez p�edchozího �išt�ní odpadního plynu). První m��ení 
musí být provedeno do 14.8.2006.  
 

Kompostárna 
U kompostování je nejvýznamn�jší emise pachových látek. Zápach se m�že vyskytovat 
p�edevším p�i p�ebírání a zpracování vstupních odpad�, p�i zakládání a p�ekopávání 
zakládek a dále p�i nesprávn� provozované technologii kompostování (nap�. p�i nedodržení 
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aerobních podmínek kompostování). P�i dodržování stanoveného postupu kompostování a 
�astém p�ekopávání bude zápach minimální. Spolehlivým omezením emise amoniaku je 
také optimalizace pom�ru uhlíku a dusíku u �erstvého kompostu (cca 30 : 1). 

P�i dodržení aerobních podmínek kompostování bude dominantním zdrojem emisí 
p�edevším provoz na kompostovací ploše a doprava a vykládka odpadu ur�eného ke 
kompostování.  
Na kompostovací ploše mohou být kompostovány pouze odpady, které spl�ují limitující 
faktory pro užití technologie. Tyto limitující faktory budou uvedeny v platném provozním �ádu 
za�ízení. 
 

Dle Na�ízení vlády �. 353/2002 Sb. je navrhovaná kompostárna novým st�edním zdrojem 
zne�iš�ování ovzduší (dle p�ílohy �. 1, bod 5.2.). Platí obecné emisní limity pro pachové látky 
uvedené v p�íloze �.2 Vyhlášky MŽP �.356/2002 Sb. bod 2. P�i termické likvidaci 
skládkových plyn� je t�eba dodržet závazné podmínky provozu za�ízení na spalování 
odpadních plyn� (na�ízení vlády �.353/2002, p�íloha �.1, bod 0.3). 

Jedná se o zdroj plošného charakteru, který nemá vlastní komín, výduch nebo výpust. Platí 
emisní limit: koncentrace fugitivních pachových látek na hranici pozemku stacionárního 
zdroje nesmí p�ekro�it 5 OUER m-3.  

M��ení emisí zne�iš�ujících pachových látek se provádí jednou za 3 kalendá�ní roky 
(emisních limit� je dosaženo za�ízením ke snižování emisí) nebo jednou za 5 let (emisních 
limit� je dosaženo bez p�edchozího �išt�ní odpadního plynu). První m��ení musí být 
provedeno do 14.8.2006.  
 

Sklad odpad� kategorie ostatní (O) a nebezpe�ný (N) 
K emisím zne�iš�ujících látek m�že docházet p�i manipulaci s odpady, zejména p�i 
p�e�erpávání tekutých odpad�, kdy se mohou do ovzduší uvol�ovat t�kavé složky odpad�, 
které mohou být �ichov� postižitelné.  P�i t�íd�ní odpad� obsahujících biologicky rozložitelný 
podíl se mohou dle druhu odpadu uvol�ovat emise pachových látek, jejich množství nelze 
kvantifikovat, proto tyto emise nebyly v rozptylové studii uvažovány. P�i solidifikaci/stabilizaci 
m�že v závislosti na charakteru zpracovávaných odpad� docházet k emisím zne�iš�ujících 
látek do ovzduší. K jejich minimalizaci budou u�in�na p�íslušná opat�ení, která budou 
specifikována v tzv. inženýrsko-technologických postupech (ITP). 

Porovnáním s obdobnými technologiemi skladování lze konstatovat, že p�i dodržování 
schváleného provozního �ádu a pravidel bezpe�nosti a technologické kázn� bude množství 
emitovaných látek relativn� malé a ovlivn�ní kvality ovzduší minimální. Jejich množství nelze 
kvalifikovan� stanovit. 

Sklad odpad� je dle zákona �.86/20002 Sb. v platném zn�ní a navazujících p�edpis� 
nevyjmenovaným zdrojem zne�iš�ování ovzduší. Lze p�edpokládat, že za�ízení bude 
kategorizováno jako malý zdroj zne�išt�ní a uplatn�n obecný emisní limit pro pachové látky 
s �etnosti m��ení emisí 1 x za p�t let. V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho 
za�azení do p�íslušné kategorie stacionárních zdroj�, rozhoduje �eská inspekce životního 
prost�edí. U technologií a jejich za�ízení, které dosud nebyly použity v provozu (nov� 
zavád�né technologie) rozhodne o kategorii stacionárního zdroje a emisních limitech 
Ministerstvo životního prost�edí. 
 

Skládka „S-OO“ a „S-NO“ 
Zdrojem emisí tuhých zne�iš�ujících látek bude samotný provoz na aktivní skládkovací ploše, 
tedy doprava a vykládka odpadu, jeho rozhrnování a hutn�ní a následné p�ekrývání 
vhodným materiálem �i inertními odpady. Dalším zdrojem zne�išt�ní m�že být úlet lehkých 
�ástí odpad� (mikrotenové sá�ky, apod.).  
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Ke snížení (zamezení) úletu lehkých �ástí odpad� jsou odpady na stávající �ízené skládce 
odpad� Markvartovice pr�b�žn� rozhrnovány a hutn�ny kompaktorem a podle pot�eby a 
charakteru ukládaného odpadu p�ekrývány vrstvou zeminy nebo jiných inertních materiál� a 
odpad�. Pro zabrán�ní úlet� lehkých odpad� p�i vykládce slouží i 2 metry vysoké oplocení (z 
ocelového pletiva) vybavené t�emi �adami ostnatých drát�. Vzniklé úlety lehkých �ástí 
odpadu jsou sesbírávány obsluhou skládky (uvnit� i mimo areál skládky). Stejn� budou 
zabezpe�eny i nové skládkovací plochy. 

Dále budou zdrojem emisí i procesy probíhající v uloženém odpadu. Postupnou p�em�nou 
biologicky rozložitelného substrátu pomocí bakterií v anaerobních podmínkách vzniká 
skládkový plyn. Množství a složení skládkového plynu závisí na množství skládkovaného 
odpadu, složení ukládaného odpadu (druh ukládaného odpadu, pH, pom�r zastoupení 
jednotlivých složek odpadu), stupni jeho rozkladu a teplot�. Složkami skládkového plynu je 
methan (50 - 55 objemových %), oxid uhli�itý (45 - 50 objemových %) a další stopové 
p�ím�si do cca 1 obj. % (kyslík, sirovodík, argon, halogenovodíky, oxid dusný, amoniak, 
vodík, organické látky, organokovové slou�eniny, k�emi�ité slou�eniny). Skládkový plyn se 
p�i vyšším obsahu H2S a t�kavých mastných kyselin m�že projevit zápachem.  
 

Do ovzduší budou tedy emitovány p�edevším následující látky: 
− prach 
− methan - emisní limit není stanoven 
− oxid uhli�itý - emisní limit není stanoven 
− pachové látky (zahrnuje všechny látky se zápachem, nap�. H2S) 

 

Vývin emisí skládkového plynu lze p�edpokládat p�edevším na skládce „S-OO“. Na skládce 
„S-NO“ bude dle sd�lení investora podíl ukládaných  biologicky rozložitelných odpad� velmi 
malý, lze tedy p�edpokládat nevýznamné množství vznikajícího skládkového plynu. 
 

Dle Na�ízení vlády �. 353/2002 Sb. je navrhovaná skládka zvlášt� velkým zdrojem 
zne�iš�ování ovzduší (dle p�ílohy �. 1, bod 5.1. je zvlášt� velkým zdrojem zne�iš�ování 
ovzduší skládka p�ijímající více n�ž 10 t odpadu denn� nebo mající celkovou kapacitu nad 
25000 t, mimo skládky inertního odpadu). Pro skládku jako zvlášt� velký zdroj zne�iš�ování 
ovzduší platí obecné limity pro pachové látky uvedené v p�íloze �.2 Vyhlášky MŽP 
�.356/2002 Sb. bod 2.  

Obecný emisní limit pro zdroj umíst�ný v obydlených �ástech intravilán� obcí nebo jejich 
ochranných pásmech je 50 OUER.m-3 m��eno na komín�, výduchu nebo výpusti za za�ízení 
pro omezování emisí.   

V p�ípad�, že zdroj nemá vlastní komín, výduch nebo výpust nesmí p�ekro�it koncentrace 
fugitivních pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 5 OUER m-3, pokud je 
zdroj umíst�n v obydlených �ástech intravilán� obcí nebo v jejich ochranných pásmech. 
 

Pro I.a II. etapu stávající �ízené skládky odpad� SOMA Markvartovice byl navržen 
odply�ovací systém, po instalaci odplyn�ní bude dle provozovatele až 80 % produkovaného 
skládkového plynu zachyceno a následn� využito pro výrobu elektrické energie 
v kogenera�ní jednotce Tedom Cento T 150. 

Zp�sob provedení odplyn�ní u dalších plánovaných etap, tj. zda bude možné využití 
skládkového plynu, záleží na jeho kvalit� a kvantit�. Technické požadavky na odplyn�ní 
skládek musí odpovídat norm� �SN 83 8034. P�i dostate�né koncentraci methanu bude 
skládkový plyn p�e�erpáván do kogenera�ní jednotky, kde bude energeticky využíván. 
V p�ípad�, že množství skládkového plynu nebude dostate�né pro provoz kogenera�ní 
jednotky, bude plyn p�e�erpáván do fléry, kde bude dospalován, p�ípadn� je možná instalace 
biofiltr�. 
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P�i termické likvidaci skládkových plyn� je t�eba dodržet závazné podmínky provozu za�ízení 
na spalování odpadních plyn� (na�ízení vlády �.353/2002, p�íloha �.1, bod 0.3). Pro 
kogenera�ní jednotku - st�ední vyjmenovaný zdroj zne�iš�ování ovzduší (od 0,2 MW do 5 
MW tepelného p�íkonu) platí emisní limity uvedené v Na�ízení vlády �. 352/2002 Sb. 
 

Množství emisí  
Bodové zdroje emisí  

V dob� zpracování oznámení byla na I. a II. etapu stávající �ízené skládky odpad� 
Markvartovice navržena instalace kogenera�ní jednotky Tedom Cento T 150 SP BIO 
s jmenovitým výkonem 142 kW a maximálním tepelným výkonem 207 kW. Pro výpo�et emisí 
byly uvažovány dv� tyto jednotky. Bodovým zdrojem emisí bude výduch od kogenera�ních 
jednotek. Kogenera�ní jednotky budou sloužit pro výrobu elektrické energie spalováním 
skládkového plynu. Vyrobená elektrická energie bude p�es trafostanici dodávána do ve�ejné 
sít�.  

Maximální množství odsávaného skládkového plynu za hodinu bude 130,4 m3/h. Množství 
vlhkých spalin na výstupu z kogenera�ních jednotek bude �init 1160 Nm3/h, množství spalin 
p�epo�tené na kyslík bude 1183 Nm3/h, množství suchých spalin p�epo�tené na kyslík bude 
1641 Nm3/h. Pr�m�rný výkon v roce bude 90 % a po�et provozních hodin 8 000 h/rok. Ro�ní 
emisní toky zne�iš�ujících látek vy�íslené z emisních limit� a množství spalin jsou uvedeny v 
první �ásti tabulky �. 7. 

Reálné ro�ní emise však budou pravd�podobn� nižší. Na základ� autorizovaného m��ení 
emisí kogenera�ní jednotky Cento 150 umíst�né na skládce TKO Frýdecké skládky a.s., 
�íslo protokolu 08/04, EV� byly zjišt�ny hodnoty uvedené v druhé polovin� tabulky �. 7.  
 

Tabulka �. 7: Ro�ní emisní toky zne�iš�ujících látek (vy�ísleny z emisních limit� a množství 
spalin) 
 

Ro�ní emisní toky zne�iš	ujících látek (kg/rok) 

vy�ísleny z emisních limit� a množství spalin 

SO2 NOx CO Org.látky jako suma uhlíku 

28 876 6 563 8 532 1 969 

Ro�ní emisní toky zne�iš	ujících látek (kg/rok) 

vy�ísleny na základ� autorizovaného m��ení emisí 
SO2 NOx CO Org.látky jako suma uhlíku 

320 3 040 6 080 220 
 

Liniové zdroje 
Hlavním liniovým zdrojem zne�išt�ní je doprava odpadu ze svozové oblasti po obslužných 
komunikacích a vnit�ní komunikaci v samotném areálu skládky. Stávající i o�ekávaná 
intenzita dopravy po realizaci zám�ru je uvedena v p�edcházející kapitole �. B. II. 4., v 
tabulce �. 6. 

Emisní faktory osobních a nákladních vozidel byly spo�ítány pomocí výpo�etního programu 
MEFA-02, výpo�et byl proveden pro rok 2004, rychlost jízdy 30 km/h (vnit�ní komunikace), 
50 km/h a 60 km/h (p�íjezdové komunikace) a emisní úrove� nákladních vozidel Euro 1. 
Hodnoty emisních faktor� jsou uvedeny  v rozptylové studii v p�íloze oznámení. Pro emise 
z dopravy bylo uvažováno procento zastoupení PM10  z celkového prachu = 100 %. 
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Vy�íslení emisí z obslužné automobilové dopravy je uvedeno v tabulce �. 8 (pro stávající 
stav) a v tabulce �. 9 (pro dobu provozu zám�ru). Výpo�et byl proveden pro následující 
rychlosti:  Rychlost jízdy 30 km/h…………………………úsek �. 1 

Rychlost jízdy 50 km/h…………………………úseky �. 2, 4 a 5 
Rychlost jízdy 60 km/h…………………………úsek �. 3 

Tabulka �. 8: Emise z navazující automobilové dopravy (EURO 1) – stávající stav  

Zdroj emisí škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km kg/den/km kg/rok/km 

NOx 234 843 2,783 696 
PM10 19 70 0,233 58 úsek �.1 

Benzen 0,7 3 0,083 21 
NOx 164 589 1,933 483 
PM10 14 49 0,164 41 úsek �.2 

Benzen 0,5 2 0,006 2 

NOx 88 315 1,086 271 
PM10 6 22 0,079 20 úsek �.3 

Benzen 0,3 1 0,003 1 
NOx 90 324 1,116 279 
PM10 7 26 0,092 23 úsek �.4 

Benzen 0,3 1 0,003 1 

NOx 78 282 0,878 219 
PM10 6 23 0,072 18 úsek �.5 

Benzen 0,3 1 0,003 1 
 

Tabulka �. 9: Emise z navazující automobilové dopravy (EURO 1) v dob� provozu zám�ru  

Zdroj emisí škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km kg/den/km kg/rok/km 

NOx 390 1 404 5,567 1 392 
PM10 32 117 4,676 117 úsek �.1 

Benzen 1,2 4 0,017 4 

NOx 280 1 007 3,986 997 
PM10 23 82 0,327 82 úsek �.2 

Benzen 0,9 3 0,012 3 
NOx 152 548 2,134 534 
PM10 11 39 0,154 39 úsek �.3 

Benzen 0,5 2 0,006 2 

NOx 157 567 2,193 548 
PM10 13 46 0,180 45 úsek �.4 

Benzen 0,5 2 0,007 2 
NOx 123 444 1,793 448 
PM10 10 36 0,147 37 úsek �.5 

Benzen 0,4 1 0,006 1 
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Plošné zdroje emisí 
Jako plošný zdroj prachu byly uvažovány spalovací motory vozidel a používaných pojízdných 
mechanism� v rámci zájmové plochy areálu. Emise vznikající spalováním pohonných hmot 
v obslužných nákladních a osobních vozidlech byly vy�ísleny v rámci charakteristiky 
liniových zdroj�. Není možné stanovit tzv. sekundární prašnost. 
 

Pro výpo�et byly využity hodnoty emisních faktor� pro použití kapalných paliv v pístových 
spalovacích motorech uvedených ve vyhlášce MŽP �.356/2002 Sb., v p�íloze �.4. Dále bylo 
stejn� jako u liniových zdroj� uvažováno procento zastoupení PM10  z celkového prachu = 
100 %. Ve spalinách z motorové nafty tvo�í benzen cca 10 % obsahu t�kavých organických 
látek, v závislosti na emisní úrovni uvažovaného mechanismu a vybavení katalyzátorem.  

V sou�asné dob� jsou v areálu �ízené skládky odpad� Markvartovice používány tyto 
mechanismy: kolový naklada� UNK 320 (1x), kompaktor COM 3010 (1x) a traktor ZETOR 
6340 v�. náv�su 1x. P�i provozu zám�ru budou využívány stávající mechanismy a dále bude 
v areálu Centra instalována mobilní drti�ka a t�ídi�ka demoli�ních a jiných odpad�, mobilní 
drti�-št�pkova�, naklada� UNO. 

Suma emisí z výše uvedených plošných zdoj� je vy�íslena pro stávající stav (v tabulce �. 10) 
a pro provoz zám�ru (v tabulce �. 11). (Parametry pro výpo�et t�chto emisí (provozní hodiny, 
uvažované spot�eby pohonných hmot) jsou uvedeny v rozptylové studii, v p�íloze oznámení 
�. 7). 

Tabulka �. 10: Suma emisí z plošných zdroj� – stávající stav  

NOx PM10 Benzen 
 

g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 

Kol. naklada� 0,0068 246 62 0,0014 5 1 0,0008 3 1 

Kompaktor 0,1481 2 399 600 0,0030 48 12 0,0018 29 7 

Traktor 0,0342 12 31 0,0007 0,2 1 0,0004 0,1 0,4 
 

Tabulka �. 11: Suma emisí z plošných zdroj� – provoz zám�ru 

NOx PM10 Benzen 
 

g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 

Stávající zdroje 0,1891 2 657 693 0,0051 53,2 14 0,0030 32,1 8,4 

Drti�ka 0,1367 3 936 118 0,0027 79 2 0,0016 47 1 

Naklada� 0,0342 92 23 0,0007 2 0,5 0,0004 1 0,3 

Št�pkova� 0,1139 3 280 98 0,0023 66 2 0,0014 39 1 
 

Dále bude v areálu Centra využíváno fekální záv�sné za�ízení za traktor, eventueln� bude 
provozován fekální v�z. Pokud bude investor provozovat fekální v�z s naftovým pohonem 
budou spalováním pohonných hmot produkovány emise. Tyto emise jsou vy�ísleny v tabulce 
�. 12 (p�i uvažované spot�eb� nafty 5 - 6 l/hod., dob� provozu 60 minut/den a 120 dní v 
roce). 

Tabulka �. 12: Suma emisí z fekálního vozu 

NOx PM10 Benzen 
 

g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 g.s-1 g.den-1 kg. rok-1 

Fekální v�z 0,0068 246 30 0,0014 5 0,6 0,0008 3 0,36 
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Stávající �ízená skládka odpad� Markvartovice (I. a II.etapa) je významným producentem 
skládkového plynu.  

Pro výpo�et emisí sirovodíku (H2S), oxidu uhli�itého (CO2) a methanu (CH4) byl použit 
program Landfill Gas Emission model (LandGEM verze 2.01), obsah methanu ve 
skládkovém plynu byl  uvažován = 50 %.  

Výpo�et byl proveden zvláš� pro stávající stav (etapy I. až III., kapacita úložišt� = 613 280 
m3), variantu 1A (umíst�ní „S-OO“ v lokalit� „sever“, kapacita úložišt� = 580 000 m3) a 
variantu 1B (umíst�ní „S-OO“ v lokalit� „jih“, kapacita úložišt� = 720 000 m3), ro�ní množství 
naváženého odpadu je uvažováno 40 000 t/rok. P�i výpo�tu emisí byl použit p�edpoklad, že 
do ovzduší unikne 100 % vyprodukovaného skládkového plynu – nejhorší možná varianta. 
Pro �ízenou skládku odpad� Markvartovice byl navržen aktivní odply�ovací systém, jehož 
ú�innost bude dle provozovatele až 80 % (v závislosti na stupni ut�sn�ní skládky).  
 

Stávajícímu stavu (rok 2004) odpovídá hodnota emisí sulfanu 57,99 kg/rok, tj. 0,0066 kg /h, 
tj. 0,0018 g/s. Nejvyšší hodnoty emisí skleníkových plyn� a sirovodíku a Odpovídající rok 
dosažení této hodnoty jsou vy�ísleny v tabulce �. 13. 

Tabulka �. 13: Emise skleníkových plyn� a H2S 

CH4 CO2 H2S Etapa �i 
varianta E [[[[t/rok]]]] Rok E [[[[t/rok]]]] Rok E [[[[kg/rok]]]] Rok 

I. až III. 551 2009 1512 2010 83,14 2010 

Varianta 1A 523,4 2024 1436 2024 78,95 2024 
Celkem 797,1 2024 2186,9 2024 120,24 2024 

Varianta 1B 616,9 2028 1693 2028 93,07 2028 
Celkem 841,0 2028 2307,8 2028 126,87 2028 

Vysv�tlivky: 
E ……. nejvyšší vypo�tená hodnota emise v t/rok, resp. kg/rok 
Rok … odpovídající rok (dosažení nejvyšší hodnoty emise) 
 
 
 

B. III. 2. Odpadní vody 
 
 

Provozem Centra pro komplexní nakládání s odpady budou produkovány p�edevším 
splaškové a pr�sakové odpadní vody z jednotlivých technologií pro nakládání s odpady. 
 

Splaškové vody 
Odpadní vody splaškového charakteru ze sanitárního za�ízení v Centru budou stejn� jako 
doposud jímány do t�sn�né jímky o objemu 9,18 m3, která bude dle pot�eby vyvážena na 
p�íslušnou �OV (dle p�edpokladu cca 1 x m�sí�n�). Vzhledem k nár�stu po�tu zam�stnanc� 
lze p�edpokládat mírné navýšení produkce t�chto vod, odhaduje se produkce max. 100 m3 
splaškových vod ro�n�. 
 

Pr�sakové vody  
Pr�sakové (odpadní technologické) vody budou vznikat pr�chodem srážkových vod 
upravovanými odpady na plochách kompostárny, biodegradace a t�lesem skládky.  

Jejich  zne�išt�ní bude záviset na druzích a charakteru upravovaných, využívaných a 
odstra�ovaných odpad� a schopností škodlivin v nich obsažených uvol�ovat se do vodného 
prost�edí. Charakter pr�sakových vod (pH, složení, …) bude závislý také na aktuáln� 
probíhající fázi chemických a mikrobiálních proces�. V tabulce �. 14 jsou uvedeny výsledky 
rozbor� pr�sakových vod ze stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice.  



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 48 - 

Vysv�tlivky: 
pH            reakce vody (kapaliny)  
NL          nerozpušt�né látky 
RL       rozpušt�né látky 
CHSKCr chemická spot�eba kyslíku  
 (dichromanem draselný) 
PCB polychlorované bifenyly 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
Hg rtu� 
Cd kadmium 
Pb olovo 
As arsen 
Cu m�� 
Crcelk             chróm celkový    
Ni nikl 
Zn zinek 
Pcelk fosfor celkový 

 

 
Tabulka �. 14: Výsledky rozboru pr�sakových vod u stávající �ízené skládky odpad� 
Markvartovice (duben 2004) 
 

 

 

 

Množství jednotlivých druh� pr�sakových vod nelze p�edem odhadnout - bude záviset na 
ro�ním úhrnu srážek a na klimatických podmínkách v dané oblasti, dále také na aktuáln� 
využívané kapacit� provozovaných technologií, tj. množství upravovaných, využívaných �i 
odstra�ovaných odpad� a jejich charakteru (nap�. na primárním obsahu vody v odpadu a  
jeho schopnosti retence aj.). 
 
Skládka „S-OO“ a skládka „S-NO“ 
Pr�sakové vody jsou z t�lesa stávající �ízené 
skládky odpad� svedeny systémem plošných a 
potrubních drenáží do dvou reten�ních jímek  o 
užitném (zásobním) objemu 2 x 250 m3.  
Retence (tj. objem jímky nad zásobní prostor) je 
2 x 166,5 m3. Tyto jímky slouží ke svád�ní 
pr�sakových vod z I. a II. etapy stávající 
skládky (p�ípadn� 5. sekce III. etapy skládky). 

Produkce pr�sakových vod (pro stávající I. a II. 
etapu) byla cca 5700 m3/rok – dle údaj� z r. 
2002.  
 

Ve t�etí etap� skládky je navržena zemní jímka pro svád�ní pr�sakových vod 5. a 6. sekce 
jako otev�ený zemní lichob�žníkový bazén. P�dorysné rozm�ry dna jsou 5x12 metr�, 
rozm�ry jímky v korun� 24 x 18 metr�. Zemní jímka bude mít užitný objem (zásobní prostor) 
= 208 m3, retence je 627 m3.  
 

Ukazatel Výsledky rozboru 
pH 7,53 
Teplota (˚C) 10,2 
NL (mg/l) 13 
RL (mg/l) 4430 
CHSKCr (mg/l) 214 
PCB (µg/l) <0,02 
NEL (mg/l) <0,05 
Hg (mg/l) <0,0005 
Cd (mg/l) <0,001 
Pb (mg/l) <0,02 
As (mg/l) <0,01 
Cu (mg/l) 0,02 
Crcelk (mg/l) <0,02 
Ni (mg/l) 0,04 
Zn (mg/l) 0,08 
Pcelk. (mg/l) 0,58 
Nanorg (mg/l) 87,2 

Stávající reten�ní jímka  
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kde je     Q – množství odtékajících deš�ových vod, 
Ψ - sou�initel odtoku, 
S – plocha zachycených deš�ových vod (m2), 
i – intenzita krátkodobého 15-min. dešt� s periodicitou p = 1(l/s/ha). 

 

Zemní jímka pro svád�ní pr�sakových vod 7. sekce je také navržena jako otev�ený zemní 
lichob�žníkový bazén. P�dorysné rozm�ry dna jsou 5x10 metr�, rozm�ry jímky v korun� 22 x 
18 metr�, užitný objem 182 m3, retence = 580 m3. 
 

V rámci realizace zám�ru výstavby Centra pro komplexní nakládání s odpady se 
p�edpokládá vybudování 2 reten�ních jímek pro pr�sakové vody skládky „S-OO“ a 2 
reten�ních jímek  pro pr�sakové vody skládky „S-NO“. Pravd�podobn� budou realizovány  
zemní jímky, p�i�emž t�sn�ní dna a svah� bude provedeno z hutn�ných zemin tl. 200 mm 
pro skládku „S-OO“ s p�ekrytím fólií tl. 1,5 mm, resp. 2 x 200 mm pro skládku „S-NO“, s 
p�ekrytím fólií tlouš�ky 2 mm. Kubatury jímek budou navrženy tak, aby odpovídaly 
požadavk�m p�íslušných norem (odhadované kubatury jímek jsou: pro skládku v lokalit� 
„sever“ 2 x 350 – 400 m3, pro skládku v lokalit� „jih“ 2 x 400 – 450 m3).  
 
Pro plochu sekcí skládek „S-OO“ a „S-NO“ je možné teoreticky odhadnout maximální odtok 
deš�ových vod pro situaci bez navezeného odpadu.  
 

Maximální množství deš�ových vod (bez zapo�tení retence uloženého odpadu) je vypo�teno 
dle následujícího vztahu: 

Q = Ψ . S . i 
 

 

 
 

Jako vstupní údaje k výpo�tu byly použity: 
 

Plocha skládky v lokalit� „sever“ bude cca 2,9 ha, plocha skládky v lokalit� „jih“ bude cca 3,6 
ha. 
Odtokový sou�initel (zpevn�né plochy ve sklonu od 1 do 5%) = 0,8 
 

Bilance odtokových pom�r� pro období p�ívalových deš�� uvažuje hodnotu p�ívalového 
dešt� 128l/s/ha po dobu 15 minut s periodicitou 1. 
 
 
 

Lokalita „sever“ 
Q max =  0,8. 2,9 ha . 128 l/s/ha  =  296,96 l /s 
Q celkem =  267,264 m3/15 min 
 
Lokalita „jih“ 
Q max =  0,8. 3,6 ha . 128 l/s/ha  = 368,64 l /s 
Q celkem =  331,776 m3/15 min 
 
Vznikající pr�sakové vody ze stávající skládky jsou v sou�asné dob� zp�tnou recirkulací 
využívány k omezování prašnosti na skládkovém t�lese. V p�ípad� nadm�rné produkce 
t�chto vod je jejich likvidace smluvn� �ešena odvozem cisternami na p�íslušnou �istírnu 
odpadních vod (�OV). Stejné �ešení se o�ekává i na uvažovaných skládkách („S-OO“ i „S-
NO“).  

 

Po zapln�ní plánované kapacity skládky bude t�leso skládky v rámci rekultivace uzav�eno 
nepropustným p�ekrytím proti vnikání povrchových srážkových vod. Nad uzavírací konstrukcí 
bude zabezpe�eno odvád�ní nezne�išt�ných srážkových vod mimo t�leso skládky - do 
sb�rného p�íkopu. Sklon povrchu skládky po sednutí nesmí být menší než 3 %, aby byl 
zajišt�n odtok srážkových vod. 
 

Po ukon�ení skládkování a provedení rekultivace bude investor dále zajiš�ovat funk�nost 
drenážního potrubí, odvoz a zneškodn�ní pr�sakových vod, kontrolovat t�snost jímek a 
zajiš�ovat monitoring podzemních vod v pozorovacích vrtech. Reten�ní jímky pr�sakových 
vod budou dále v provozu po dobu, kdy bude docházet ke zbytkovému uvol�ování 
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pr�sakových vod naakumulovaných v t�lese skládky p�ed jejím uzav�ením. Pro provozování 
uzav�ené skládky bude zpracován a schválen p�íslušnými orgány státní správy Provozní �ád. 
 

Dekontamina�ní plocha 
Deš�ové vody z t�sn�né dekontamina�ní plochy, které nebudou zachyceny v sanovaných 
odpadech, budou svád�ny do nepropustné reten�ní jímky. Tato jímka bude dimenzována na 
zachycení p�ípadných extrémních p�ívalových srážek. 
 

Dekontamina�ní plocha na t�lese skládky „S-NO“ by byla situována na ploše 1 nebo 2 sekcí 
s odvedením odpadních technologických (pr�sakových) vod do samostatné jímky kubatury 
do 100 m3.  

Tyto vody budou dle pot�eby využívany ke zvýšení vlhkosti upravovaných odpad� recirkulací 
na dekontamina�ní plochu �i pro výrobu bakteriálního preparátu. Pokud budou tyto 
pr�sakové odpadní vody zne�išt�ny tak, že je nebude možné dále používat nebo bude 
vznikat jejich p�ebytek, budou cisternami odváženy k likvidaci na p�íslušnou �OV. 
 

V p�ípad� umíst�ní dekontamina�ní plochy spolu s kompostováním také na �ásti 
zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní plochy (situované západn� od III. etapy stávající 
skládky) budou ob� technologie odd�lené a samostatn� odvodn�né do jímek s kapacitou 2 x 
50 m3. T�sn�ní jímky pro odpadní vody z procesu biodegradace bude spl�ovat požadavky 
na t�sn�ní jímek pro skládku S-NO. 
 

Bilance odtokových pom�r� pro období p�ívalových deš�� uvažuje hodnotu p�ívalového 
dešt� 128 l/s/ha po dobu 15 minut s periodicitou 1, jako vstupní údaje k výpo�tu byly použity: 
 

Odtokový sou�initel (zpevn�né plochy ve sklonu od 1 do 5%) = 0,8 
 

Maximální množství deš�ových vod z povrchu dekontamina�ní plochy (bez zapo�tení retence 
sanovaných odpad�) se p�edpokládá: 
 

Dekontamina�ní  plocha umíst�ná na skládce „S-NO“ s rozm�ry 50 x 160 m = 3 000  m2 

 

Q max =  0,8. 0,3 ha . 128 l/s/ha  = 30,72  l /s 
Q celkem = 27,7 m3/15 min 
 

Dekontamina�ní plocha na �ásti zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní plochy (západn� od III. 
etapy stávající skládky) s rozm�ry 40 x 40 m = 1600 m2 

 

Q max =  0,8. 0,16 ha . 128 l/s/ha  = 16,384 l /s 
Q celkem = 14,8 m3/15 min 
 
 

Kompostárna 
Srážková voda dopadající na kompostovací plochu (umíst�nou na povrchu I až III. etapy 
stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice) bude z velké �ásti zadržována v 
kompostovaném odpadu. Nezadržené srážkové vody budou z této plochy svedeny do 
reten�ní  jímky. 
 

Technologické (pr�sakové) vody budou spádovými pom�ry svedeny do samostatné jímky 
o kapacit� do 100 m3. Recirkulace vody z jímky zp�t na plochu k vlh�ení upravovaného 
odpadu bude možná bu�to pomocí �erpadla s výtla�ným potrubím, nebo fekálem s výv�vou. 

Pro realizaci varianty umíst�ní kompostárny také na �ásti zabezpe�ené zpevn�né 
multifunk�ní plochy (situované západn� od III. etapy stávající skládky) bylo odvodn�ní 
popsáno výše (v rámci popisu dekontamina�ní plochy). Naakumulovaná pr�saková voda 
v jímce (jímkách) bude využívána jako technologická ke zvlh�ování kompostu a její p�ípadný 
nadbytek bude smluvn� likvidován na �OV. 
 

Bilance odtokových pom�r� pro období p�ívalových deš�� uvažuje intenzitu p�ívalového 
dešt� 128 l/s/ha po dobu 15 minut s periodicitou 1, jako vstupní údaje k výpo�tu byly použity: 
 

Odtokový sou�initel (zpevn�né plochy ve sklonu od 1 do 5%) = 0,8 
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Maximální množství deš�ových vod z povrchu plochy ke kompostování (bez zapo�tení 
retence sanovaného odpadu) je: 
 

Kompostování na povrchu stávající �ízené skládky odpad� = 40 x 80 m = 3 200 m2 
 

Q max =  0,8. 0,32 ha . 128 l/s/ha  = 32,8 l /s 
Q celkem = 29,5 m3/15 min 
 
 
 

Kompostování na �ásti zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní plochy (západn� od III. etapy 
stávající skládky S-OO) = 40 x 40 m = 1600 m2 
 

Q max =  0,8. 0,16 ha . 128 l/s/ha  = 16,384 l /s 
Q celkem = 14,8 m3/15 min 
 
Sklad odpad� kategorie O a N, zpevn�né plochy p�ed skladem nebezpe�ných odpad� 
Plochy skladu využívané ke skladování a úprav� odpad� a na n�j navazující zpevn�ná 
asfaltová plocha a p�ekládací rampa s t�ídící plochou budou odvodn�ny do reten�ní jímky o 
kapacit� 40 m3, odkud bude možné �erpadlem nebo fekálem vodu �erpat do jímek 
pr�sakových vod skládky „S-NO“, nebo odvézt k likvidaci na �OV. 

P�edpokládaná bilance odtokových pom�r� v období p�ívalových deš�� byla stanovena 
výpo�tem, uvažuje: 
Intenzitu p�ívalového dešt� 128 l/s/ha po dobu 15 minut s periodicitou 1 
 

Zpevn�ná asfaltová plocha u skladu = 60 x 20 m = 1 200 m2 

P�ekládací rampa s t�ídící plochou = 15 x 25 = 375 m2 

Odtokový sou�initel (zpevn�né plochy ve sklonu od 1 do 5%) = 0,8 
 

Q max =  0,8. 0,1575 ha . 128 l/s/ha  = 16,128 l /s 
Q celkem = 14,5 m3/15 min 
Technické �ešení a zabezpe�ení reten�ních jímek u jednotlivých technologií je uvedeno 
v kapitole �. B. I. 6. Popis technického a technologického �ešení zám�ru. Umíst�ní jímek je 
patrné z grafické p�ílohy oznámení �.1. 
 
Odpadní vody oplachové z mytí vozidel a mechanism� 
V sou�asné dob� probíhá o�ista mechanism� a vozidel tlakovou vodou pomocí mycího 
za�ízení WAP S 1000 na mycí ploše naproti garáži mechanism�. Odpadní vody z mytí jsou 
svedeny do železobetonových jímek pr�sakových vod stávající skládky odpad�. 
Rozší�ením po�tu mechanism� i nárok� na obslužnou dopravu lze o�ekávat vyšší nároky na 
pot�ebu vod na jejich o�istu – p�i provozu zám�ru se p�edpokládá produkce do 250 m3 
odpadních oplachových vod za rok. 
 
Povrchové vody z okolí t�sn�ných ploch jednotlivých technologií a okolí skládky 
Pro odvád�ní nezne�išt�ných srážkových vod z okolí stávající �ízené skládky odpad� 
Markvartovice jsou podél východní a severní strany t�lesa skládky vybudovány záchytné 
p�íkopy deš�ových vod (vykopaná rýha o délce 394 m). Dále je záchytný p�íkop deš�ových 
vod proveden i podél váhy skládky (žlabovými tvárnicemi o délce 177,5 m - délka bez úseku 
u III. etapy). P�íkopy jsou zaúst�ny propustkem pod komunikací u brány skládky do 
bezejmenné ob�asné vodote�e protékající p�i západní hranici areálu skládky. Celý systém 
odvodn�ní je gravita�ní. 
 

Odvodn�ní nezne�išt�ných srážkových vod v rámci uvažovaného Centra pro komplexní 
nakládání s odpady se p�edpokládá v lokalit� „sever“ a „jih“ obdobným zp�sobem, jako 
u stávající skládky. Provozní plochy a t�lesa skládek budou technicky zabezpe�eny proti 
pr�niku nezne�išt�ných deš�ových vod z okolí a naopak bude zabrán�no úniku odpadních 
a technologických vod z jednotlivých technologií do okolního prost�edí. 
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Po zapln�ní plánovaných kapacit uvažovaných skládek „S-OO“ a „S-NO“ budou t�lesa 
skládek v rámci rekultivace uzav�ena nepropustným p�ekrytím a odvád�ní nezne�išt�ných 
srážkových vod bude zajišt�no do sb�rného p�íkopu a následn� do bezejmenné ob�asné 
vodote�e u západní hranice stávající �ízené skládky odpad�. 
 

B. III. 3. Odpady 
Nakládání s odpady se �ídí platnou legislativou v odpadovém hospodá�ství (v dob� 
zpracování oznámení zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní a jeho 
provád�cími právními p�edpisy). 
 

Etapa výstavby 
Etapa výstavby p�edstavuje provedení všech konstrukcí, t�sn�ní a ostatních technických 
zabezpe�ení jednotlivých posuzovaných technologií a souvisejících staveb (viz. popis 
v kapitole B. I. 6.). 
 

P�i p�íprav� plochy pro realizaci zám�ru lze o�ekávat vznik odpadu p�i odstra�ování bylinné 
a p�edevším d�evinné vegetace (ke�e, náletové d�eviny). Tento odpad, bude-li vhodný, bude 
možné použít ke kompostování v p�íslušném za�ízení. 

Vyt�žené nezne�išt�né zeminy, nevyužitelné v rámci budování minerálního t�sn�ní, budou 
dále použity v areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady k technickému zabezpe�ení 
(zemní ochranné valy), v rámci technického zabezpe�ení skládky pro provoz skládkových 
t�les nebo jako materiál k rekultivaci.  

B�hem výstavby zám�ru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých �ástí konstruk�ních 
prvk� t�snících a drenážních systém� (nap�. zbytky neupot�ebených t�snících fólií PEHD, 
�ásti geotextílií, zbytky drenážních a výtla�ných potrubí aj.)  Dále budou vznikat také odpady 
typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obal� (papírové a 
lepenkové obaly �i plastové obaly od stavebních hmot, sm�sí a surovin, úlomky cihel, 
betonu, nevyužité �ásti kovových konstrukcí /železo a ocel, sm�sné kovy/ atd.). 
Recyklovatelný odpad bude p�edán do p�íslušného za�ízení, které je oprávn�no provád�t 
sb�r a výkup odpad�. Pokud budou n�které odpady �i jejich �ásti zne�išt�ny nebezpe�nými 
látkami, bude s t�mito odpady nakládáno v režimu odpad� nebezpe�ných. 

Etapa výstavby by p�i standardním pr�b�hu nem�la být významným zdrojem nebezpe�ných 
odpad� (lze o�ekávat vznik malého množství nebezpe�ných odpad� – jako nap�. obaly 
obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né, odpadní barvy a 
laky obsahující organická rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky, zne�išt�né �istící 
tkaniny a ochranné pracovní od�vy aj. …).  

Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy sou�asn� p�vodcem odpad�, zajistí 
další nakládání s t�mito odpady v souladu s platnými legislativními p�edpisy.  

P�esná specifikace a kvantifikace odpad� vznikajících v pr�b�hu výstavby není v sou�asné 
dob� možná, bude up�esn�na v provád�cích projektech. Dále bude v provád�cích projektech 
popsán i p�edpokládaný zp�sob nakládání s t�mito odpady. O�ekávané druhy odpad� 
vznikajících b�hem p�ípravy a výstavby zám�ru jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Tabulka �. 15: P�edpokládané druhy odpad� vznikající b�hem p�ípravy a výstavby zám�ru  

Katalogové 
�íslo 

Kategorie 
odpadu Název druhu odpadu 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt�dla nebo 
jiné nebezpe�né látky 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
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Katalogové 
�íslo 

Kategorie 
odpadu Název druhu odpadu 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, p�evodové a mazací oleje 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 O Plastové obaly 

15 01 07 O Sklen�né obaly 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly 
t�mito látkami zne�išt�né 

15 02 02 N 
Absorb�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� olejových filtr� 
jinak blíže neur�ených), �istící tkaniny a ochranné od�vy 
zne�išt�né nebezpe�nými látkami 

17 01 01 O Beton 
17 01 02 O Cihly 

17 01 07 O Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 

17 03 02 O Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 

17 09 04 O Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly  
17 09 01, 17 09 02, a 17 09 03 

17 04 07 O Sm�sné kovy 

17 04 05 O Železo a ocel 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 
 

Dodavatel stavby zajistí v rámci za�ízení staveništ� podmínky pro t�íd�ní a odd�lené 
shromaž�ování jednotlivých druh� odpad� v souladu s platnými p�edpisy v oblasti 
odpadového hospodá�ství. V pr�b�hu  p�ípravy stavby  i vlastní výstavby bude o vznikajících 
odpadech vedena odpovídající evidence. 

V rámci kolaudace stavby bude evidence odpad� vzniklých v procesu výstavby p�edložena 
dot�eným správním orgán�m a bude dokladován zp�sob jejich využití �i odstran�ní. 
 
Etapa provozu zám�ru 
 

V Centru pro komplexní nakládání s odpady se p�edpokládá úprava, využívání 
a odstra�ování širokého spektra odpad� kategorie O i N z komunální, živnostenské 
a pr�myslové sféry. Je uvažováno s vybudováním p�ekládací rampy s t�ídící plochou 
a skladu odpad�, umíst�ného v zast�ešené hale, který bude sloužit ke skladování odpad�, 
ur�ených k úprav� a využití, p�ípadn� odstran�ní  v rámci Centra, nebo p�edávaných jiným 
oprávn�ným osobám k dalšímu nakládání. Sou�ástí haly budou i za�ízení k úprav� odpad� a 
solidifika�ní linka. Dále je v areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady zamýšlena 
realizace kompostárny, dekontamina�ní plochy a mobilní solidifika�ní plochy. Pro ukládku 
dále nevyužitelných odpad� budou sloužit skládky „S-OO“ a „S-NO“, navazující jižním 
a severním sm�rem na stávající �ízenou skládku odpad�. 
 

Stru�ný popis technického i technologického �ešení jednotlivých uvažovaných za�ízení je 
uveden v kapitole oznámení �. B. I. 6. Návrhy seznam� odpad� uvažovaných k vstupu do 
jednotlivých za�ízení jsou uvedeny v p�íloze oznámení �. 4. 
 

Technické �ešení zám�ru bude rozpracováno v projektové dokumentaci. Zp�sob p�ejímky a 
dokladování kvality odpad� p�ijímaných do jednotlivých za�ízení Centra, podmínky které 
musí odpady spl�ovat, podrobný technologický postup, povinnosti obsluhy za�ízení, 
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nakládání a využívání upravených odpad� �i výrobk�, monitorování provozu a vliv� za�ízení 
na složky životního prost�edí v�etn� popisu konkrétních opat�ení k omezení negativních vliv� 
budou podrobn� specifikovány v provozních �ádech jednotlivých za�ízení (kompostárny, 
dekontamina�ní plochy, solidifika�ního/stabiliza�ního za�ízení, skladu odpad� kategorie O a 
N, skládky „S-OO“, skládky „S-NO“). Provozní �ády musí být zpracovány v souladu s platnou 
legislativou a p�edloženy ke schválení dot�enému orgánu státní správy (Krajský ú�ad 
Moravskoslezského kraje). 
 

K technickému zabezpe�ení jednotlivých technologií v rámci Centra pro komplexní nakládání 
s odpady (p�ekryvy odpad�, ochrana izola�ních vrstev, hrázky, podkladní vrstvy pro 
pojezdové cesty, rekultiva�ní vrstvy,…) budou stejn� jako u stávající �ízené skládky odpad� 
Markvartovice využívány  také vhodné odpady, aby se šet�ily p�írodní zdroje surovin. Dále 
m�že být k technologickým ú�el�m využíván kompost nevyhovující kvality, p�ípadn� 
produkty úpravy odpad� z proces� biodegradace a solidifikace/stabilizace (za p�edpokladu 
spln�ní legislativních podmínek pro použití k p�íslušnému ú�elu). P�íklady odpad�, které 
mohou být ukládány za ú�elem technického zabezpe�ení skládky „S-OO“ a zp�sob jejich 
využití je uveden v tabulce �. 16A. (Odpady katalogových �ísel 17 08 02, 19 03 05 a 19 03 
07 mohou být používány jako technické zabezpe�ení skládky pouze v 7. sekci III. etapy 
stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice a na skládce „S- NO“ v rámci Centra pro 
komplexní nakládání s odpady). 
 

Tabulka �. 16A: P�íklady odpad� ukládaných za ú�elem technického zabezpe�ení zám�ru 
v rámci provozu skládky „S-OO“ 

Katalog. 
�íslo 

Kateg. 
odpadu Název druhu odpadu Zp�sob 

využití  
01 01 02  O Odpad z t�žby nerudných nerost�  P, D 
01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod �ísly 01 03 04 a 01 03 05 H, C, P 
01 04 08 

O 
Odpadní št�rk a kamenivo neuvedené pod �íslem 01 04 
07  H, C, V, D 

01 04 09 O Odpadní písek a jíl H, P 
02 04 01 O Zemina z �išt�ní a praní �epy  P, R 
03 03 07 

O 
Mechanicky odd�lený vým�t z rozvlák�ování odpadního 
papíru a lepenky C, P 

10 01 01 
O 

Škvára, struska a kotelní prach (krom� kotelního prachu 
uvedeného pod �íslem 10 01 04) P, D 

10 01 15 
O 

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu 
neuvedené pod �íslem 10 01 14 (škvára, struska) C, D, V, P 

10 02 01 O Odpady ze zpracování strusky C, D, V, P 
10 02 02 O Nezpracovaná struska C, D, P, V 
10 08 09 O Jiné strusky C, D, P, V 
10 09 03 O Pecní struska C, D, P, V 
10 09 06 

O 
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod 
�íslem  10 09 05 P, C 

10 09 08 
O 

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod 
�íslem 10 09 07 P, C 

10 10 03 O Pecní struska C, D, P, V 
10 10 06 

O 
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod 
�íslem 10 10 05 P, C 

10 10 08 
O 

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod 
�íslem 10 10 07 P, C 
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Katalog. 
�íslo 

Kateg. 
odpadu Název druhu odpadu Zp�sob 

využití  
10 12 06 O Vy�azené formy C, D, P 
10 12 08 

O 
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po 
tepelném zpracování) C, D, P 

10 13 14 O Odpadní beton a betonový kal P 
12 01 17 

O 
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod �íslem 12 
01 16 P 

16 01 03 O Pneumatiky O 
16 11 02 

O 
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z 
metalurgických proces� neuvedené pod 16 11 01  C, D, P 

16 11 04 
O 

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 
proces� neuvedené pod 16 11 03  C, D, P 

16 11 06 
O 

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických 
proces� neuvedené pod �íslem 16 11 05 P, C 

17 01 01 O Beton C, V, D 
17 01 02 O Cihly C, V, D 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky C, V, D 
17 01 07 

O 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 C, V, D 

17 03 02 O Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 (živice) C, D 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod �íslem  17 05 03 P, C, V, H 
17 05 06 O Vyt�žená hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05 H, C, P 
17 05 08 

O 
Št�rk ze železni�ního svršku neuvedený pod �íslem 17 05 
07 P, C, H, D 

17 08 02 
O 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem  
17 08 01 P, D 

17 09 04 
O 

Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod 
�ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 P, C 

19 01 12 O Jiný popel a struska neuvedené pod �íslem 19 01 11 D 
19 03 05 O Stabilizovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 04 P, C, D 
19 03 07 O Solidifikovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 06 P, C, D 
19 04 01 O Vitrifikovaný odpad D 
19 05 03 O Kompost nevyhovující jakosti (charakteru zeminy) P, R, H 
19 12 09 O Nerosty (nap�. písek, kameny) C, D, H, P 
19 12 12 

O 

Jiné odpady (v�etn� sm�sí materiál�) z mechanické 
úpravy odpadu neuvedené pod �íslem 19 12 11 
(charakteru zeminy) P 

20 02 02 O Zemina a kameny P, C, V, H 
20 03 03 O Uli�ní smetky (charakteru zeminy) P, C, H, D 

 

Vysv�tlivky: 
C - pojezdové cesty v t�lese skládky 
D - podkladní vrstvy pro komunikace 
H - obvodové hrázky   
O - ochrana izola�ních vrstev p�i výstavb� a rekultivaci skládek 
P - p�ekryv odpadu 
R - rekultiva�ní vrstva  
V - vjezdy 
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P�íklady odpad�, které mohou být ukládány za ú�elem technického zabezpe�ení skládky „S-
NO“ a zp�sob jejich využití je uveden v tabulce �. 16B. 
 
Tabulka �. 16B: P�íklady odpad� ukládaných za ú�elem technického zabezpe�ení zám�ru 
v rámci provozu skládky „S-NO“ 

Kat. �íslo Název odpadu podle katalogu odpad� Kateg. Zp�sob 
využití  

 01 03 05 Jiná hlušina obsahující nebezpe�né látky N P, C 
 01 03 06  Jiná hlušina neuvedená pod �ísly 01 03 04 a 01 03 05 O H, C, P 
 01 04 08 Odpadní št�rk a kamenivo neuvedené pod �íslem 01 04 07   O  H, C, V, D 
 01 04 09  Odpadní písek a jíl  O  H, P 
 01 04 09  Odpadní písek a jíl  O/N  P 
 01 04 12 
 

Hlušina a další odpady z praní a �išt�ní nerost� neuvedené 
pod �ísly     01 04 07 a 01 04 11  O  H, C, P 

 02 04 01  Zemina z �išt�ní a praní �epy   O  H, P, R 
 02 04 01  Zemina z �išt�ní a praní �epy   O/N  P 
 03 03 07 
 

Mechanicky odd�lený vým�t z rozvlák�ování odpadního 
papíru a lepenky  O  P 

 03 03 07 
 

Mechanicky odd�lený vým�t z rozvlák�ování odpadního 
papíru a lepenky O/N P 

 03 03 10 
 

Vým�tová vlákna, kaly z mechanického odd�lování 
obsahující vlákna, výpln� a povrchové vrstvy 
z mechanického t�íd�ní 

O P 

 03 03 10 
 

Vým�tová vlákna, kaly z mechanického odd�lování 
obsahující vlákna, výpln� a povrchové vrstvy 
z mechanického t�íd�ní 

O/N P 

07 05 11 Kaly z �išt�ní odpadních vod v míst� jejich vzniku 
obsahující nebezpe�né látky – sádrovcový kal N D, P 

10 01 01 
  

Škvára, struska a kotelní prach (krom� kotelního prachu 
uvedeného pod �íslem 10 01 04) O C, D, P, V 

 10 01 01 
  

Škvára, struska a kotelní prach (krom� kotelního prachu 
uvedeného pod �íslem 10 01 04) O/N C, D, P 

 10 01 14 
 

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu 
obsahující nebezpe�né látky N C, D, P 

 10 01 15 
 

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu 
neuvedené pod �íslem 10 01 14 O C, D, P, V 

 10 02 01 Odpady ze zpracování strusky O D, P 
 10 02 01 Odpady ze zpracování strusky O/N D, P 
 10 02 02  Nezpracovaná struska O C, D, P 
 10 02 02  Nezpracovaná struska O/N C, D, P 

 10 09 05 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující 
nebezpe�né látky N P, C 

 10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod 
�íslem         10 09 05 O P, C 

 10 09 07 Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující 
nebezpe�né látky  N P, C 

 10 09 08  Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod �íslem 
10 09 07 O P, C 

 10 10 05 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující 
nebezpe�né látky N P, C 

 10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod 
�íslem   10 10 05 O P, C 

 10 10 07 Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující N P, C 
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Kat. �íslo Název odpadu podle katalogu odpad� Kateg. Zp�sob 
využití  

nebezpe�né látky  

 10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod �íslem 
10 10 07 O P, C 

 10 12 01 Odpadní keramické hmoty p�ed tepelným zpracováním O C, D 
 10 12 01 Odpadní keramické hmoty p�ed tepelným zpracováním O/N C, D 
 10 12 06 Vy�azené formy O P, C 
 10 12 06 Vy�azené formy O/N P, C 
 10 12 08 
 

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po 
tepelném zpracování) O C, V, D 

 10 12 08 
 

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po 
tepelném zpracování) O/N C, D 

 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O P 
 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O/N P 
 16 01 03 Pneumatiky O O 
 16 11 01 
 

Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály 
z metalurgických proces� obsahující nebezpe�né látky  N P, C 

 16 11 02 
 

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály 
z metalurgických proces� neuvedené pod 16 11 01  O P, C 

 16 11 03 
 

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 
proces� obsahující nebezpe�né látky   N P, C 

 16 11 04 
 

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 
proces� neuvedené pod 16 11 03  O P, C 

 16 11 05 
 

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 
proces� obsahující nebezpe�né látky   N P, C 

 16 11 06 
 

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 
proces� neuvedené pod 16 11 05  O P, C 

 17 01 01 Beton O C, V, D 
 17 01 01 Beton O/N C, D 
 17 01 02 Cihly O C, V, D 
 17 01 02 Cihly O/N C, D 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O C, V, D 
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O/N C, D 
 17 01 06 
 

Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� obsahující nebezpe�né látky N C, D,P,V,H 

 17 01 07 
 

Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 O C, V, D 

 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky N P, C, H 

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O P, R, C, V, 
H 

 17 05 05 Vyt�žená hlušina obsahující nebezpe�né látky N P, C 
 17 05 06 Vyt�žená hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05 O H, C, P 
 17 05 07 Št�rk ze železni�ního svršku obsahující nebezpe�né látky N P, C, D 

 17 05 08 Št�rk ze železni�ního svršku neuvedený pod �íslem 17 05 
07 O P, C, H, D 

 17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry zne�išt�né nebezpe�nými 
látkami N P, D 

 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 
08 01 O P, D 

 17 09 03 
 

Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných 
stavebních a demoli�ních odpad�) obsahující nebezpe�né 
látky 

N P, C 
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Kat. �íslo Název odpadu podle katalogu odpad� Kateg. Zp�sob 
využití  

 17 09 04 
 

Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O P, C 

 19 01 11 Popel a struska obsahující nebezpe�né látky N D 
 19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod �íslem 19 01 11 O D 
 19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží O P 

19 03 04 Odpad hodnocený jako nebezpe�ný, �áste�n� 
stabilizovaný N C, D, P  

19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 04 O C, D, P 
 19 03 06 Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpe�ný N C, D, P 
 19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 06 O C, D, P 
 19 04 01 Vitrifikovaný odpad O D 
 19 04 01 Vitrifikovaný odpad O/N D 
 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti (charakteru zeminy) O/N P, H 

 19 10 03 Lehké frakce a prach obsahující nebezpe�né látky ( 
bezprašné) N P 

 19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod �íslem 19 10 03 ( 
bezprašné) O P 

 19 12 09 Nerosty (nap�. písek, kameny)  O C, D, P, V, 
H 

 19 12 09 Nerosty (nap�. písek, kameny)  O/N C, D, P 

19 13 01  Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpe�né 
látky N C, D, H, P 

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod �íslem 19 
13 01 O C, D, H, P 

 20 02 02 Zemina a kameny O P, R, C, V, 
H 

 20 02 02 Zemina a kameny O/N P, C, H 
 

Vysv�tlivky: 
C pojezdové cesty v t�lese skládky 
D podkladní vrstvy pro komunikace v t�lese skládky 
H obvodové hrázky   
O  drenážování a ochrana izola�ních vrstev p�i výstavb� a rekultivaci skládek 
P p�ekryv odpadu 
R rekultiva�ní vrstva  
V  vjezdy v t�lese skládky 

 
Oznamovatel bude také p�vodcem odpad� ve smyslu zákona o odpadech a bude povinen 
plnit povinnosti stanovené tímto zákonem a souvisejícími legislativními p�edpisy. 

N�které druhy odpad�, které vzniknou b�hem p�ípravy nebo provozu zám�ru, mohou být 
upraveny, využity nebo odstran�ny v rámci jednotlivých za�ízení Centra pro komplexní 
nakládání s odpady. V p�ípad�, že toto nebude možné, budou p�edány k dalšímu nakládání 
osobám oprávn�ným ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní. 

Odpady vzniklé v rámci provozního zázemí a p�i provozu všech technologií, které jsou 
p�edm�tem zám�ru, budou shromaž�ovány v shromaž�ovacích nádobách, ur�ených 
k tomuto ú�elu, po jejich napln�ní budou odpady dále upravovány, využívány �i 
odstra�ovány vhodným zp�sobem dle jejich skute�ných vlastností: 
- kompostovatelné odpady budou upravovány kompostováním,  
- odpady zne�išt�né NEL a PAU nad p�ípustné limity pro uložení na skládku mohou být 

upravovány na dekontamina�ní ploše, 
- dále recyklovatelné odpady budou p�edávány k recyklaci (plasty, sklo, železný šrot, …)  
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- odpady již dále nevyužitelné mohou být uloženy na skládce „S-OO“ nebo „S-NO“,  
- odpady, které by nevyhovovaly podmínkám pro uložení na skládku (nevhodná 

konzistence, prašnost…) budou zasolidifikovány/zastabilizovány a  poté podle svých 
skute�ných vlastností budou výše uvedenými zp�soby upravené odpady využity nebo 
odstran�ny v za�ízeních Centra nebo p�edány oprávn�né osob�, 

- všechny ostatní odpady, které nebude možné v t�chto za�ízeních upravit, využít �i 
odstranit, budou p�edávány oprávn�né osob�.  

 
Pokud budou v rámci provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady vznikat nebezpe�né 
odpady, bude nakládání s nimi, stejn� jako v p�ípad� odpad� ostatních, v souladu 
s požadavky p�íslušných právních p�edpis�, v�etn� provedení a ozna�ení shromaž�ovacích 
nádob. 
 

P�edpokládané druhy a množství odpad�, vznikajících provozem zám�ru (dle zkušeností 
investora), je uvedeno v následující tabulce.  
 

Tabulka �. 17: P�edpokládané druhy odpad� vznikající provozem zám�ru  

Katalogové 
�íslo 

Kategorie 
odpadu Název druhu odpadu P�edpokládané 

množství v t/rok 

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 0,025 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 0,3 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, 
p�evodové a mazací oleje 0,15 

13 05 03 N Kaly z lapák� ne�istot 0,1 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 0,05 

15 01 02 O Plastové obaly 0,05 

15 01 07 O Sklen�né obaly 0,06 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek 
nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né 0,05 

15 02 02 N 

Absorb�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� 
olejových filtr� jinak blíže neur�ených), �istící 
tkaniny a ochranné od�vy zne�išt�né 
nebezpe�nými látkami 

0,08 

16 01 03 O Pneumatiky 0,15 

16 06 01 N Olov�né akumulátory 0,05 

16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 0,001 

16 01 17 O Železné kovy 0,05 

20 01 21 N Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� 0,005 

20 01 35 N 
Vy�azené elektrické a elektronické za�ízení 
obsahující nebezpe�né látky neuvedené pod 
�ísly 20 01 21 a 20 01 23 

0,01 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 1,5 

20 03 03 O Uli�ní smetky 1,5 
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V p�ípad� upot�ebených baterií, akumulátor�, pneumatik a zá�ivek bude využíváno možností 
zp�tného odb�ru použitých výrobk� (dle ustanovení § 38 zákona �.185/2001 Sb., o 
odpadech v platném zn�ní). 
 
Dále m�že vznikat p�i údržb� areálu (pop�. pozd�ji p�i údržb� rekultivovaných ploch) i odpad 
katalogového �ísla 02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv (kategorie O). Tento odpad lze využít 
v rámci provozu kompostárny v areálu Centra.  
 
P�i provozu jednotlivých za�ízení Centra mohou vznikat také odpady: 
 
 

Ve skladu odpad� bude nakládáno s odpady kategorie nebezpe�ný i ostatní, které budou 
schváleny p�íslušnými ú�ady a uvedeny v provozním �ádu skladu. Lze p�edpokládat vznik 
odpadních obal� zne�išt�ných nebezpe�nými látkami (odpad kat. �. 15 01 10).  

V �ásti haly skladu bude probíhat i úprava n�kterých odpad� (drcení, t�íd�ní, lisování…) a 
bude zde provozována solidifika�ní linka.  
Výsledné produkty úpravy solidifikace/stabilizace (upravené odpady v�etn� pojiv a plniv) 
budou podle svých skute�ných vlastností za�azeny dle vyhlášky �. 381/2001 Sb., Katalog 
odpad�, takto: 
 

19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpe�ný, �áste�n� stabilizovaný 
19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 04 
19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpe�ný 
19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod �íslem 19 03 06 
 

a budou podle svých skute�ných vlastností dále využity nebo odstran�ny.  
 
P�i kompostování m�že mimo pr�myslových kompost� (ve smyslu �SN 46 5735) vznikat i 
kompost nevyhovující jakosti (odpad katalogového �ísla 19 05 03)  - ten pak bude možné 
využít jako technologický materiál pro technické zabezpe�ení skládky �i jako materiál vhodný 
k její rekultivaci, pop�ípad� bude nabídnut pro obdobné ú�ely jiným oprávn�ným osobám.  

 

B�hem provozu dekontamina�ní plochy se bude nakládat s nebezpe�nými odpady. 
Dekontaminovaný odpad m�že být v závislosti na jeho vlastnostech, zjišt�ných záv�re�ným 
vzorkováním, nap�. uložen na skládku, nebo použit jako technické zabezpe�ení skládky pro 
p�ekryv a budování nezbytných technologických prvk� skládky (obvodové hrázky aj.), využit 
na zp�tný závoz sanované lokality nebo na rekultivaci skládek. V p�ípad� p�ekategorizace 
odpadu z kategorie nebezpe�ný na odpad kategorie ostatní je pot�eba doložit Osv�d�ení 
o vylou�ení nebezpe�ných vlastností odpadu. Pokud bude rozhodnuto na základ� výsledné 
kvality odpadu upraveného biodegradací o jeho využití �i odstran�ní v Centru pro komplexní 
nakládání s odpady, bude p�i nakládání s ním postupováno v souladu s provozními �ády 
jednotlivých za�ízení. 

V p�ípad� havarijních únik� (pohonných �i mazacích hmot z mechanism�, skladovaných 
kapalných nebezpe�ných odpad� apod.) budou použity sorp�ní prost�edky, které budou 
následn� jako nebezpe�ný odpad (kat. �. 15 02 02) shromážd�ny v p�íslušném 
shromaž�ovacím prost�edku a odstran�ny v rámci skládky „S-NO“ nebo p�edány 
k odstran�ní �i využití oprávn�né osob�. 
 
 

Odpady vznikající p�i ukon�ení provozu Centra 
P�i ukon�ení provozu Centra musí investor �ízen� spot�ebovat neupot�ebené a nevyužité 
suroviny, materiály, nebo je p�edat k využití jiné osob�,  p�ípadn� zajistit jiné naložení s nimi 
v souladu s platnou legislativou. 

V rámci ukon�ení provozu areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady (likvidace 
provozního zázemí, skladu, zpevn�né plochy, …) bude spektrum vznikajících odpad� 
obdobné jako v etap� výstavby. Odstran�ní objekt�, budov a zpevn�ných ploch a nakládání 
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s odpady musí být realizováno dle požadavk� platných legislativních p�edpis�. Ve 
významném množství by mohly vznikat odpady uvedené v tabulce �. 18. 
 

Tabulka �. 18: P�edpokládané druhy odpad� vznikající p�i ukon�ení provozu Centra  

Katalogové 
�íslo 

Kategorie 
odpadu Název druhu odpadu 

17 01 01  O Beton 
17 01 02 O Cihly 

17 01 07 O Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 

17 03 02 O Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 

17 09 04 O Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 
09 01, 17 09 02, a 17 09 03 

 

 
 
B. III. 4. Hluk, vibrace a zá�ení 
 

B. III. 4.1. Hluk 
 

B�hem provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady bude vznikat hluk vyvolaný 
strojovou technikou a mechanismy a dále obslužnou dopravou.   
 

V areálu �ízené skládky odpad� Markvartovice jsou v provozu následující  stacionární 
zdroje: kompaktor Stavostroj COM 3010, kolový naklada� UNK 320, traktor ZETOR 6340 
v�etn� náv�su.  
 

Nov� budou v posuzovaném zám�ru – Centru pro komplexní nakládání s odpady 
zprovozn�ny: kolový naklada� UNO, mobilní drti� odpad�, drti� – št�pkova�, fekální záv�sné 
za�ízení (pop�. fekální v�z), t�ídící linka. Dále bude pro omezení emisí skládkového plynu 
instalována kogenera�ní jednotka. Na objektu skladu odpad� kategorie O a N budou 
umíst�ny a provozovány ventilátory. V tabulce �. 19 je uvedena stru�ná charakteristika 
stacionárních zdroj� hluku. 
 

Tabulka �. 19:  Charakteristika stacionárních zdroj� hluku  

po�et L1Aeq d LWA t LWA´  zdroj hluku 
zdroj� (dB) (m) (dB) (min.) (dB) 

traktor ZETOR  1 86 1 105 10 88 

naklada� UNO 1 - - 104 45 94 

vyústka VZT  2 71 1,5 74 480 74 

št�pkova� – drti�  1 93,9 0,5 115 480 115 

mobilní drti�ka stav. odpad�  1 90 1 115 480 115 

kogenera�ní jednotka - protihlukový kryt 2 70 1 89 480 89 

kogenera�ní jednotka - vývod spalin 2 80 1 70 480 70 
 

Vysv�tlivky: 
L1pAeq,T  - hladina akustického tlaku A nam��ená ve vzdálenosti d od zdroje 
d  - vzdálenost ve které byla m��ena L1pAeq od zdroje hluku 
LW  - hladina akustického výkonu 
t  - doba chodu zdroje hluku v pr�b�hu jednoho pracovního dne 
LwA´  - hladina akustického výkonu A p�epo�tena na 8 nejhlu�n�jších hodin 
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Hladina akustického tlaku udávaná pro nákladní vozidlo p�i nakládce a p�i spušt�ném motoru 
je p�ibližn� 80 dB - 86 dB dle typu nákladního vozidla. 
 
Dalším zdrojem hluku bude, stejn� jako v sou�asnosti, dopravní hluk vyvolaný p�edevším 
provozem nákladních vozidel zajiš�ujících dopravní obslužnost. Realizace zám�ru si vyžádá 
navýšení pot�eby intenzit této dopravy. Stávající i p�edpokládané nároky na dopravu 
(nákladní a osobní vozidla) jsou charakterizovány v tabulce �. 6  v kapitole �. B. II. 4. Nároky 
na dopravní a jinou infrastrukturu.  

Jako p�íjezdová a odjezdová trasa k Centru bude složit stávající obslužná asfaltová 
komunikace (o délce cca 1 600 m), napojovacím bodem je komunikace �. II/56, spojující 
Ostravu a Hlu�ín. Do jednotlivých sekcí skládky a k zabezpe�eným plochám jednotlivých 
technologií úprav odpad� budou z�ízeny vnitroareálové komunikace z vhodných materiál� 
(pop�. odpad�). 

Zdroje hluku i obslužná doprava budou stejn� jako v sou�asné dob� v provozu pouze 
v denní dob�. Oba dominantní stacionární zdroje hluku - drti� – št�pkova� využívaný pro 
provoz kompostárny a drti�ka odpad� – budou využívány pouze nárazov� (v závislosti na 
charakteru zpracovávaných odpad� a surovin). Dle sd�lení investora budou v provozu cca  
25 dn� v roce. Soub�h t�chto za�ízení není p�edpokládán. 

B. III. 4.2. Vibrace 
Hlavními faktory, které ur�ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p�íjezdových 
komunikacích, strojní mechanizace využívaná v rámci areálu Centra a stav geologického 
podloží na míst� zám�ru. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných objekt� od místa 
zám�ru se p�enos vibrací z provozu samotného areálu Centra do t�chto objekt� 
nep�edpokládá. 
 

P�i jízd� nákladních aut (pop�. mechanism�) po komunikaci vznikají tzv. dopravní ot�esy. 
Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanismu), úrovní jeho technického provedení a 
technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto ot�esy se ší�í v podloží, 
obvykle se však projevují pouze n�kolika metr� od liniového zdroje. Vzhledem 
k o�ekávanému p�ír�stku ke stávající intenzit� dopravy se nep�edpokládá, že by ot�esy 
vyvolané pr�jezdem obslužné dopravy zám�ru byly p�í�inou statických poruch staveb 
situovaných v blízkosti využívaných komunikací. 
 

B. III. 4.3. Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 

Posuzovaný zám�r není zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického zá�ení. 
 

 
 

B. III. 5. Dopl
ující údaje (významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 
 

Umíst�ní t�les uvažovaných skládek je navrženo do místa stávající terénní deprese po t�žb� 
cihlá�ských hlín v lokalit� „sever“  a v rekultivované lokalit� „jih“, navážkou odpad� dojde 
k vypln�ní vyt�ženého prostoru. 

Maximální výška stávající skládky m�že být 26,5 m od povrchu asfaltové vozovky vedle 
skládkového t�lesa, skládky „S-OO“ a „S-NO“ budou pravd�podobn� výškov� navazovat na 
stávající skládku. 

Rekultivace skládky bude provád�na po jejích �ástech (etap�, sekci) pokud to bude 
technicky možné a po uplynutí dostate�n� dlouhé doby pro „sednutí“ uložených odpad�, aby 
nedocházelo k porušení rekultiva�ních vrstev. Na rekultivaci technickou bude pro zachování 
biologické hodnoty zájmového území  navazovat biologická rekultivace.  

Rekultivace bude podrobn� �ešena v projektové dokumentaci.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM 
ÚZEMÍ 
 

C.1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území 
 

C. 1. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 
 
 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabiln�jších �ástí krajiny, ú�eln� rozmíst�ných podle funk�ních a prostorových kritérií – tj. 
podle rozmanitosti potenciálních p�írodních ekosystém� v �ešeném území, na základ� jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr� (minimální plochy biocenter, 
maximální délky biokoridor� a minimální nutné ší�ky), dle aktuálního stavu krajiny a 
spole�enských limit� a zám�r� ur�ujících sou�asné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému (Míchal I., 1994). 
 
Dle zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemn� propojený soubor p�irozených i pozm�n�ných, avšak 
p�írod� blízkých ekosystém�, které udržují p�írodní rovnováhu. 
 

Biocentrum je �ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož�uje 
existenci druh� nebo spole�enstev rostlin a živo�ich�. Biokoridor je �ást krajiny, která spojuje 
biocentra a umož�uje organism�m p�echody mezi biocentry. 
 

Vymezení prvk� územního systému ekologické stability pro katastrální území  Markvartovice 
vychází ze zpracovaného generelu „Územního systému ekologické stability krajiny 
Ludge�ovice, Markvartovice“ z r. 1994, drobných úprav zapracovaných do územního plánu 
obce, zm�n provedených podle Regionální a nadregionální ÚSES �R (zpracováno v r. 1996 
L. Bínovou) a dalšího up�esn�ní podle konceptu územního plánu velkého územního celku 
Opava (�ást ÚSES byla zpracována v r. 2000 Leošem Burešem). 
 

Navrhovaný zám�r se nachází v jihozápadní �ásti takto vymezeného území. Podle platného 
územního plánu obce Markvartovice se v blízkosti plánovaného zám�ru nachází lokální 
biocentrum (LBC) a lokální biokoridor (LBK) - viz. grafické znázorn�ní: p�íloha oznámení �. 5. 
 

Cca 170 m východn� od plánovaného centra pro komplexní nakládání s odpady se nachází 
lokální biocentrum „Za chodníky“ (vedené pod názvem Markvartovice 3) o rozloze 3,6 ha. 
Jedná se o kulturu pole a lesa s porosty smrkovými, listnatými a smíšenými. STG: 3BC4, 
3B3. 
 

Z lokálního biocentra „Nad kravínem“ v jihovýchodní �ásti katastrálního území Markvartovice  
je veden p�es katastrální území Ludge�ovic do lokálního biocentra „Za chodníky“ biokoridor  
lokálního významu s ozna�ením Markvartovice 2-3. Délka biokoridoru je cca 1900 m. Je 
tvo�en kulturou orné p�dy, louky, pastviny a lesa. Drobné lesíky jsou listnaté. STG: 3B3, 
3BC3, 3BC4. 
 

Lokální biokoridor pokra�uje z lokálního biocentra „Za chodníky“  sm�rem k severozápadu 
na obec Darkovi�ky. (Nejmenší vzdálenost tohoto biokoridoru od plánovaného zám�ru je 100 
m severovýchodním sm�rem.) Tato �ást biokoridoru má ozna�ení Markvartovice 3-19. Délka 
biokoridoru je cca 2 100 m. Je tvo�en kulturou orné p�dy, cílovým spole�enstvem je les. 
STG: 3B3. 
 

Dle územního plánu m�sta Hlu�ín se ve vzdálenosti cca 50 m jihovýchodn� od zám�ru za 
komunikací �. 56 spojující Hlu�ín a Ostravu nachází lokální biocentrum s názvem „Cihelna“ 
(vedené pod �íslem 23). Biocentrum vzniklo na míst� skládky nadložních zemin a je tvo�eno 
porostem t�ešn�, trnky, akátem, vrbou, b�ízou a topolem. Rozloha biocentra je cca 4 ha. 
STG: 3AB2. 
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Registrované významné krajinné prvky (tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický vzhled nebo p�ispívají k udržení její stability) 
se v blízkosti zám�ru nenachází. Registrovaným významným krajinným prvkem v širším 
okolí je vodote� Jásenka. 
 
Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, podle ustanovení § 3b jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. V zájmové lokalit� 
se v blízkosti uvažovaného Centra nachází lesní porosty a to západním, severovýchodním, 
východním a jihovýchodním sm�rem. 
 
 

Památné a významné stromy se v plochách dot�ených zám�rem ani v jeho bezprost�ední 
blízkosti blízkosti nevyskytují.  
 
 

C. 1. 2. Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park�, území historického, 
kulturního nebo archeologického významu 
 

Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park� se v míst� zám�ru ani v bližším okolí 
nevyskytují. 
 

V širším okolí se nachází: 
− p�írodní rezervace �erný les u Šilhe�ovic I. a II. (cca 3,5 km východn� od zám�ru), 

v blízkosti hranic katastrálního území Markvartovic. Skládá se ze dvou �ástí o rozloze 
8,04 ha a 7,69 ha, byla vyhlášena v r. 1970. V této p�írodní rezervaci jsou zachovány 
zbytky bukových porost� pralesového charakteru. 

 

− p�írodní rezervace Št�pán o rozloze 45,24 ha (cca 4 km jihozápadn� od zám�ru), mezi 
obcemi Martinov a Bobrovníky. Rezervace byla vyhlášena v r. 1992. Je tvo�ena rybníkem 
s okolním mok�adem, lokalita kriticky ohrožených druh� flory i fauny.  

 

 

Zpracovateli oznámení není známa okolnost, že by zájmové území bylo p�edm�tem zájm� 
archeologické památkové pé�e. P�vodní p�dní profil byl odt�žen v rámci t�žby cihlá�ských 
hlín. 
 

Objekty chrán�né památkovou pé�í a historické stavby v nalézající se v širším okolí zám�ru 
jsou uvedeny v kapitole �. C 2. 10. 
 
 

C. 1. 3.  Území hust� zalidn�ná 
 

Území pro z�ízení Centra pro komplexní nakládání s odpady se nachází mezi obcemi 
Markvartovice a Hlu�ín, u jihozápadní hranice katastrálního území obce Markvartovice.  
 

Zájmové území  leží mimo souvislou obytnou zástavbu, vzdálenost zám�ru od nejbližších 
ob�anských zástaveb obou obcí je cca 1000 - 1100 m.  
 
 
 

C. 1. 4. Území zat�žovaná nad míru únosného zatížení (v�etn� starých 
ekologických zát�ží), extrémní pom�ry v dot�eném území 
 
 

V dot�ené lokalit� je provád�na t�žba sprašových a glacigenních hlín v rámci dobývacího 
prostoru „Markvartovice �. 7/0143/9“. V místech ukon�ené t�žby cihlá�ských hlín je již 
situována �ízená skládka odpad� Markvartovice. Zám�r bude navazovat na areál stávající 
skládky severním a jižním sm�rem a je plánován také do prostor� ukon�ené t�žby.  
 

Ve vzdálenosti cca 60 - 70 m jihovýchodn� od areálu skládky vznikla v 60. letech skládka 
nadložních zemin. V sou�asné dob� se nachází na míst� této skládky porosty t�ešn�, trnky, 
akátu, vrby, b�ízy a topolu a tato plocha je vedena jako lokální biocentrum. 
 

Poddolovaná, ani svážná území se v zájmové lokalit� nenachází. V dot�eném území nejsou 
známy extrémní pom�ry. 
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C. 1. 5. Ochranná pásma 
 

Na skládku je p�ivedeno elektrické vedení VN. Toto vedení je chrán�no ochranným pásmem 
15 m od osy vedení  VN a dále je vymezeno ochranné pásmo 10 m od trafostanice.  
 

Cca 650 m jihovýchodn� od skládky na kraji obce Markvartovice s místním názvem „P�i 
Dudov�“ (u levé strany komunikace �. 56 ve sm�ru na Ostravu) se nachází ochranné pásmo 
vodních zdroj� 1. a 2. stupn� (bývalé PHO - pásmo hygienické ochrany). 
 
C. 2. Charakteristika sou�asného stavu životního prost�edí v dot�eném území 
 

C. 2. 1. Ovzduší a klima 
 

C. 2. 1. 1. Klimatické faktory 
 

Katastrální území Markvartovice leží cca 8 km severozápadn� od Ostravy. Klimatické 
pom�ry jsou charakterizovány polohou a vertikální �lenitostí reliéfu. Podle klimatické 
klasifikace (Quitt, 1975) náleží hodnocené území do MT 10, tj. do oblasti mírn� teplé 
s dlouhým létem, teplým a mírn� suchým, s krátkým p�echodným obdobím s mírn� teplým 
jarem a mírn� teplým podzimem (viz. tabulka �. 20). Zima je krátká, mírn� teplá a velmi 
suchá, s krátkým trváním sn�hové pokrývky. 
 
Tabulka �. 20: Klimatické charakteristiky oblasti MT 10 (pramen: “Klimatické oblasti �R”) 
 
 

Klimatické charakteristiky - oblast MT 10 

Po�et letních dn� 40 - 50 
Po�et dn� s pr�m�rnou teplotou 100C a více 140 - 160 
Po�et mrazových dn� 110 - 130 

Po�et ledových dn� 30 - 40 
Pr�m�rná teplota v lednu -2 až -3 0C 
Pr�m�rná teplota v �ervenci 17 - 18 0C 
Pr�m�rná teplota v dubnu 7 - 8 0C 

Pr�m�rná teplota v �íjnu 7 - 8 0C 
Pr�m�rný ro�ní potenciální výpar z povrchu p�dy 652 mm 

Pr�m�rné ro�ní srážky 746 mm 
Pr�m�rný po�et dn� se srážkami 1 mm a více 100 - 120 
Srážkový úhrn ve vegeta�ním období 400 - 450 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období 200 - 250 mm 

Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou 50 - 60 
Po�et dn� zamra�ených 120 - 150 

Po�et dn� jasných 40 - 50 
 
 

Ro�ní pr�m�rná teplota vzduchu �iní 8 - 9°C. 
 

V tabulce �. 21 je uveden p�ehled m�sí�ních pr�m�r� srážek a celkový srážkový úhrn za 
období 1999 – 2003  z m��ení provád�ného na stanici �HMÚ  v Ostrav� Porub�. 
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Tabulka �. 21:  M�sí�ní pr�m�ry srážek  podle údaj� stanice Ostrava – Poruba. 
 

Pr�m�r srážek (mm) 

m�síc Období 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Celkový 
srážkový 

úhrn 
(mm) 

r. 2003 25,3 4,2 20,0 34,2 84,9 24,0 94,3 58,7 41,2 74,3 32,5 34,6 528,2 

r. 2002 10,1 28,5 32,4 30,8 70,6 116,1 85,6 163,1 74,5 62,4 40,4 35,3 749,8 

r. 2001 51,6 32,1 47,5 72,1 34,0 97,7 177,6 76,3 100,5 29,3 33,6 31,3 783,6 

r. 2000 25,5 20,6 76,9 39,4 67,0 72,0 169,7 53,7 70,5 24,2 80,8 41,7 742,0 

r. 1999 23,0 28,6 42,8 57,5 53,8 180,9 89,9 41,6 62,0 49,7 79,0 15,4 724,2 

  Pr�m�rný ro�ní srážkový úhrn (pr�m�r za období 1999 – 2003)  706 
  

 

Pro lokalitu Markvartovice zpracoval �HMÚ Praha odborný odhad v�trné r�žice. Zobrazení 
v�trné r�žice je p�ílohou zpracované rozptylové studie (viz. p�íloha oznámení �. 7). 
 

V�trná r�žice udává �etnost sm�r� v�tr� ve výšce 10 m nad terénem pro p�t t�íd stability 
p�ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t�i t�ídy 
rychlosti v�tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Z  v�trné r�žice pro lokalitu Markvartovice vyplývá, že nejv�tší �etnost výskytu má 
jihozápadní vítr s 22,81 %. �etnost výskytu bezv�t�í je 20,79 %. (Dále se vyskytují v�try 
s následujícími �etnostmi: severozápadní vítr - 15,38%, jižní - 10,88%, severní - 9,64%, 
západní 8,28 %, severovýchodní 5,50 % a východní – 4,28 %.) Slabý vítr o t�íd� rychlosti 1,7 
m.s-1 (do 2,5 m.s-1) se vyskytuje v 63,16 % p�ípad�, st�ední vítr o t�íd� rychlosti 5 m.s-1 (2,5 – 
7,5 m.s-1) lze o�ekávat v 32,47 % a silný vítr o t�íd� rychlosti 11 m.s-1 (nad 7,5 m.s-1) se 
vyskytuje v 4,37 % p�ípad�. I. a II. t�ída stability po�así v p�ízemní vrstv� atmosféry, tzn. 
špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 32,52 % p�ípad�. 
 

Charakteristika t�íd stability a výskyt t�íd rychlosti v�tru vyplývají z následující tabulky: 
 

Tabulka �. 22: T�ídy stability atmosféry 

T�ída 
stability Rozptylové podmínky 

Výskyt    t�íd   
rychlosti v�tru  

(m/s) 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7 5 

III slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 
mírn� zhoršené rozptylové podmínky 1,7 5 11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7 5 11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7 5 
 

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm�nami teploty vzduchu s m�nící se výškou nad 
zemí. Vzr�stá-li teplota s výškou, t�žší studený vzduch z�stává v nižších vrstvách atmosféry 
a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb� v ovzduší a tím k nedostate�nému rozptylu 
zne�iš�ujících látek, nastává inverze (I. a II. t�ída stability). Inverze se vyskytují p�evážn� 
v zimní polovin� roku, kdy se zemský povrch intenzivn� ochlazuje. V d�sledku 
nedostate�ného slune�ního zá�ení mohou inverze trvat i n�kolik dní. V letní polovin� roku se 
inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší 
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rychlostí v�tru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za 
následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.  

B�žn� se vyskytující rozptylové podmínky p�edstavují t�ídy stability III a IV, kdy dochází bu� 
k nulovému (III. t�ída) nebo mírnému (IV. t�ída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti v�tru, p�i silném v�tru obvykle nastávají podmínky IV. t�íd� 
stability. 

V. t�ída stability popisuje rozptylové podmínky p�i silném poklesu teploty s výškou. Za t�chto 
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé�e, protože leh�í vzduch 
sm��uje od zem� vzh�ru a t�žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
zne�iš�ujících látek. Výskyt t�chto podmínek je omezen na letní p�lrok a slune�ná 
odpoledne, kdy v d�sledku p�eh�átého zemského povrchu se siln� zah�ívá i p�ízemní vrstva 
ovzduší. 
 

 
C. 2. 1. 2. Kvalita ovzduší 
 

Samotná problematika zne�išt�ní ovzduší je d�sledkem p�sobení zdroj� z blízkého i 
vzdálen�jšího okolí. Nep�íznivá situace je zp�sobena zejména malou vzdáleností od  velkých 
zdroj� emisí (situovaných p�edevším v ostravské oblasti). Mezi hlavní producenty emisí 
v regionu pat�í Nová Hu�, a.s. Ostrava, Vysoké Pece Ostrava,a.s., Vítkovice, a.s., Elektrárny 
D�tmarovice, Moravskoslezské teplárny, Ostravsko-karvinské koksovny, Teplárny Karvinná, 
Bekaert-ŽDB Bohumín s.r.o.. Dále kvalitu ovzduší v dot�ené lokalit� ovliv�ují i lokální zdroje 
emisí. 
Kvalita ovzduší není v posuzované lokalit� trvale sledována.  
 

Imisní situace není v posuzované lokalit� trvale sledována.  

Oxid dusi�itý (NO2) 

V Moravskoslezském kraji se monitoring oxidu dusi�itého provádí v 25 m��ících stanicích:   
−  stanice �. 1192 – Sv�tlá Hora (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky až 

stovky km) - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 
− stanice �. 1067 – Frýdek-Místek (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 

km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 
− stanice �. 1188 – T�inec Kosmos (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 

km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 
− stanice �.1356 – �eladná (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko – m�stské nebo 

venkov (4 – 50 km) - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 
− stanice �.1357 – Návsí u Jablunkova (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko – 

m�stské nebo venkov (4 – 50 km) - reprezentativnost: oblastní (desítky až stovky km) - 
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 

− stanice �. 1214 – Bílý K�íž (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky až 
stovky km) - stanovení celkové hladiny pozadí 

− stanice �. 1187 – T�inec-Kanada (MÚT�), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 
km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

− stanice �. 1065 – Bohumín (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 km) - 
stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

− stanice �. 1066 – �eský T�šín (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 
km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

− stanice �. 1070 – Orlová (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 km) - 
stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

− stanice �. 1069 – Karviná (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 km) - 
stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 
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− stanice �. 1068 – Haví�ov (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 km) - 
stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

− stanice �. 1072 – V���ovice (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní (desítky až stovky km) - 
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 

− stanice �. 1334 – Petrovice u Karviné (�EZ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky 
až stovky km) - ur�ení vlivu význa�. zdroj� na hladinu imisí 

− stanice �. 1335 – Šunychl (�EZ), reprezentativnost: oblastní (desítky až stovky km) - 
ur�ení vlivu význa�. zdroj� na hladinu imisí 

− stanice �. 1073 – Lubina (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky až stovky 
km) - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 

− stanice �. 1074 – Studénka (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky až 
stovky km) - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 

− stanice �. 625 – �ervená (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky až stovky 
km) - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 

− stanice �.1186 – Opava-Kate�inky (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko – 
m�stské nebo venkov (4 – 50 km) - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 

− stanice �. 125 – Ostrava-Poruba (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 
km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

− stanice �. 1061 – Ostrava-Fifejdy (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 
km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

− stanice �. 1062 – Ostrava-Por./V.obvod (�HMÚ), reprezentativnost 
− stanice �. 1064 – Ostrava-Záb�eh (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 

km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 
− stanice �. 1410 – Ostrava-P�ívoz (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 

km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 
− stanice �. 1063 – Ostrava-Radvanice (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 

až 4 km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 

Posuzovanou lokalitu nejlépe vystihují m��ící stanice �.1072 – V���ovice a stanice �.1335 – 
Šunychl: 
 

Stanice �. 1072 - V��
ovice: 
V roce 2003 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 85,6 µg/m3 (dne 9.1.2003), 98% 
Kv = 54,4 µg/m3. Denní maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 69,3 µg/m3 (9.1.2003), 
98% Kv = 51,7 µg/m3. 

Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 29,8 µg/m3 (1. �tvrtletí), 14,0 µg/m3 (2. 
�tvrtletí), 12,7 µg/m3 (3. �tvrtletí) a 23,3 µg/m3 (4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné 
koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla 19,9 µg/m3. 
 

Stanice �. 1335 - Šunychl: 
V roce 2003 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 112,0 µg/m3 (dne 28.2.2003), 
98% Kv = 51,0 µg/m3. Denní maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 59,7 µg/m3 (9. 1. 
2003), 98% Kv = 44,4 µg/m3. 

Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 26,9 µg/m3 (1. �tvrtletí), 11,1 µg/m3 (2. 
�tvrtletí), 11,1 µg/m3 (3. �tvrtletí) a 20,8 µg/m3 (4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné 
koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla 17,4 µg/m3. 

Stanovené imisní limity pro NO2 nejsou ani na jedné z m��ících stanic p�ekra�ovány. 
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Suspendované �ástice frakce PM10 (PM10)  

V Moravskoslezském kraji se monitoring PM10 provádí v 22 m��ících stanicích:   
− stanice �. 1184 – Bílý K�íž (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky až 

stovky km) - stanovení celkové hladiny pozadí 
− stanice �. 517 – Karviná-OHS (HS), reprezentativnost: oblastní m��ítko – m�stské nebo 

venkov (4 – 50 km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 
− stanice �. 1183 – �ervená (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko (desítky až 

stovky km) - stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací 
− stanice �. 125 a 1182 – Ostrava-Poruba (�HMÚ), reprezentativnost: okrskové m��ítko 

(0,5 až 4 km) - stanovení repr. konc. pro osídlené �ásti území 
− stanice �. 1467 – Ostrava-P�ívoz (HS), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0.5 až 4 km) 

- ur�ení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva 
− stanice �.1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 

1074, 1186, 1187 a 1188 (charakteristiky viz výše v textu) 

Posuzovanou lokalitu nejlépe vystihuje m��ící stanice �.1072 – V���ovice: 
 

Stanice �. 1072 - V��
ovice: 
Denní maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 418,7 µg/m3 (9.1.2003), 98% Kv = 250,5 
µg/m3 a hodinové maximum v roce 2003 �inilo 661,0 µg/m3 (9.1.2003), 98% Kv = 306,0 
µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam��ené 24-hodinové koncentrace (imisní limit p�ipouští 
p�ekro�ení hodnoty 50 µg/m3 35 x za rok) v roce 2003 byla 139,6 µg/m3 (2.2.2003). 

Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 120,2 µg/m3 (1. �tvrtletí), 53,6 µg/m3 (2. 
�tvrtletí), 38,3 µg/m3 (3. �tvrtletí) a 64,8 µg/m3 (4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné 
koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla 69,5 µg/m3. 

Stanovené hodnoty imisních limit� pro PM10 byly na stanici �.1072 v roce 2003 p�ekro�eny.  
 

Benzen 

V Moravskoslezském kraji se monitoring benzenu provádí ve 3 m��ících stanicích: stanice 
�.517, 1410 a 1467 (charakteristiky viz výše v textu). Posuzovanou lokalitu nejlépe vystihuje 
m��ící stanice �.517 – Karviná-OHS (HS). 

Stanice �. 517 – Karviná OHS: 
Denní maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 14,6 µg/m3 (10.12.2003).  

Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 5,8 µg/m3 (1. �tvrtletí), 3, µg/m3 (2. 
�tvrtletí) a 6µg/m3 (4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace za rok 2003 není 
k dispozici – stanice byla v provozu pouze 43 dní v roce. V roce 2002 byla stanice 
provozována pouze 37 dní. 
 

Nejbližší m��ící stanicí, kterou lze vzhledem k reprezentativnosti použít je stanice �. 916 – 
Košetice (�HMÚ). Stanice se nachází nedaleko budovy mate�ské školy ve svažitém terénu. 
Reprezentativnost této stanice je stovky až tisíce km. Cílem stanice je stanovení celkové 
hladiny pozadí koncentrací. 

Stanice �. 916 – Košetice: 

V roce 2003 se hodnoty m�sí�ních imisních koncentrací benzenu pohybovaly v rozmezí 
hodnot 0,12 µg/m3 – 1,45 µg/m3. Ro�ní pr�m�r v roce 2003 �inil 0,56 µg/m3.  

Stanovený ro�ní imisní limit pro benzen  není na stanici �. 916 p�ekro�en. 
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Sulfan 

Monitoring sulfanu v ovzduší se v Moravskoslezském kraji neprovádí. V �eské republice je 
koncentrace sulfanu v ovzduší m��ena v 5 m��ících stanicích: 

� stanice �. 537 – Most–OHS (HS), reprezentativnost: oblastní m��ítko – m�stské nebo 
venkov (4 – 50 km) 

� stanice �. 617 – Litom��ice-OHS (HS), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 
km) 

� stanice �. 637 – Lovosice MÚ (HS), reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 až 4 km) 
� stanice �. 929 – Litvínov (HS), reprezentativnost: oblastní m��ítko – m�stské nebo 

venkov (4 – 50 km) 
� stanice �. 1460 – Št�tí-m�stská knihovna, reprezentativnost: okrskové m��ítko (0,5 

až 4 km) 

Pro posuzovanou lokalitu nelze hodnoty nam��ené na t�chto stanicích použít. 
 
 
C. 2. 2. Geomorfologie 
 

Zájmové území je dle regionálního �len�ní reliéfu �R sou�ástí soustavy Opavská 
pahorkatina, podsoustavy Hlu�ínská pahorkatina a celku V�esinská pahorkatina. 

V�esinská pahorkatina tvo�í východní �ást Hlu�ínské pahorkatiny. Jedná se o plochou 
pahorkatinu na sedimentech pleistocenního kontinentálního zaledn�ní a sprašových hlínách. 
Je tvo�ena periglaciálním reliéfem a široce zaoblenými rozvodními h�bety, plošinami, 
úvalovitými a neckovitými asymetrickými údolími a velmi �etnými holocenními údolními a 
svahovými stržemi. 

Výšková �lenitost p�vodního terénu (p�ed založením skládky) kolísala v rozmezí kót 267 – 
260 m n. m., pozemky byly svažité sm�rem k západu. 

Prostor stávající skládky Markvartovice je situován ve dn� st�ední �ásti d�íve vyt�ženého 
zemníku cihelny Hlu�ín. V sou�asnosti je ve více mén� rovinatém terénu s výškovým 
rozdílem cca 1,60 m. Generelní sklon terénu je k západu.  

Plochy výhledového rozší�ení areálu zasahují také do vyt�ženého zemníku. Lokalitu „sever“ 
p�edstavuje plocha ze severu omezená etážovit� �len�nou t�žební st�nou výšky p�es 6 m. 
Z východu a ze západu ji vymezují um�le vytvo�ené od�ezy svahované ve sklonu 35 až 40°a 
z jižní strany oplocení stávajícího areálu skládky. Východní linie b�ehu je p�ímá, výšky 5 až 6 
m. Západní b�ehová linie, která tvo�í ohyb a zúžení plochy sm�rem k východu, kopíruje tvar 
p�íjezdové komunikace vedené nad korunou od�ezu. Výška od�ezu svahu se zde snižuje 
sm�rem k jihu od cca 6 m až na 3,5 m. Dno vyt�ženého zemníku je ploché, tém�� rovinné. 
Výška terénu se pohybuje od 259 do 261 m n.m. s mírným spádováním plochy sm�rem 
k západu (ZlínGeo, 2004).  

Terén lokality „jih“ je morfologicky mén� výrazný. Poz�statkem t�žební �innosti jsou z�ejm� 
um�lé, náletovými d�evinami a vzrostlými stromy hust� zarostlé nízké b�ehy ve 
východním a jižním podílu. K západu a jihozápadu je plocha otev�ená. Povrch terénu se 
pohybuje výškov� v rozmezí 261,5 až 258,2 m n.m. s mírným spádem k západu. 

 
C. 2. 3. Horninové prost�edí a p�írodní zdroje 
 

 

C. 2. 3. 1.  Geologie 
 

Širší okolí zájmového území je tvo�eno kvarterními sedimenty p�evážn� ledovcového 
p�vodu, které leží na neogenním podloží o mocnosti �ádov� stovky metr�.  
 

P�edkvarterní podloží je v okolí zájmového prostoru budováno vápnitými jíly a pís�itými jíly. V 
literatu�e jsou popisovány málo mocné proplástky prachovitých a jílovitých písk� uvnit� 
jílových vrstev. Zde se jedná o sedimenty neogenu. Tyto neogenní sedimenty dosahují 
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mocnosti �ádov� ve stovkách metr�. V rámci hydrogeologického pr�zkumu byl povrch t�chto 
sediment� zastižen v hloubkách od cca 21-22 m pod terénem, litologicky se pak jedná o 
tmavošedé pís�ité jíly.  
 

Kvarterní pokryv je tvo�en mohutným komplexem sediment� z období pleistocenního 
zaledn�ní a nejmladšího interglaciálu - würmu. Kvarterní sedimenty jsou zastoupeny 
sprašovými hlínami, souvkovými hlínami a glacilakustrinními jíly. Pod t�mito soudržnými 
zeminami jsou lokáln� uloženy písky, které místy dosahují mocnosti 10 a více metr�. Tyto 
polohy písk� byly na lokalit� zastiženy v hloubkách cca 16 m až cca 20 m. Mocnost t�chto 
písk� až št�rk� �iní cca až 6 m. Tyto sedimenty lze stratigraficky za�adit mezi glacifluviální 
sedimenty.  
 

Sm�rem k povrchu  území se granulace glacifluviálních sediment� postupn� zjem�uje a 
p�echází  nejprve v pís�ité až jílovitopís�ité souvkové hlíny s p�ím�sí valoun� p�evážn� 
exotického materiálu a úlomk� k�emene o velikosti zrna do 40 mm. Souvkové hlíny dále k 
povrchu p�echází v jílovité zeminy klidové jezerní  oblasti (glacilakustrinní) sedimentace z 
období ústupu sálského ledovce.  
 

Nejsvrchn�jší vrstvu komplexu kvarterních sediment� tvo�í eolické sedimenty charakteru 
sprašových hlín (hlíny, prachovité a jílovité hlíny, písky). Stá�í t�chto zemin je mladší 
pleistocén - würm.  
 
V dubnu 2004 spole�nost ZlínGEO ov��ila pr�zkumem geologické podmínky na obou 
zájmových lokalitách s ohledem na možnost výstavby uvažovaných skládek „S-OO“ a „S-
NO“. 

V lokalit� „jih“ byly zaznamenány p�evážn� zeminy zrnitostních typ�: jíly t�. F8/CH – F8/CV, 
jílovité hlíny t�. F6/CI a F6/CL a pís�ité hlíny t�. F4/CS, které mocností a svými parametry i 
propustností poskytují vhodné prost�edí jak pro podloží (základovou plá�) skládky, tak pro 
vrstvy minerálního t�sn�ní (ve smyslu �SN 83 8030). Písky t�. S3/S-F až S5/SC byly 
ov��eny pouze místn�, v prostorov� z�ejm� omezených nebo vykli�ujících polohách.  

V zájmové ploše „sever“ byly zastiženy krycí vrstvy písk� a hlinitých písk�  t�. S3 až S5 
v mocnosti 1 až 3 m. Tyto písky nespl�ují požadavek investora na minimální propustnosti 
základové plán� pod t�snícími vrstvami skládky. Prost�edí, které svými parametry 
propustnosti t�mto požadavk�m vyhovuje, poskytují až hlubší souvkové hlíny, zrnitostn� 
p�evážn� pís�ité jíly t�. F4/CS. Rozší�ení skládky v této lokalit� lze realizovat za p�edpokladu 
odt�žení pís�itého souvrství v krycím horizontu a plošného odvodn�ní dna. Materiál pro 
minerální t�sn�ní dna bude možné použít z lokality „jih“. 
 
C. 2. 3. 2.  Hydrogeologie 
 

Dle hydrogeologické rajonizace �R náleží zájmové území k rajonu 155 Glacigenní 
sedimenty Opavské pahorkatiny.  

Podle hydrogeologické mapy �R 15-41 Hlu�ín, leží lokalita v blízkosti hranice 
hydrogeologického povodí. Dle této mapy se báze prvního souvisle zvodn�ného kolektoru 
nachází v nadmo�ské výšce cca 230 m n.m. (tj. v hloubce cca 30 m pod povrchem území).  

Otev�ení ložiska cihlá�ských hlín a jejich t�žba výrazn� ovlivnila hydrogeologické pom�ry 
celé lokality zejména v p�ipovrchových horizontech. P�i zkoumání vlastních 
hydrogeologických pom�r� lokality p�i z�izování stávající �ízené skládky odpad� bylo 
zjišt�no, že v dot�eném prostoru skládky se nachází dv� vzájemn� izolované zvodn�. Jedná 
se o m�lkou zvode�, vázanou na nepr�b�žné polohy a �o�ky písk� uvnit� jíl� a hlubší 
souvislou zvode�, vázanou na bazální kvarterní sedimenty ve vývoji písk� až pís�itých 
št�rk�. Podzemní voda m�lkého infiltra�ního cyklu je v prostoru skládky vázána na pr�liny v 
kolektorských zeminách (písky). Pís�ité zeminy v prostoru skládky jsou vyvinuty pouze jako 
nesouvislé, rychle vykli�ující (málo mocné) proplástky, p�ípadn� �o�ky, uvnit� poloh 
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soudržných jílovitých, prakticky nepropustných zemin. Možnost infiltrace srážkových vod do 
pr�linov� propustných  pís�itých poloh je možná pouze v t�ch místech, kde p�ízniv� 
uklon�né vrstvy pís�itých zemin vycházejí blízko k povrchu území. 

Hladina podzemní vody v pís�itých zeminách (dle inženýrskogeologického pr�zkumu 
k realizaci stávající �ízené skládky) tvo�í pouze nesouvislé obzory s malou možností 
p�irozeného odvodn�ní. P�i budování m�lkých  monitorovacích vrt� MV-1A a MV-2A nebyla 
(p�esto, že byly zastiženy polohy písk�) zastižena podzemní voda ani do jejich kone�né 
hloubky 6m a vrty byly po dokon�ení suché. U vrtu MV-3A byla podzemní voda zastižena a 
ustálila se v úrovni cca 5,7 m pod terénem. S ohledem na pr�zkum je stávající skládkové 
t�leso navrženo tak, že nejvyšší hladina podzemní vody je minimáln� 1 m pod úrovní 
základové spáry. 

Charakter podzemní vody je volný až mírn� napjatý. 

Za hlavní kolektor v zájmové lokalit� je možno považovat bazální polohu kvarterních 
sediment�, kterou tvo�í nesoudržné pr�linov� propustné písky a pís�ité št�r�íky. Stropní 
izolátor tvo�í této zvodni poloha kvarterních souvkových hlín a glacilakustrinních jíl�, podložní 
izolátor pak neogenní pís�ité jíly.   

Zvode�, dosahující max. mocnost cca 6 m se nachází cca 16 m pod terénem. Sou�initel 
filtrace t�chto zvodn�ných sediment� je 2 - 2,6 . 10-5 m/s. Sm�r proud�ní podzemní vody v 
této zvodni je k jihozápadu. 

Vzájemnou komunikaci mezi ob�ma uvedenými zvodn�mi vzhledem k  velmi výrazné poloze 
cca 8-10 m soudržných sediment� (jíl�) se nep�edpokládá. 

Na zájmových lokalitách „sever“ a „jih“ byl v dubnu 2004 spole�ností ZlínGEO proveden nový 
inženýrsko-geologický pr�zkum: 
 

Na lokalit� „sever“ hladiny m�lké podzemní vody ustálené kolem úrovn� 260 m n.m. 
souvisely s volnou hladinou m�lké laguny, která se vytvo�ila ve sníženém dn� severního 
podílu lokality pod t�žební st�nou na ploše cca 0,7 ha po intenzivních srážkách p�ed 
realizací tohoto pr�zkumu. Prom�nliv� zahlin�né písky v krycí vrstv� dna vyt�ženého 
zemníku v lokalit� „sever“ jsou dostate�n� propustné (sou�initel filtrace kf = x.10-5 až –7 m/s) 
k rozvád�ní infiltrovaných srážek po zna�né ploše zájmového území i do v�tších vzdáleností 
v p�ípad� komunikace propustn�jších vrstev. Voln� stojící hladina indikuje výrazn� nižší 
propustnosti jemnozrnných zemin – pís�itých jíl� – v podloží pís�itého souvrství, které 
dosahují hodnot kf  menší nebo rovno 5.10–8 m/s. V období sucha a nízkých srážkových 
úhrn� bude m�lká hladina podzemní vody zastižitelná jen lokáln� v akumulovaných 
propustn�jších polohách. Trvalejší zvodn�ní je vázáno na glacilakustrinní písky a št�rky – 
hladina byla zastižena v trvale zapažených stávajících monitorovacích vrtech v hloubkách 
nad 18 m. Bazální poloha nesoudržných, pr�linov� dob�e propustných písk� a št�rk� 
glaciálních sediment� v hloubce kolem 16 až 20 m vytvá�í p�íznivé kolektorské podmínky pro 
akumulaci podzemní vody (sou�initel filtrace kf = 2 – 2,6.10-5 m/s). Podložní neogenní jíly a 
nadložní jemnozrnné glacifluviální sedimenty tvo�í relativn� nepropustný horizont charakteru 
izolátoru.  
 

Na lokalit� „jih“ je krycí souvrství soudržných jíl� a jílovitých hlín mocnosti 1 až 5 m 
minimáln� propustné (sou�initel filtrace kf = x.10-10 až –11 m/s). Terén vykazuje jen minimální 
zásahy, pokud se týká skrývek do v�tších hloubek. Volná hladina v podob� jezírka byla 
zaznamenána na jižním okraji lokality a v jižní �ásti oploceného areálu stávající skládky 
(m�lké deprese po t�žb� t�snícího materiálu – v sou�asné dob� je zde již vybudována III. 
etapa �ízené skládky odpad� Markvartovice). Jinak byly zaznamenány pouze podmá�ené 
plochy po intenzivních srážkách. Zastižené m�lké zvodn�ní je úzce závislé na �etnosti a 
intenzit� sezónních srážek.  
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C. 2. 3. 3.  P�írodní zdroje 
 

Lokalita „sever“ a �ást lokality „jih“ je stále sou�ástí dobývacího prostoru cihlá�ských hlín 
„Markvartovice �. 7/0143/9“ stanoveného na výhradním ložisku cihlá�ských surovin (�. 
3142600 Hlu�ín). T�žbu v tomto prostoru provádí spole�nost CIDEM Hranice a.s.. 
 
V okolí uvažovaného zám�ru jsou evidována následující výhradní ložiska: 
- ložisko �eného uhlí �. 3258500 Šilhe�ovice o rozloze 1821,6 ha, 
- ložisko št�rkopísk� �. 3017800 Ludge�ovice o rozloze 38,45 ha, 
- ložisko �erného uhlí �. 3072200 V���ovice. 

 
Cca 250 - 300  m východn� od zám�ru je stanovena hranice Chrán�ného ložiskového území 
�eské �ásti Hornoslezské pánve v okresech Karviná, Frýdek-Místek, Nový Ji�ín, Vsetín, 
Opava, jižní �ásti okresu Ostrava-m�sto.  
 
 

C. 2. 4. P�da 
 

Dle p�dn� interpreta�ní mapy �R  se jedná o lokalitu  s vysokým produk�ním potenciálem 
zem�d�lských p�d. P�dy jsou potenciáln� ovlivn�né stagnací povrchové vody, vodní erozí a 
denudací.   
 

P�dotvorné substráty v širším území jsou tvo�eny sprašovými hlínami, místy uloženými na 
nekarbonátových píscích. Illimeizované hn�dé p�dy místy siln� kyselé náleží k p�dní 
jednotce Ig 36 (dle p�dní mapy �R). 
 
Kvartérní p�dní pokryv v lokalit� „sever“ a „jih“ prezentuje komplex sediment� z období 
pleistocenního zaledn�ní a nejmladšího interglaciálu – würmu. Jsou zastoupeny krycími 
sprašovými hlínami, které byly t�žbou cihlá�ské hlíny v rámci zájmových lokalit prakticky 
v celé mocnosti vyt�ženy. Plošn� omezené plochy sprašových hlín byly p�i inženýrsko-
geologickém posouzení lokality v dubnu 2004 ov��eny na ploše „jih“ (ZlínGeo, 2004). 
�tvrtohorní uloženiny hloub�ji p�edstavují souvkové hlíny a glacilakustrinní jíly s polohami a 
vložkami písk�, hlinitých a jílovitých písk�, které ve svrchním komplexu p�evažujících 
soudržných zemin vytvá�í lokáln� prostorov� omezené �o�ky a vykli�ující, málo mocné 
vrstvy a proplástky. Mocn�jší polohy písk� i št�rk� byly zaznamenány v hloubkách kolem 16 
až 20 m pod terénem v mocnostech až 6 m. Nesoudržné uloženiny na bázi glaciálního 
souvrství geneticky p�ísluší mezi glacifluviální sedimenty. Pro svrchní, mocn�jší souvrství 
glacilakustrinních sediment� je typická jemnozrnn�jší frakce s p�evahou soudržných zemin. 

V lokalit� „sever“ byly nedávnou a probíhající t�žbou prakticky vyt�ženy veškeré krycí 
soudržné zeminy typu sprašových hlín, p�ípadn� st�edn� až vysoce plastických jil�. Na 
povrchu se nachází vrstva písk�, �asto prachovitých, hlinitých a jílovitých mocností 0,9 až 
3,1 m, z nichž krycí vrstva mocnosti 0,5 m byla z�ejm� um�le dosypána z pís�itého 
materiálu, který nebyl v rámci cihlá�ské suroviny použitelný. Pod bází krycích písk� byly 
dokumentovány výhradn� pís�ité jíly, které v nevýznamných polohách a vložkách p�echázely 
do jílovitých písk�. 

V lokalit� „jih“ probíhala t�žba z�ejm� jen povrchov�. V krycím souvrství byly v rámci 
inženýrsko-geologického pr�zkumu ov��eny polohy nízce, st�edn� až vysoce plastických jíl� 
v mocnostech 1,1 m až 5,3 m. Mocnost soudržných zemin nar�stá od severu k jihu. 
V podloží soudržných zemin se nachází typické pís�ité jíly souvkových hlín. 

V zájmovém území nebyl proveden pr�zkum možné kontaminace p�dy.   
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C. 2. 5. Voda 
 

Povrchové vody 
Z hydrologického hlediska leží zájmové území na rozhraní povodí Ludge�ovického potoka (2-
02-04-002) a povodí Jásenky (2-02-03-024). 

Ludge�ovický potok je p�ítokem �eky Odry, plocha povodí je 17,070 km2. Jásenka se vlévá do 
Opavy a plocha povodí �iní 14,403 km2. 

Dot�eným územím neprotéká trvalý povrchový tok. Vodohospodá�sky významným tokem 
širší oblasti je již výše zmi�ovaný Ludge�ovický potok, tento potok protéká obcí 
Markvartovice. 

Západn� od stávající skládky se nachází výrazná deprese, jejíž osou protéká bezejmenná 
ob�asná vodote�.  

Na území plánovaného zám�ru ani v bezprost�ední blízkosti se nenachází žádný zdroj pitné 
vody.  
 
Podzemní vody 
Podzemní vody jsou vázány na systém glacigenních sediment� Opavské pahorkatiny 
(hydrogeologický rajón �. 155).  

Podzemní voda m�lkého infiltra�ního cyklu je v prostoru zájmového území vázána na pr�liny 
v korektorských zeminách (písky). Hladina podzemní vody zde tvo�í pouze nesouvislé obzory 
s malou možností p�irozeného odvodn�ní. Charakter vody je volný až mírn� napjatý. Hladina 
podzemní vody v míst� stávající skládky S-OO byla zastižena v rozmezí úrovní 255,6 – 
261,3 m.n.m., výstavba skládky pak byla realizována tak, aby nejvyšší hladina podzemní 
vody zasahovala max. 1 m pod t�snící vrstvy. 

Na zájmových lokalitách „sever“ a „jih“ byl v dubnu 2004 spole�ností ZlínGEO proveden 
inženýrsko-geologického pr�zkum, jehož sou�ástí bylo i hydrogeologické posouzení 
zájmových lokalit (podrobn�ji viz. kapitola �. C. 2. 3. 2.). Ustálená hladina podzemní vody 
v jednotlivých sondážních vrtech  na lokalit� „sever“ byla zastižena v hloubce 256,2 – 261,4 
m n. m. a na lokalit� „jih“ v hloubce 257,1 – 259,6 m n. m. 

V rámci inženýrsko-geologického pr�zkumu byly odebrány vzorky vody ze sondážních vrt� 
k chemické analýze. Výsledky rozbor� jsou shrnuty v následující tabulce. 
 

Tabulka �. 23: Výsledky rozbor� ze sond J12 (lokalita „sever“) a J18 (lokalita „jih“) 

Lokalita Kritéria - limitní koncentrace* 
Parametr 

„sever“ (J12) „jih“ (J18) A B C 

NEL (mg/l) 0,57 0,69 0,05 0,5 1 

Cr (mg/l) 0,007 0,007 0,003 0,150 0,3 

Hg (µµµµg/l) 0,1 0,1 0,1 2 5 

As (µµµµg/l) 0,003 0,003 5 50 100 

Cd (mg/l) 0,001 0,001 0,0015 0,005 0,02 

Pb (mg/l) 0,001 0,001 0,02 0,1 0,2 

NL (mg/l) 6 596 830 - - - 

CHSK (mg/l) 1,18 1,94 - - - 

NH4 (mg/l) 0,13 0,08 0,2 10 30 

NO2 (mg/l) 43,6 1,1 25 200 400 
 

*  dle Metodického pokynu MŽP �R (v�stník MŽP z r. 1996 – �ástka 3) 
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Limitní koncentrace A (dle Metodického pokynu MŽP �R  - v�stník MŽP z r. 1996, �ástka 3) 
odpovídá p�ibližn� p�irozeným obsah�m sledovaných  látek v p�írod�, p�ekro�ení t�chto 
limitních koncentrací se posuzuje jako zne�išt�ní p�íslušné složky životního prost�edí vyjma 
oblastí s p�irozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Kritéria B – um�le zavedená 
kritéria  daná p�ibližným aritmetickým pr�m�rem kritérií A a C. P�ekro�ení kritéria B se 
posuzuje jako zne�išt�ní, které m�že mít negativní vliv na zdraví a jednotlivé složky životního 
prost�edí. P�i odvození kritéria C byly zohledn�ny fyzikáln�-chemické, toxikologické, 
ekotoxikologické pop�. další (nap�. senzorické) vlastnosti látek. P�ekro�ení kritérií C 
p�edstavuje zne�išt�ní, které m�že znamenat významné riziko ohrožení zdraví �lov�ka a 
složek životního prost�edí. 
 

Vyjma stanovení NEL, kde mohlo dojít k sekundárnímu zne�išt�ní v rámci technologického 
propažování sond (�erpání vody z vrt� nebylo pro minimální p�ítok možné) a NO2 v sond� 
J12 nebyly zaznamenány další zvýšené koncentrace. 
 
 
C. 2. 6. Fauna a flóra, ekosystémy 
 

Na zájmovém území - v lokalit� „jih“ se nachází porosty náletových d�evin na podmá�ených 
plochách, které jsou ovšem bez stabilních trvalých vodních ploch.  

Lokalita „sever“ je tvo�ena již odt�ženými plochami s úseky zatopenými vodou. V sou�asné 
dob� se jedná o vodní biotopy �erstv� vzniklé, tém�� bez vegetace, s po�ínající sukcesí. 
 

Biologický pr�zkum byl proveden Ing. Romanem Zají�ekem a RNDr. Vladimírem Faltysem 
dne 24. 6. 2004. Zpráva z biologického pr�zkumu v�etn� seznamu zjišt�ných druh� rostlin a 
živo�ich� je p�ílohou oznámení �. 6. 

Z hlediska fytogeorafického �len�ní se jedná o fytogeografickou oblast mezofytikum, obvod 
�eské mezofytikum, okres Slezská pahorkatina a podokres Opavská pahorkatina.  

Potenciáln� p�irozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) je bezkolencová doubrava 
(Molinio arundinaceae - Quercetum) navazující na lipové dubohab�iny (Tilio-Carpinetum). 

Na lokalitách „sever“ a „jih“ bylo zjišt�no celkem 142 druh� cévnatých rostlin v�etn� d�evin. 
Nebyl zde zjišt�n   žádný zvlášt�   chrán�ný  druh   rostliny  podle   vyhlášky Ministerstva  
životního  prost�edí  �eské  republiky  �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která 
ustanovení zákona �eské národní rady  �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody, v platném 
zn�ní.  

Byly nalezeny pouze dva druhy  obsažené  v  �erveném  seznamu  cévnatých rostlin �eské 
republiky v kategorii "druh ohrožený": 

− Filago minima (Sm.) Pers. - b�lolist nejmenší (velká populace v hliništi v míst�, kde je již 
zapojen�jší vegetace),  

− Lotus tenuis Willd. - štírovník tenkolistý (velké porosty  v sou�asném oplocení skládky,  
jde o druh subhalofilní, indikující vyšší obsah solí v p�d�). 

Oba tyto druhy indikují obdobná stanovišt�. 
 

 
Z obratlovc� bylo v zájmovém území prokázáno 21 druh� pták� a 3 druhy savc�. 
Obojživelníci ani plazi nebyli v zájmové ploše zjišt�ny. Jejich výskyt v širším zájmovém 
území je však vysoce pravd�podobný, jejich prokázání by vyžadovalo podrobný pr�zkum 
v jarním období. Na lokalit� nebyly prokázány zvlášt� chrán�né druhy živo�ich� dle vyhlášky 
MŽP �. 395/1992 Sb., v platném zn�ní.  
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C. 2. 7. Krajina, krajinný ráz 

Zájmová lokalita se nachází v  zem�d�lsky obhospoda�ované krajin�. Díky podnebí je území 
dlouhodob� osídleno a zem�d�lsky využíváno. Ráz krajiny je dán rozlehlými plochami orné 
p�dy, kterou p�erušují ostr�vkovité lesní porosty, lesní pásy a plochy sídel. Velké lesní 
komplexy se nachází východn� od Markvartovic (�erný les) a východn� a západn� od obce 
Bobrovníky (Ludge�ovický les, Bobrovnický les). Lesy v širším území jsou listnaté, mén� 
smíšené. Rozptýlená zele� se nachází p�evážn� v blízkosti sídelních útvar�, podél vodote�í 
jako b�ehové porosty a  podél polních cest a komunikací jako liniové porosty. 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecn� lze krajinu v okolí zám�ru s ohledem na zem�d�lskou �innost, t�žbu cihlá�ských 
hlín, stávající skládkování charakterizovat jako antropogenn� st�edn� p�em�n�nou krajinu.  
 

Oblast je tvo�ena plochou pahorkatinou, nadmo�ská výška se pohybuje okolo 260 - 267 m n. 
m. Terén je mírn� svažitý sm�rem k západu. 
 
Z p�íjezdové cesty vedoucí ke stávající �ízené skládce odpad� Markvartovice se terén otvírá 
k jihu a jihovýchodu. Západní omezení prostoru tvo�í okraj lesa a následn� výrazná 
morfologická deprese. Osou deprese protéká bezejmenná ob�asná vodote�. Sm�rem k jihu 
je prostor omezen zá�ezem silni�ní komunikace �. 56 Hlu�ín – Ostrava a pásem lesních 
porost� lemujících tuto komunikaci. Východním sm�rem od stávající �ízené skládky odpad� 
se nachází polní kultury a lesní porosty. Tyto lesní porosty jsou prvky lokálního systému 
ekologické stability – biokoridor a biocentrum (viz. také kapitola �. C. 1. 1.).  
 

Ve vzdálenosti cca 1 000 - 1200 m od plochy plánovaného zám�ru je situována souvislá 
ob�anská zástavba Hlu�ína a obce Markvartovice. 
 

Hlu�ín je pom�rn� plošn� rozlehlý sídelní útvar, �adí se do kategorie st�edn� velkých m�st.  
M�sto je svou polohou na spojnici Ostravy a Opavy, pat�í k centru opavského okresu 
V Hlu�ín� má zástavba charakter rodinných domk�, ale nachází se zde i vysokopodlažní 
zástavba. Východním okrajem Hlu�ína protéká tok Jasénka.  

Obec Markvartovice je obcí ulicového typu. V�tšinu staveb tvo�í nízkopodlažní zástavba, 
venkovského rázu. Architektonickými monumenty obce Markvartovice i Hlu�ína jsou v�že 
kostel�. St�edem obce protéká Ludge�ovický potok.  

Celkový pohled na dot�enou lokalitu od západu, v pozadí zástavba obce 
Markvartovice 
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Stávající areál �ízené skládky odpad� 
Markvartovice (pohled západním sm�rem) 

Zájmová lokalita (pohled od jihu k 
severovýchodu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plocha dot�ená stávající �ízenou skládkou odpad� a zám�rem je minimáln� pohledov� 
exponovaná. Lesní pásy a porosty odd�lují areál skládky od zástavby obce Markvartovice, 
Hlu�ína i od komunikace �. II/56 spojující Hlu�ín a Ostravu. 
 

Hodnocená lokalita není využíváno k rekreaci ani ke sportovním aktivitám. P�írodní 
p�edpoklady pro každodenní rekreaci jsou zde pr�m�rné. V blízkosti Hlu�ína je umíst�n 
sportovn� – rekrea�ní areál (ve vzdálenosti cca 3 km jihozápadním sm�rem od zám�ru).  
 

Krajinné dominanty se v blízkém okolí stávající �ízené skládky odpad� a uvažovaného 
zám�ru nevyskytují. V�tší pr�myslové a zem�d�lské objekty se nachází na okraji m�sta 
Hlu�ína a na severním okraji Markvartovic. Prostorov� rozlehlý je také areál cihelny CIDEM 
Hranice a.s., který se nachází ve vzdálenosti cca 250 m jižním sm�rem od uvažovaného 
zám�ru, vpravo od komunikace �. II/56 ve sm�ru na Ostravu. Za negativní dominanty 
v širším území lze také ozna�it sít� elektrického vedení. 
 

 
C. 2. 8. Obyvatelstvo 
 

Vymezené území zám�ru se nachází mimo souvislou obytnou zástavbu. Nejbližší obytné 
zástavby (v�tšinou dvoupodlažní rodinné domy) se nacházejí v obci Markvartovice a Hlu�ín, 
vzdálené od místa plánované t�žby cca 1 000 – 1 100 m. 
 
 

Dle s�ítání  po�tu obyvatel v obcích �R (stav k 1.1. 2002) má obec: 
- Markvartovice celkem 1 761 obyvatel – z toho 878 muž� a 883 žen, 
- Hlu�ín celkem 14 355 obyvatel – z toho 6 946 muž� a 7 409 žen, 
- Ludge�ovice celkem 4 606 obyvatel – z toho 2 559 muž� a 2 347 žen. 

 
 
C. 2. 9. Hmotný majetek 
 

Na ploše zám�ru nejsou situovány objekty, které by byly narušeny plánovaným zám�rem.  
 

 
C. 2. 10. Kulturní památky 
 
 

V širším okolí – v obci Markvartovice je evidován objekt chrán�ný památkovou pé�í – sv. 
Trojice (z r. 1374) a  v místní trati za obcí v H�íbovec – jednolodní barokní kaple z r. 1687. 
 

Dominantou obce Ludge�ovice je �ímskokatolický chrám sv. Mikuláše (1907). 
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M�sto Hlu�ín se šachovnicovým p�dorysem a �tvercovým 
nám�stím a radnicí je památkovou zónou. Mezi kulturní 
památky Hlu�ína pat�í poh�ebišt� Rudé armády, 
mauzoleum rodiny Wetekampovy situované na 
evangelickém h�bitov� – klasicistní architektura z 19. 
století, jednolodní farní kostel sv. Jana K�titele (1378),�
h�bitovní jednolodní kostel sv. Markéty s ohradní zdí 
(1373). Na míst� hradu z konce 14. století, z n�hož je 
zachován gotický portál, byl vystav�n po�átkem 16. století 
renesan�ní zámek. 
 

 
C. 2. 11.  Hluk 
 

Stávající hluková zát�ž posuzované lokality stacionárními zdroji hluku byla zmapována 
formou m��ení hladin akustického tlaku A u nejbližší obytné zástavby (viz. hluková studie - 
p�íloha oznámení �. 8).  Dopravní hluk je vyhodnocen pomoci výpo�tového programu „Hluk 
+, Verze 5.03. 
 

K hodnocení bylo vybráno celkem 5 referen�ních bod�, které byly zvoleny u nejbližšího 
chrán�ného venkovního prostoru a chrán�ného venkovního prostoru staveb 
s p�edpokládanou nejv�tší hlukovou zát�ží (viz. tabulka �. 24). Výpo�tové body byly 
umíst�ny ve výšce 3 m nad terénem. 
 

Tabulka �. 24: Referen�ní body  

�. bodu Umíst�ní 

1 okrajová �ást Hlu�ína s místním názvem „Za drahou“ – severní roh oplocení 
jednopodlažního rodinného obytného domu �.p. 125 

2 
Markvartovice - okraj obce Markvartovice situovaný nejblíže zám�ru, ulice 
Prázdná, okraj jihozápadního rohu oplocení posledního domu ve sm�ru od 
hlavní silnice procházející Markvartovicemi 

3 
Markvartovice, okraj obce s místním názvem P�ed chodníky - dle návrhu zm�n 
�. 2 územního plánu obce Markvartovice  je zde plánováno rozší�ení prostoru 
vyhrazeného pro bytovou zástavbu 

4 
Hlu�ín - obecn� vybraný obytný d�m umíst�ný v blízkosti silnice II.t�ídy �. 56 
ve sm�ru od zám�ru do Hlu�ína, která bude využívána vozidly zám�ru 
(výpo�tový bod umíst�ný 7,5 m od st�edu bližšího jízdního pruhu komunikace) 

5 

Ludge�ovice - obecn� vybraný obytný d�m umíst�ný v blízkosti silnice II.t�ídy 
�. 56 ve sm�ru od zám�ru do Ludge�ovic, která bude využívána vozidly 
zám�ru (výpo�tový bod umíst�ný 7,5 m od st�edu bližšího jízdního pruhu 
komunikace) 

 
Stacionární zdroje hluku 

M��ení hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdroj� hluku bylo provedeno 6. 9. 2004 
v dopoledních hodinách, provoz stávající �ízené skládky odpad� odpovídal b�žnému 
režimu. M��ení bylo provedeno  na referen�ních místech �. 1, 2 a 3 to vzhledem k tomu, že 
na ostatních referen�ních místech (tzn. ve výpo�tových bodech �. 4 a 5) nelze p�i m��ení 
hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdroj� hluku vylou�it hluk ze silni�ní dopravy, 
který je na t�chto referen�ních místech dominantním zdrojem hluku. Doba jednotlivých 
nám�r� byla cca 20 minut. Dopravní hluk vyvolaný provozem nákladních voz� na skládce 
vylou�en nebyl. P�i m��ení byly použity následující p�ístroje: zvukom�r B&K 2260, mikrofon 
B&K 4189, kalibrátor B&K 4230). 

Mauzoleum rodiny Wetekampovy 
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Charakter hluku na všech t�ech m��ených místech byl prom�nný. Na hlukovém pozadí u 
referen�ního bodu �. 2 má významný podíl provoz cihelny CIDEM Hranice, a.s. - cihelna 
Hlu�ín a HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a.s., výrobní závod Hlu�ín. Na referen�ním 
míst� �. 1 a 2 se projevuje vliv zdroj� hluku umíst�ných na ploše �ízené skládky odpad� 
Markvartovice (kompaktor COM 3010, �elní naklada� UNK 320, pojezd nákladních voz� 
v prostoru areálu stávající skládky). 

Nam��ené hodnoty v dot�ené lokalit� jsou uvedeny v tabulce �. 25. 

Tabulka �. 25:  Nam��ené hodnoty hladin akustického tlaku A  - stávající stav  (nulová 
varianta) 
 

Nam��ené hladiny akustického tlaku A (nulová varianta) 
LpAeq,T LpAmin LpAmax LpAmaxp LpA 99 LpA 90 LpA 50 LpA 10 LpA 1 Ref. 

bod (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 

1 42,4 38,0 53,9 72,2 38,6 39,7 41,4 44,0 49,1 

2 37,1 27,2 57,5 77,5 28,5 30,0 33,7 39,5 47,4 

3 38,8 28,5 64,6 85,9 29,9 31,7 34,6 39,8 50,7 

Vysv�tlivky: 
LpAeq,T    hladina akustického tlaku A 
LpAmin    nejnižší hladina akustického tlaku A 
LpAmax     nejvyšší hladina akustického tlaku A 
LpAmaxn     špi�ková hladina akustického tlaku A 
LpA 99     
 

hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 99 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (minimální dosažitelné pozadí - teoretické) 

LpA 90   
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 90 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (hladina hluku prost�edí - praktické pozadí) 

LpA 50   
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 50 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (pr�m�rná hladina) 

LpA 10  
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 10 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (�asté špi�ky) 

LpA 1  
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 1 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (ojedin�lé špi�ky) 

 

Hluk vyvolaný dopravou 
 

Na hlukovém pozadí u obytné zástavby v blízkosti komunikací má nejvýznamn�jší podíl 
dopravní hluk vyvolaný silni�ní dopravou. Stávající hluková zát�ž podél p�epravní trasy byla 
zhodnocena v hlukové studii modelovým výpo�tem. 
  

Jako podklad pro výpo�et dopravního hluku byly použity údaje �editelství silnic a dálnic �R. 
Dodané údaje jsou z celostátního s�ítání hustoty dopravy v roce 2000 - s�ítací místo �. 7 - 
0756 na silnici II. t�ídy �. 56 mezi obcemi Hlu�ín a Ludge�ovice: celkem 8 842 vozidel. 
 

Vzhledem k tomu, že hodnoty ze s�ítání dopravy jsou z roku 2000 a lze p�edpokládat nár�st 
dopravy na posuzované komunikaci, nevyvolaný posuzovaným zprovozn�ním zám�ru, byla 
hodnota navýšena (r�stový koeficient �SD pro vozidla celkem = 1,248 a pro nákladní vozidla 
= 1,230). 
 

Imisní hodnoty hluku charakterizující zat�žování venkovního prostoru p�enosem hluku 
z dopravy  a celkové hladiny akustického tlaku A (tj. stacionární zdroje + doprava) v denní 
dob� pro referen�ní bod �. 1 - 5 jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tabulka �. 26: Hladiny akustického tlaku A  pro stávající stav (nulová varianta) ze 
stacionárních zdroj� a dopravy 

Hladina akustického tlaku A LAeq,T (dB) – nulová varianta 
Referen�ní bod 

Zdroje hluku 
1 2 3 4 5 

Stacionární zdroje hluku  
(nam��ené hodnoty) 42,4 37,1 38,8 - - 

Dopravní hluk  
(vypo�ítané hodnoty) 28,4 41,9 34,6 62,3 62,3 

Celkem  
(stacionární zdroje hluku +  dopravní hluk) 42,6 43,1 40,4 62,3 62,3 

 
 
C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 
 

Území je tvo�eno zkulturn�nou krajinou. Posuzovaná  lokalita leží v krajin� zem�d�lsky 
využívané. V širším území je v�tší �ást pozemk� zastav�ná, význa�nou �ást tvo�í 
zem�d�lsky obhospoda�ováné pozemky (pole a louky). Lesy pokrývají spíše ostr�vkovit� 
menší �ásti regionu, jsou využívány k rekreaci a zárove� plní funkci p�doochrannou a 
vodohospodá�skou. 

Hlu�ín i obec Markvartovice leží v p�ím�stské oblasti (cca 5 km od Ostravy) s vazbami na 
krajské m�sto (zejména v dobré dostupnosti služeb, zam�stnání aj.).  

Uvažovaný zám�r – Centrum pro komplexní nakládání s odpady – je navrženo mimo 
zastav�né území, na pozemky d�íve využívané k t�žb� cihlá�ských hlín. Obytná zástavba 
(p�evážn� nízkopodlažní) je situována východním sm�rem (v obci Markvartovice) a 
západním sm�rem v Hlu�ín� – cca ve vzdálenosti 1000 - 1200 m od uvažovaného zám�ru.  
 

Významn�jší negativní dopad na životní prost�edí v této lokalit� mají zejména imise 
suspendovaných �ástic frakce PM10 – dle monitoringu ze stanice 1072 - V���ovice jsou 
významn� p�ekro�eny povolené imisní limity (24-hodinový i ro�ní imisní limit). Nep�íznivá 
situace je zp�sobena p�edevším malou vzdáleností od  velkých zdroj� emisí v ostravské 
oblasti. 
 

Imisní koncentrace NO2 nep�ekra�ují stanovené imisní limity. 

Stávající hlukové pozadí u obytné zástavby v blízkosti komunikací je ovliv�ováno p�edevším 
dopravním hlukem. Emise hluku vyvolané dopravou na komunikaci II. t�ídy  �. 56 p�ekra�ují 
stanovené hygienické limity - v blízkosti této komunikace byla vypo�tena hladina akustického 
tlaku A LAeq,T  = 63,5 dB.  

Na okraji obcí (Markvartovice, Hlu�ín) se p�edpokládají hladiny akustického tlaku A mezi 
40,4 a 43,1 dB, tj. hodnoty nižší než p�ípustný hygienický limit pro denní dobu. 
 

Stabilizující funkci v blízkosti uvažovaného zám�ru mají lesní porosty, které v místním ÚSES 
plní funkce lokálních biocenter a lokálních biokoridor�. Zejména v minulosti bylo dot�ené 
území a okolí významn�ji zat�žováno intenzivní zem�d�lskou výrobou. Po�átkem 70. let 
minulého století se zem�d�lskou velkovýrobou došlo k zániku mnohých krajinných prvk� 
(mezí, remízk�, malých sad� apod.), což negativn� ovlivnilo tvá�nost krajiny i její stabilitu. 
Drobné vodní toky byly nap�ímeny a v n�kterých �ástech zatrubn�ny.  V lokalit� je proto 
t�eba podporovat a udržovat soustavu ekologicky stabiln�jších �ástí krajiny (dopl�ováním 
zelen�, b�ehových a liniových porost�, interak�ních prvk�) tak, aby byla funk�ní a aby bylo 
v území zajišt�no udržení p�írodní rovnováhy. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV� 
ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 
 

 

D. I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru na obyvatelstvo 
a  životní prost�edí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 
 

D. I. 1. 1. Zdravotní rizika 
 

Tato kapitola  shrnuje záv�ry hodnocení vlivu zám�ru z hlediska zdravotních rizik, které bylo 
zpracováno jako samostatná a oznámení. V p�íloze �. 9 je mimo vlastního hodnocení také 
uvedeno odborné posouzení tohoto materiálu zpracované MUDr. Bohumilem Havlem 
(držitelem osv�d�ení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik). 
 

Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health risk assessment) je postup, který využívá všech 
dostupných údaj� (dle sou�asného v�deckého poznání) pro ur�ení faktor�, které mohou za 
ur�itých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní ú�inky. Dále odhaduje rozsah expozice 
ur�itému faktoru, kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny 
dot�ené populace a kone�n� zahrnuje charakterizaci existujících �i potenciálních rizik 
vyplývajících z uvedených zjišt�ní. Sou�ástí hodnocení je také diskuse úrovn� nejistot, které 
jsou spjaty s tímto procesem. 
 

Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot�eném území z hlediska zát�že hlukem a 
zne�iš�ujícími látkami v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle 
autoriza�ního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha pro 
hodnocení zdravotních rizik dle zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, 
v platném zn�ní. 
 

Chemické škodliviny, prach 

V samostatné p�íloze oznámení (�.9) je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele 
v okolí spole�nosti vyplývající z inhala�ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti 
s b�žným provozem zám�ru – tj. z vyvolané obslužné dopravy a z provozu zdroj� v areálu 
skládky. 
 

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalit� byly výsledky 
modelových výstup� rozptylové studie. 

Za celou skupinu látek byly vybrány jako modelové látky oxidy dusíku (resp. NO2), prašný 
aerosol (resp. PM10), benzen a to na základ� p�edpokládaného emitovaného množství a 
možných ú�ink� t�chto látek na lidské zdraví. Dále byla rozptylová studie po�ítána pro emise 
skládkového plynu - za reprezentativní látku byl vybrán sirovodík (H2S). 

Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší p�ijímány exponovanými jedinci (p�edevším 
inhala�n�),  pronikají do lidského organismu a �ást vdechovaných škodlivin se vst�ebává 
jako vnit�ní dávka.  
 

Pro látky s prahovými ú�inky (sirovodík, benzen) jsou stanoveny referen�ní koncentrace a 
dávky. (U t�chto látek se uvažuje s existencí  prahové úrovn� expozice, pod kterou se 
neo�ekává významný nežádoucí ú�inek (vlivem fyziologických adapta�ních, detoxika�ních a 
repara�ních mechanism� organismu)). Referen�ní koncentrace je hmotnostní koncentrace 
látky v ovzduší, která p�i expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravd�podobn� 
nezp�sobí poškození zdraví populace, v�etn� citlivých podskupin (sta�í a nemocní lidé, d�ti 
apod.).  
 

U n�kterých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referen�ní koncentrace - pro  
nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nep�esn� definovanovatelné p�sobení na ur�ité systémy.  
Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které vychází 
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z epidemiologických studií a vyjad�ují závislost mezi koncentrací a výskytem r�zných 
zdravotních obtíží.  
 

Na základ� provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p�ísp�vek míry rizika 
nekarcinogenního ú�inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), suspendovaných 
�ástic frakce PM10, sirovodíku a benzenu) vyvolaný b�žným provozem zám�ru  není 
významný.  
 

Vlastní imisní p�ísp�vek PM10 z provozu zám�ru je minimální, pohybuje se �ádov� v setinách 
�g/m3. Stávající imisní pozadí PM10 v dané lokalit� není známo, byly použity hodnoty 
koncentrací z imisní monitorovací stanice V���ovice. Úrove� tohoto imisního pozadí je 
vysoká, m�že významn� ovliv�ovat zdraví exponované populace zvýšením rizika 
respira�ních onemocn�ní. Tento stav s provozem posuzovaného zám�ru nesouvisí.  
 
S benzenem je ješt� spojeno riziko karcinogenního p�sobení (benzen pat�í mezi prokázané 
karcinogeny), proto byla provedena charakterizace rizika této látky z hlediska jejich 
karcinogenních ú�ink�. 

 

U látek s karcinogenními ú�inky se obecn� p�edpokládá, že neexistuje prahová úrove� 
expozice. Každá dávka je spojena s vzestupem pravd�podobnosti vzniku nádorového bujení; 
nulové riziko je p�i nulové expozici. Referen�ní koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká 
koncentrace odpovídá dané pravd�podobnosti navýšení výskyt� nádor�. 
 

Z výpo�tu míry pravd�podobnosti zvýšení výskytu karcinom� nad b�žný výskyt v populaci 
(tzv. ILCR) pro inhala�ní expozici benzenu vyplývá, že imisní p�ísp�vek vyvolaný provozem 
zám�ru bude o 2 �ády pod p�ijatelnou úrovní rizika.  
 

Stávající imisní pozadí benzenu v zájmové lokalit� není známo. Pro srovnání bylo uvedena 
ro�ní imisní koncentrace benzenu nam��ená na stanici Košetice. Expozice imisní poza�ové 
koncentraci benzenu m�že p�isp�t ke zvýšení pravd�podobnosti vzniku nádorového 
onemocn�ní p�ibližn� o cca 3 p�ípady na milión celoživotn� exponovaných osob. Po realizaci 
zám�ru se tato míra pravd�podobnosti nezm�ní. 
 

Byl posouzen celkový vliv zám�ru – tj. varianta 1A a 1B - varianty se mezi sebou významn� 
neliší. 
 

Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního p�ísp�vku provozu zám�ru a 
byla uvažována nep�etržitá expozice obyvatelstva t�mto imisním koncentracím, �ímž 
dochází k nadhodnocení reálného rizika. K hodnocení rizika karcinogenního ú�inku benzenu 
byla využita jednotka karcinogenního rizika (dle WHO) odvozená z epidemiologické studie u 
profesionáln� exponovaných osob. Skute�né riziko bude pravd�podobn� nižší. 
 

Naopak ve výpo�tech rozptylové studie, ze kterých vycházelo hodnocení zdravotních rizik, 
nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích a na t�lese skládky. 
Sekundární prašnost by mohla navýšit zjišt�ný imisní p�ísp�vek PM10 v zájmové lokalit�.  
Vzhledem ke stávající nep�íznivé situaci je t�eba emise tuhých zne�iš�ujících látek do 
ovzduší v maximální mí�e vylou�it vhodnými technickými a organiza�ními opat�eními 
(d�sledné dodržování schválených pracovních postup� jednotlivých technologií, recirkulace 
a rozliv pr�sakové vody na povrch t�lesa skládek, pravidelné �išt�ní komunikací v areálu 
zám�ru, o�ista vozidel p�ed výjezdem z areálu, ukládání odpadu na skládce do tzv. denního 
pracovního pole s následným rozhrnováním, hutn�ním a p�ekrýváním vhodným materiálem 
aj.). 
 

Hluk 
Pro zám�r vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady je zhodnoceno zvýšení 
zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného zám�ru vyplývající z expozice hluku ze 
zdroj� hluku umíst�ných v areálu a z vyvolané dopravy.  
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Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i imisí hluku v dané lokalit� byly výsledky 
modelových výpo�t� hlukové studie.  

Sou�asné poznatky o nep�íznivých ú�incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje 
autoriza�ní návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.  

Nadm�rný hluk provokuje v lidském organismu �adu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; m�že 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. 
Rušení a obt�žování hlukem je �astou subjektivní stížností na kvalitu životního prost�edí a 
m�že p�edstavovat prvotní podn�t rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických 
stres� u �etných nemocných. Je pravd�podobné, že snižuje obecnou odolnost v��i zát�ži, 
zasahuje do normálních regula�ních pochod�. Nadm�rná hluková expozice pracujících 
snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významn� je také ohrožena bezpe�nost 
práce. D�sledkem zvýšené hladiny hluku m�že docházet také ke zhoršení komunikace �e�i a 
tím ke zm�nám v oblasti chování a vztah� a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a 
zkrácením doby spánku, k �astému probouzení b�hem spánku). Za dostate�n� prokázané 
nep�íznivé zdravotní ú�inky hluku je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na 
kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep�íznivé osvojování �e�i a �tení u d�tí. 

Ze záv�r� WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým ú�inkem hluku rušení spánku, obt�žování 
a zhoršená komunikace �e�í. No�ní ekvivalentní hladina akustického tlaku A by z hlediska 
rušení spánku nem�la p�esáhnout  LAeq 45 dB (p�edpokládá se pokles hladiny hluku o 15 dB 
p�i p�enosu venkovního hluku do místnosti z�ásti otev�eným oknem) a denní ekvivalentní 
hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, m��eno 1 m p�ed fasádou 
 
 

Rozsah vlivu provozu zám�ru z hlediska hlukové zát�že v rámci zájmového území lze 
odhadovat na �ást obce Markvartovice, Ludge�ovice a Hlu�ín. Dopravním hlukem vyvolaným 
provozem obslužné dopravy budou ovlivn�ny také objekty situované v t�sné blízkosti 
obslužné komunikace.  
 

V hlukové studii byla hluková zát�ž modelována pro 5 referen�ních bod� – na hranici 
chrán�ného venkovního prostoru a na hranici chrán�ného venkovního prostoru staveb 
v blízkosti areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady a obslužné komunikace 
s p�edpokládanou nejv�tší hlukovou zát�ží. P�ehled a popis referen�ních bod� je uveden 
v tabulce �. 24 v kapitole �. C. 2. 11. 
 

Hladiny akustického tlaku A LAeq,T byly vypo�teny ze zdroj� hluku – mechanism� a za�ízení 
umíst�ných v areálu Centra a dalších vyvolaných zdroj� hluku (obslužná doprava). V dob� 
provozu zám�ru lze za hlavní zdroje hluku považovat provoz mobilní drti�ky odpad�, drti�e-
št�pkova�e a dále naklada�e, kompaktoru, traktoru, t�ídící linky, kogenera�ní jednotky a 
nákladních automobil� navážejících odpad k úprav�, využití �i odstran�ní. Zdroje hluku i 
obslužná doprava budou stejn� jako v sou�asné dob� v provozu pouze v denní dob�.  
 

Modelový výpo�et hlukové studie je reprezentativní pro všechny varianty �ešení zám�ru 1A, 
1B, 2A a 2B, je p�edpoklad, že u všech variant �ešení zám�ru by m�lo dojít prakticky ke 
stejnému zatížení posuzované lokality hlukovými imisemi ze zdroj� hluku umíst�ných na 
zám�ru nebo vyvolaných zám�rem.  Umíst�ní mobilních mechanism� jako zdroj� hluku lze 
obtížn� odhadnout. K vyjád�ení pr�m�rného zat�žování venkovního prostoru hlukem byl 
proto zvolen stav, kdy mechanismy pohybující se po areálu Centra byly soust�ed�ny 
p�ibližn� do st�edu prostoru nej�ast�jšího pohybu t�chto mechanism�. Výpo�et byl proveden 
pro dva režimy provozu hlavních zdroj� hluku – pro provoz s drti�em odpad� (drti�em - 
št�pkova�em) a pro dobu bez provozu t�chto za�ízení. 
 

Výsledky m��ení a modelových výpo�t� pro stávající stav jsou shrnuty v kapitole �. C. 2. 11.  
Hluk v tabulce �. 26. Na základ� m��ení a modelových výpo�t� lze konstatovat, že 
v sou�asnosti má výrazný podíl na výsledných hladinách akustického tlaku A LAeq na hranici 
chrán�ného venkovního prostoru u obytné zástavby situované v blízkosti komunikací 
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p�edevším hluk vyvolaný dopravou na t�chto komunikacích (referen�ní bod �. 2, 4 a 5). Vliv 
stacionárních zdroj� hluku p�evažuje u modelového bodu �.  1 a 3. 

Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq ze stacionárních zdroj� hluku a z dopravy  pro  stav 
po zprovozn�ní zám�ru jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 27: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq ze stacionárních zdroj� hluku a 
z dopravy (denní doba) – stav po zprovozn�ní zám�ru 

STAV PO ZPROVOZN�NÍ POSUZOVANÉHO ZÁM�RU 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq 
[dB] 

Výpo�tové místo režim 
zdroj 
hluku 

1 2 3 4 5 

stacionární zdroje 46,1 43,0 45,4 37,0 35,8 

dopravní hluk 28,5 41,9 34,6 62,3 62,3 
drti� – št�pkova�  
drti� odpad�             
v provozu 

celkem 46,2 45,5 45,7 62,3 62,3 

stacionární zdroje 42,5 37,2 38,9 19,0 19,5 

dopravní hluk 28,5 41,9 34,6 62,3 62,3 
drti� – št�pkova� 
(drti� odpad� 
mimo  provoz  

celkem 42,7 43,2 40,3 62,3 62,3 
 

Vysv�tlivky: 
celkem = stacionární zdroje + dopravní hluk 
 

 

Zavedením nových technologií úpravy odpad� a rozší�ením skládkovací plochy se zm�ní 
po�et a umíst�ní zdroj� hluku a dojde k vyšší pot�eb� nárok� na obslužnou dopravu (tj. dojde 
k nár�stu intenzity dopravy na obslužných komunikacích a v prostoru areálu Centra).  

Rozsah hladin akustického tlaku (A) v dot�ené lokalit� je patrný ze znázorn�ní izofon 
v hodnoceném území - viz. hluková studie v p�íloze oznámení �. 8. 
 

Hluk vyvolaný p�evážn� provozem pozemní automobilové dopravy 

V dob� provozu hlavních stacionárních zdroj� hluku (drti�e-št�pkova�e nebo drti�e odpad�) 
bude vliv dopravního hluku p�evažovat u bodu �. 4 a 5. Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku bude v t�chto bodech LAeq = 62,3 dB, ale  nedojde k navýšení stávající hlukové zát�že.  

Pokud nebude v provozu hlavní zdroj hluku (drti� – št�pkova� nebo drti� odpad�)  bude také 
u referen�ního bodu �. 2 p�evažovat vliv dopravního hluku. U bodu �. 2 byla vypo�tena 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  vyvolaná celkovým objemem dopravy LAeq = 41,9 
dB, spolu se stacionárními zdroji hluku celková LAeq = 43,2 dB (došlo k navýšení o + 0,1 dB 
oproti stávajícímu stavu). 
 

V tabulce �. 28 jsou uvedeny závislosti výskytu nep�íznivých ú�ink� na zdraví a pohodu 
obyvatel (zabarvené plochy) vyvolané r�znou intenzitou hlukové zát�že v denní dob� (Havel, 
2004) pro hluk vyvolaný provozem pozemní automobilové dopravy. Odhady vychází 
z výsledk� epidemiologických studií pro pr�m�rnou populaci. S ohledem na individuální 
rozdíly v citlivosti v��i nep�íznivým ú�ink�m hluku je t�eba p�edpokládat možnost t�chto 
ú�ink� u citliv�jší �ásti populace i p�i hladinách hluku významn� nižších.    
 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 85 - 

Tabulka �. 28: Odhad projev� nep�íznivých ú�ink� u exponované populace  v závislosti na 
ekvivalentní hladin� akustického tlaku (A) LAeq - pro denní dobu (600 – 2200 hod.)  
 

 LAeq, 6-22 h (dB) Nep�íznivý ú�inek hlukové zát�že 
 40-45  45-50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postižení *         

Zhoršené osvojení �e�i a �tení u d�tí          

Hypertenze a ICHS         

Zhoršená komunikace �e�í        

Silné obt�žování        

Mírné obt�žování        
 

Vysv�tlivky: 
* p�ímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)    
 

Hluk vyvolaný p�evážn� provozem stacionárních zdroj� hluku 

B�hem provozu hlavních stacionárních zdroj� hluku zám�ru (drti�e-št�pkova�e nebo drti�e 
odpad�)  je možné p�edpokládat následující ekvivalentní hladiny akustického tlaku: 

- u bodu �. 1 - LAeq = 46,1 dB, spolu s dopravou výsledná LAeq = 46,2 dB (došlo k 
navýšení o + 3,6 dB oproti stávajícímu stavu), 

- u bodu �. 2 - LAeq = 43,0 dB, spolu s dopravou výsledná LAeq = 45,5 dB (došlo k 
navýšení o + 2,4 dB oproti stávajícímu stavu), 

- u bodu �. 3 - LAeq = 45,4 dB, spolu s dopravou výsledná LAeq = 45,7 dB (došlo k 
navýšení o + 5,5 dB oproti stávajícímu stavu). 

 

V dob� kdy nebude provozován drti�-št�pkova� nebo drti� odpad� bude hluk vyvolaný 
provozem stacionárních zdroj� hluku p�evažovat pouze na bodu �. 1 a 3 a je možné 
o�ekávat ekvivalentní hladiny akustického tlaku: 

- u bodu �. 1 - LAeq = 42,5 dB, spolu s dopravou výsledná LAeq = 42,7 dB (došlo k 
navýšení o + 0,1 dB oproti stávajícímu stavu), 

- u bodu �. 3 - LAeq = 37,2 dB, spolu s dopravou výsledná LAeq = 43,2 dB (došlo k 
navýšení o + 0,1 dB oproti stávajícímu stavu). 

 

Hlavní stacionární zdroje hluku (drti�e - št�pkova�e a drti�e odpad�) budou v provozu 
nárazov�. �etností nasazení drti�e-št�pkova�e závisí na množství odpadu, který je t�eba 
p�ed kompostováním mechanicky upravit (nap�. vý�ez ze zelen�, v�tve). P�edpokládá se 
nasazení tohoto mechanismu cca 25 krát za rok. Drcení p�ed vlastní biodegradací bude 
provád�no v závislosti na charakteru upravovaného odpadu (nap�. zpracování  stavebního 
odpadu) a dále bude drcení probíhat v rámci zpracováváním stavebních odpad� pro jiné 
ú�ely (nap�. výroba certifikovaných drtí, úprava odpadu k použití jako TZS). Dle odhadu 
investora bude drti� odpad� v provozu zhruba 25 dn� v roce. Vzájemný soub�h obou 
za�ízení není p�edpokládán. 
 

P�enosem venkovního hluku do obytných místností lze dle m��ení o�ekávat pokles hladiny 
hluku vlivem stavební vzduchové nepr�zvu�nosti obvodového plášt� budov RW´ (od 25 dB 
pro nejslabší �lánky konstrukce - okna). V dob� v�trání místností z�ásti otev�eným oknem 
lze p�edpokládat hodnoty v obytných místnostech cca o 15 dB nižší než jsou hodnoty hladin 
venkovního hluku. 
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Zhodnocení 
Ze srovnání výskytu nep�íznivých ú�ink� na zdraví p�i r�zné intenzit� hlukové zát�že 
z provozu automobilové dopravy a o�ekávaných hladin akustického tlaku A vyplývá, že 
v bezprost�ední blízkosti komunikace �. II/56 by mohlo docházet k ovliv�ování pohody 
exponovaných obyvatel, vzniku negativních emocí a vyvolání pocit� obt�žování. Hluková 
zát�ž by mohla být u citliv�jších exponovaných osob rovn�ž p�í�inou zhoršené komunikaci 
�e�í a projevit se nep�íznivými d�sledky v oblasti chování a vztah�. Výše uvedená ovlivn�ní 
však nejsou vyvolána realizací zám�ru, jedná se o stav v posuzované lokalit�. V dob� 
provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady se v blízkosti komunikace �. II/56 
neo�ekává žádné navýšení hladiny akustického tlaku A LAeq,T oproti stávajícímu stavu. 
 
D. I. 1. 2. Sociáln� ekonomické vlivy, ostatní faktory a vlivy 
 

Plánovaný zám�r podpo�í soust�ed�ním n�kolika technologií do jedné lokality efektivní a 
pružné �ešení úpravy, využívání a odstra�ování širokého spektra odpad� z komunální,  
z živnostenské i  pr�myslové sféry. 
 

Realizace zám�ru nabídne nové pracovní p�íležitosti pro minimáln� 5 - 6 pracovník�. Provoz 
Centra pro komplexní nakládání s odpady p�inese také významné finan�ní prost�edky obci 
Markvartovice. 
 

V období provozu zám�ru dojde ke zvýšení nárok� na místní dopravní sí� zp�sobené 
p�ívozem/odvozem odpad� a surovin do/z areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady. 
Obslužná doprava bude realizována po stávajících komunikaci a p�íjezdové cest�. Vzhledem 
k dostate�né kapacit� komunikace II/56 se na této komunikaci nep�edpokládá omezení 
plynulosti dopravy.  
 
 

Provoz zám�ru bude organiza�n� zabezpe�en zp�sobem, který  bude omezovat narušení 
faktor� pohody - v no�ních hodinách a ve dnech pracovního klidu nebude výstavba ani 
následný provoz zám�ru realizován, veškerá p�eprava odpad� bude uskute��ována pouze 
v denní dob� a v pracovních dnech. 
 

Dle zpracované rozptylové studie mají navržené technologie úprav odpad� p�i standardním a 
správném provozu p�edpoklady pro dodržování emisních limit� pachových látek. Nejbližší 
obytná zástavba je situována v západní �ásti obce Markvartovice  a na východním okraji 
m�sta Hlu�ín  ve vzdálenosti cca 1000 - 1200 m od uvažovaného areálu Centra. �ádné 
dodržování postupu ukládání odpadu na skládku v�etn� jeho p�ekryvu inertním materiálem �i 
odpadem, by m�lo p�ípadný negativní vliv zápachu vyvolaného provozem skládkovacích 
ploch výrazn� eliminovat. Skládkový plyn bude jímán a aktivn� využíván v kogenera�ní 
jednotce (pop�. bude instalována spalovací pochode� nebo biofiltry). Ze všech úprav budou 
vylou�eny siln� zapáchající látky a odpady. Lze tedy o�ekávat, že emisemi pachových látek 
do ovzduší obyvatelstvo okolí nebude obt�žováno. Pokud by se b�hem provozu zjistilo, že 
koncentrace pachových látek p�ekra�ují stanovené limitní hodnoty, musí být realizována 
další opat�ení ke snížení emisí pachových látek. 

Vzhledem k umíst�ní za�ízení mimo obytnou zástavbu a navrženému provozu technologií by 
z hlediska vlivu na obyvatelstvo nem�lo být významným problémem ani obt�žování a 
hygienické riziko spojené s výskytem hmyzu, hlodavc�. Hmyz (a choroboplodné zárodky) i 
výskyt hlodavc� je však t�eba pr�b�žn� sledovat a v p�ípad� zvýšeného výskytu p�ijmout 
ú�inná opat�ení (provedení desinsekce �i deratizaci oprávn�nou odbornou osobou apod.). 
Pro biodegradaci budou použity pouze biopreparáty, které jsou ov��ené a schválené Státním 
zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví �eské republiky.  

U hodnocení narušení faktor� pohody je nutné p�ihlédnout také k psychickým faktor�m. 
Obecn� lze konstatovat, že ur�itým problémem p�i provozu takovéhoto typu za�ízení m�že 
být subjektivní pocit ohrožení, vyvolaný charakterem �innosti a umíst�ním za�ízení. V tomto 
p�ípad� by k utlumení tohoto vlivu mohla p�isp�t skute�nost, že odstra�ování odpad� 
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skládkováním probíhá v souladu s požadavky legislativy na úseku odpadového hospodá�ství 
a dalšími relevantními právními p�edpisy v dané lokalit� již od r. 1995, navíc stávající �ízená 
skládka odpad� i zám�r je situován v dostate�n� velké vzdálenosti od ob�anské zástavby 
Hlu�ína i obce Markvartovice. Plocha uvažovaného areálu Centra pro komplexní nakládání 
s odpady je minimáln� pohledov� exponovaná - lesní pásy a porosty odd�lují areál stávající 
skládky i plochy pro zamýšlený zám�r od zástavby i od komunikace �. II/56 spojující Hlu�ín a 
Ostravu.  
 

P�sobení tohoto faktoru dále ovliv�uje i vztah, který k n�mu osoba zaujímá. Kompenzací by 
mohly být finan�ní prost�edky získané z poplatk� za provoz Centra pro komplexní nakládání 
s odpady, které by mohly p�isp�t k dalšímu rozvoji a vybavenosti obce Markvartovice a 
rovn�ž zvýhodn�né finan�ní podmínky pro úpravu, využívání �i odstra�ování odpad�, jejichž 
p�vodci a dodavateli do Centra budou okolní akcioná�ské obce, které budou mít zárove� 
možnost aktivn� se podílet na kontrole jeho provozu. 
 

 
D. I. 1. 3. Vlivy na zam�stnance 
 

Vlastní p�ípravné práce, výstavba i provoz Centra pro komplexní nakládání s odpady musí 
respektovat požadavky dané legislativními p�edpisy v oblasti ochrany zdraví zam�stnanc� p�i 
práci a spl�ovat nároky kladené na pracovišt� a sanitární za�ízení.  
 

P�i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy uvedené v provozním �ádu, 
bezpe�nostní p�edpisy, zásady hygieny práce. Zam�stnanci musí d�sledn� používat 
ochranné od�vy a pom�cky. B�hem pracovní doby se mohou v areálu Centra pohybovat a 
vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto �innosti ur�ení. Z hygienických d�vod� platí p�i 
práci zákaz kou�ení, požívání jídel a nápoj�. 

S chemickými látkami a p�ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk� zákona �. 
356/2003  Sb., o chemických látkách  a o zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní. Pokud 
se bude v areálu Centra nakládat i s nebezpe�nými chemickými látkami nebo p�ípravky 
klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpe�eno fyzickou osobou odborn� 
zp�sobilou (dle paragrafu 44 b). Jednotlivé �innosti v rámci nakládání s t�mito chemickými 
látkami a p�ípravky m�že vykonávat i zam�stnanec, kterého fyzická osoba odborn� zaškolila. 
Opakované proškolení se provádí nejmén� 1 x za rok a o tomto proškolení musí být po�ízen 
písemný záznam. 
 

B�hem provozu zám�ru bude na pracovníky p�sobit hluk vznikající používáním mechanism� 
a strojové techniky (drti� odpad�, št�pkova�, kompaktor, naklada�, traktor aj.) a hluk ze 
zdroj� obslužné dopravy – nákladních vozidel.  
 

Hladina akustického tlaku A udávaná pro nákladní vozidlo p�i nakládce a p�i spušt�ném 
motoru je p�ibližn� 80 dB - 86 dB dle typu nákladního vozidla, u ostatních za�ízení a 
mechanism� se hladiny akustického tlaku A p�edpokládají mezi 70 – 90 dB v závislosti na 
typu mechanismu a vzdálenosti od zdroje (viz. také tabulka �. 19, kapitola �. B. III. 4.1. Hluk). 
 

Zam�stnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochran� ve�ejného zdraví �. 258/2000 
Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Pokud dojde k výrazné zm�n� v organizaci práce nebo 
pracovních podmínek (zm�na pracovního místa, technologie apod.) je zam�stnavatel 
povinen znovu provést a zhodnotit rizika na pracovišti ve smyslu zákona o ochran� 
ve�ejného zdraví �. 258/2000 Sb. v platném zn�ní a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví �. 
432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatel� biologických expozi�ních test�, podmínky odb�ru biologického materiálu pro 
provád�ní biologických expozi�ních test� a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými �initeli.  
 

Na základ� inventarizace faktor� pracovního prost�edí se provede u t�ch faktor�, kde to je 
možné hodnocení expozice – m��ením koncentrace chemických látek a úrovn� fyzikálních 
faktor� a dle výsledk� se zpracuje návrh �i zm�na návrhu na za�azení prací do kategorií. 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 88 - 

M��ení pro ú�ely kategorizace smí provád�t jen osoby akreditované �i autorizované k  
p�íslušným m��ením. 

V p�ípad� p�ekra�ování p�ípustných limit� faktor� pracovního prost�edí bude t�eba u�init 
p�íslušná dodate�ná opat�ení (technická, režimová opat�ení apod.).  
 
 
D. I. 2.  Vlivy na ovzduší a klima 
 
 

D. I. 2.1.  Vlivy na kvalitu ovzduší  
Etapa výstavby zám�ru 
Zdrojem emisí v dob� etapy výstavby zám�ru bude provoz stavebních mechanism� na 
staveništi a obslužná automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. Ve srovnání 
s fází provozu zám�ru se tento vliv nep�edpokládá významný. 

P�i výstavb� zám�ru se mohou také uvol�ovat emise poletavého prachu - tuhé zne�iš�ující 
látky, produkované emise budou závislé na aktuálních pov�trnostních podmínkách (síle a 
sm�ru v�tru), vlhkosti vzduchu, p�dy a dále také na realizaci opat�ení k omezování 
prašnosti, proto musí být dodržována následující opat�ení: 

− provád�t pravidelné �išt�ní vozovky a v p�ípad� sucha kropení, 

− minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních zdroj� 
prašnosti, 

− za nep�íznivých pov�trnostních podmínek zamezit ší�ení prašnosti do okolí (vhodnou 
manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 

− zabezpe�it náklad na automobilech proti úsyp�m a p�ed výjezdem z areálu stavby �ádn� 
o�istit vozidla. 

Nejprašn�jší stavební práce (výkopové a zemní práce) budou realizovány v 
relativn� krátkém �asovém úseku v pr�b�hu roku (dle informací od investora b�hem 
maximáln� 2 - 3 m�síc�).   
 
Etapa provozu zám�ru 
 

Hodnocení vliv� na ovzduší vychází z modelových výpo�t� rozptylové studie (viz. p�íloha �. 
7) nejvyšších a pr�m�rných ro�ních imisních koncentrací vybraných zne�iš�ujících látek ze 
zdroj�, které vzniknou b�hem provozu zám�ru.  

P�i výpo�tech imisní koncentrace jednotlivých škodlivin v obytné zástavb� byly uvažovány ty 
zdroje, ze kterých bylo možné kvantifikovat emise – tj. emise z dopravy a obslužných 
mechanism� na skládce a ze spalování skládkového plynu v kogenera�ní jednotce. Z celého 
spektra emitovaných škodlivin byly vybrány jako modelové látky oxidy dusíku (resp. NO2), 
prašný aerosol (resp. PM10), benzen. Dále byla rozptylová studie po�ítána pro emise 
skládkového plynu – vzhledem k možnému zápachu byl za reprezentativní látku vybrán 
sirovodík (H2S). Do výpo�t� nebyl zahrnut vliv sekundární prašnosti na obslužných 
komunikacích a na t�lese skládky a emise t�kavých organických látek z provád�né 
biodegradace (pop�. skladu odpad�). Podrobn�ji jsou jednotlivé zdroje emisí popsány a 
charakterizovány v kapitole �. B. III. 1. Ovzduší. 

Výpo�ty maximálních i pr�m�rných ro�ních koncentrací byly provedeny podle metodiky 
SYMOS´97.  Nejprve byly stanoveny charakteristiky zne�išt�ní v husté geometrické síti 
referen�ních bod�.  
 

Parametry sít� byly zvoleny tak, aby sí� pokrývala nejbližší obytnou zástavbu v okolí 
posuzovaného zám�ru, tj. obce a �ásti obcí: Markvartovice, Ludge�ovice, Darkovi�ky a 
Hlu�ín. Grafické znázorn�ní vypo�tených imisních koncentrací NO2, PM10, benzenu a H2S ve 
form� izolinií je sou�ástí p�ílohy rozptylové studie (p�íloha rozptylové studie �.8). 
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Dále byla stávající i p�edpokládaná imisní situace zhodnocena pro 11 referen�ních bod�, 
které byly zvoleny p�edevším v obytné zástavb� v blízkosti zám�ru a  p�epravních tras. 
Referen�ní body �. 8 a 11 byly umíst�ny  na hranicích území, které je v zadání návrhu zm�n 
�. 2 územního plánu obce Markvartovice  ur�eno pro obytnou zástavbu a referen�ní bod �.10 
reprezentuje území vymezené pro d�tský tábor.  
 

P�i výpo�tu imisních koncentrací NO2, PM10 a benzenu byly uvažovány emise z dopravy 
vyvolané maximálními pr�jezdy nákladních vozidel za hodinu (nejhorší možný stav). Hodnoty 
imisních koncentrací byly vypo�teny pro všech p�t t�íd stability p�ízemní vrstvy atmosféry a 
t�i t�ídy rychlosti v�tru, s p�ísp�vky po úhlových krocích 1°.  

Je zhodnocen stávající stav (etapa I.a II.) a stav v dob� provozu Centra pro komplexní 
nakládání s odpady. Zvláš� byl proveden výpo�et imisních koncentrací NO2, PM10 a benzenu 
pouze z provozu dekontamina�ní plochy a kompostárny pro variantu 2A a 2B tak, aby bylo 
možné porovnání t�chto variant. P�i výpo�tech varianty 1A a 1B byla uvažována varianta 2B, 
která p�edstavuje provoz dekontamina�ní plochy a kompostárny na dvou uvažovaných 
místech sou�asn�.  

V tabulkách �. 29 – 32 jsou vy�ísleny pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace a dále také 
maximální imisní koncentrace NO2, PM10, benzenu a H2S. Ve všech referen�ních bodech 
jsou tato maxima dosahována p�i špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a 
slabého v�tru. S rostoucí rychlostí v�tru vypo�tené koncentrace zna�n� klesají. Za b�žných 
rozptylových podmínek jsou koncentrace n�kolikanásobn� nižší než p�i inverzích a v p�ípad� 
normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu m�že být tento rozdíl až 
�ádový. Ve skute�nosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze 
n�kolik hodin nebo dní v roce, v závislosti na �etnosti výskytu inverzí a v�trné r�žici pro 
posuzovanou lokalitu. 
 
Imisní limity  
Imisní limity jsou dány na�ízením vlády �. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a zp�sob sledování, hodnocení a �ízení kvality ovzduší v platném zn�ní. Hodnoty 
imisních limit� jsou vyjád�eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem 
p�epo�tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 
 
OXID DUSI�ITÝ 
 
 
 

Imisní limity pro oxid dusi�itý  
 

Pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny následující hodnoty, které musí být spln�ny v r. 2010: 
pr�m�rná hodinová koncentrace ... 200 µg/m3 (nesmí být p�ekro�ena více než 18x za rok) 
pr�m�rná ro�ní koncentrace  ...........    40 µg/m3   
 

V letech 2004 až 2009 platí následující meze tolerance:  
 
 

 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Pro 1 hodinu 60 µg.m-3 50 µg.m-3 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 

Pro kalendá�ní rok 12 µg.m-3 10 µg.m-3 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

 

Imisní pozadí NO2 

Imisní situace p�ímo v zájmové lokalit� není sledována.  Na stanici �. 1072 - V���ovice byla 
v roce 2003 nam��ena nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 = 85,6 µg/m3 (dne 
9.1.2003), 98% kvantil = 54,4 µg/m3. Hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní 
aritmetický pr�m�r) za rok 2003 �iní 19,9  µg/m3. 
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Imisní koncentrace 
 

V tabulce �. 29 je uvedeno shrnutí vypo�ítaných hodnot imisních koncentrací NO2 ve 
vybraných referen�ních bodech pro stávající situaci a pro dobu provozu zám�ru. V dob� 
provozu zám�ru je zvláš� vy�íslen pouze p�ísp�vek provozu kompostárny a dekontamina�ní 
plochy pro srovnání varianty 2A a 2B. Celkový p�ísp�vek provozu Centra je zhodnocen ve 
dvou navržených variantách – 1A a 1B. 
 

Tabulka �. 29: Imisní koncentrace NO2  

Provoz zám�ru 
Provoz pouze dekontamina�ní 

plochy a kompostárny 
Provoz celého centra pro 

komplexní nakládání s odpady Stávající stav 

Varianta 2A Varianta 2B Varianta 1A Varianta 1B 
Ref. 
bod 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

1 2,88 0,04 1,98 0,0015 2,67 0,0015 4,92 0,08 5,63 0,09 
2 2,75 0,04 1,76 0,0012 2,48 0,0012 4,74 0,07 5,50 0,08 
3 2,60 0,03 1,52 0,0010 2,29 0,0010 4,73 0,06 5,67 0,07 

4 1,71 0,02 1,13 0,0005 1,00 0,0004 2,60 0,03 2,60 0,04 
5 1,27 0,02 1,45 0,0005 1,50 0,0005 4,00 0,03 4,22 0,03 
6 2,85 0,02 1,34 0,0004 1,19 0,0004 4,41 0,03 4,41 0,03 
7 3,13 0,04 0,79 0,0006 1,15 0,0006 4,87 0,07 4,94 0,07 

8 2,25 0,04 1,56 0,0009 1,77 0,0008 3,13 0,08 3,80 0,07 
9 1,58 0,03 1,43 0,0007 1,25 0,0006 2,87 0,05 2,68 0,05 

10 1,72 0,04 2,10 0,0010 1,86 0,0009 4,48 0,08 3,81 0,07 
11 2,15 0,03 1,63 0,0007 2,67 0,0007 5,62 0,07 5,82 0,06 

 

C
hod  ..... maximální  hodinová koncentrace NO2 v referen�ním bod� 

Cr  ........ pr�m�rná ro�ní koncentrace NO2 v referen�ním bod� 
 

Imisní koncentrace NO2 - zhodnocení 

Stávající stav (etapy I. a II.) 

Nejvyšší krátkodobá (hodinová) imisní koncentrace NO2 byla vypo�tena v referen�ním bod� 
�.7 a �iní 3,13 µg/m3, tj. po zapo�tení pozadí (85,6 µg/m3) 88,73 µg/m3. Nejvyšší pr�m�rné 
ro�ní koncentrace NO2 jsou velmi nízké a nep�esahují hodnotu 0,05 µg/m3, tj. po zapo�tení 
pozadí (19,9 µg/m3) 19,95 µg/m3.  

Provoz zám�ru: 

Varianta 2A a varianta 2B: Z výpo�tu p�ísp�vku pouze z provozu dekontamina�ní plochy a 
kompostárny vyplývá, že posuzované varianty 2A a 2B se významn� neliší. (Vypo�tené 
p�ísp�vky k maximálním hodinovým koncentracím NO2 jsou ve variant� 2B vyšší 
v referen�ních bodech �.1, 2, 3, 5, 7, 8 a 11, ve variant� 2A jsou vyšší v referen�ních bodech 
�. 4, 6, 9 a 10. Vypo�tené p�ísp�vky k ro�ním koncentracím NO2 jsou ve variant� 2A vyšší 
v referen�ních bodech �.4, 8, 9 a 10.) 
 

Varianta 1A a varianta 1B: Nejvyšší krátkodobá (hodinová) imisní koncentrace NO2 byla 
vypo�tena v referen�ním bod� �.11 a �iní – u varianty 1A: 5,62 µg/m3, tj. po zapo�tení pozadí 
(85,6 µg/m3) 91,22 µg/m3 a u varianty 1B: 5,82 µg/m3, tj. po zapo�tení pozadí (85,6 µg/m3) 
91,42 µg/m3. Nejvyšší pr�m�rné ro�ní koncentrace NO2 jsou velmi nízké a nep�esahují 
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hodnotu 0,09 µg/m3 (varianta 1A), resp. hodnotu 0,10 µg/m3 (varianta 1B) tj. po zapo�tení 
pozadí (19,9 µg/m3) 19,99 µg/m3, resp. 20,00 µg/m3. 

Hodnota hodinového imisního limitu je 200 µg/m3. Ro�ní imisní limit je 40 µg/m3. Stanovené 
imisní limity nebudou v dob� provozu zám�ru p�ekra�ovány. 
 
SUSPENDOVANÉ �ÁSTICE (PM10) 
 

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované �ástice (PM10) 
 

Pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny následující hodnoty, které musí být spln�ny v roce 
2005: 
Aritmetický pr�m�r / 24 hodin …..……. 50 µg.m-3 PM10

* 

Aritmetický pr�m�r / kalendá�ní rok …. 40 µg.m-3 PM10  

* nesmí být p�ekro�ena více než 35krát za kalendá�ní rok 

V roce 2004 platí následující meze tolerance: 

 2004 

Pro 24 hodin  5 µg.m-3  

Pro kalendá�ní rok 1,6 µg.m-3 
 
 

Do roku 2010 musí být spln�ny následující limity: 
Aritmetický pr�m�r / 24 hodin……………………………..50 µg.m-3 PM10

* 

Aritmetický pr�m�r / Kalendá�ní rok………………………20 µg.m-3 PM10  
* nesmí být p�ekro�ena více než 7krát za kalendá�ní rok 
 
 

Mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárn� snižovat - každých 12 m�síc� tak, aby 
dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  
 
 
 

 

V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující: 
 
 

Pro kalendá�ní rok 2006 2007 2008 2009 

Meze tolerance (µg.m-3) 8 6  4  2  
 

 
Imisní pozadí suspendované �ástice (PM10) 

Imisní situace p�ímo v zájmové lokalit� není sledována.   

Denní maximum v roce 2003 na m��ící stanice �.1072 – V���ovice dosahovalo hodnoty 
418,7 µg/m3 (9.1.2003), 98% Kv = 250,5 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam��ené 24-hodinové 
koncentrace (imisní limit p�ipouští p�ekro�ení hodnoty 50 µg/m3 35 x za rok) v roce 2003 byla 
139,6 µg/m3 (2.2.2003). Hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) 
v roce 2003 �inil 69,5 µg/m3. 
 
Imisní koncentrace 
 

V tabulce �. 30 je uvedeno shrnutí vypo�ítaných hodnot imisních koncentrací PM10 ve 
vybraných referen�ních bodech pro stávající situaci a pro dobu provozu zám�ru. Pro 
srovnání varianty 2A a 2B je vy�íslen p�ísp�vek pouze z provozu kompostárny a 
dekontamina�ní plochy. Celkový p�ísp�vek provozu Centra pro komplexní nakládání s 
odpady je vyhodnocen pro varianty 1A a 1B.    
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Tabulka �. 30: Imisní koncentrace PM10 

Provoz zám�ru 
Provoz pouze dekontamina�ní 

plochy a kompostárny 
Provoz celého centra pro 

komplexní nakládání s odpady 
Stávající stav 

Varianta 2A Varianta 2B Varianta 1A Varianta 1B 
Ref. 
bod 

Cd 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cd 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cd 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cd 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cd 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

1 0,81 0,009 0,23 0,00016 0,31 0,00016 1,09 0,012 1,11 0,015 
2 0,75 0,007 0,20 0,00013 0,28 0,00013 1,02 0,010 1,05 0,012 
3 0,68 0,006 0,16 0,00010 0,25 0,00010 0,94 0,009 0,98 0,010 

4 0,85 0,006 0,11 0,00004 0,10 0,00005 1,40 0,009 1,40 0,010 
5 0,48 0,004 0,13 0,00004 0,14 0,00004 0,80 0,005 0,80 0,006 

6 1,19 0,005 0,12 0,00003 0,11 0,00004 1,97 0,007 1,97 0,008 
7 1,13 0,012 0,07 0,00005 0,10 0,00004 1,87 0,022 1,87 0,021 
8 0,44 0,008 0,17 0,00009 0,18 0,00008 0,91 0,013 0,73 0,011 
9 0,34 0,004 0,13 0,00005 0,11 0,00005 0,62 0,006 0,56 0,006 

10 0,66 0,007 0,19 0,00008 0,17 0,00008 1,13 0,011 1,10 0,008 
11 0,86 0,005 0,14 0,00006 0,15 0,00006 1,41 0,009 1,41 0,007 

 

Cd  …….. maximální  24-hodinová koncentrace PM10 v referen�ním bod� 
Cr  ........ pr�m�rná ro�ní koncentrace PM10 v referen�ním bod� 
 

Imisní koncentrace PM10 - zhodnocení 
Stávající stav (etapy I. a II.) 

Nejvyšší krátkodobá (24-hodinová) imisní koncentrace PM10 byla vypo�tena v referen�ním 
bod� �.6 a �iní 1,19 µg/m3, tj. po zapo�tení pozadí (418,7 µg/m3) 419,89 µg/m3.  Nejvyšší 
pr�m�rné ro�ní koncentrace PM10 jsou velmi nízké a nep�esahují hodnotu 0,013 µg/m3, tj. po 
zapo�tení pozadí (69,5 µg/m3) 69,513 µg/m3. 

Provoz zám�ru: 
Varianta 2A a varianta 2B: Posuzované varianty 2A a 2B se významn� neliší. Vypo�tené 
p�ísp�vky k maximálním 24-hodinovým koncentracím PM10 jsou ve variant� 2B vyšší 
v referen�ních bodech �.1, 2, 3, 5, 7, 8 a 11, ve variant� 2A jsou vyšší v referen�ních bodech 
�.4, 6, 9 a 10. Vypo�tené p�ísp�vky k ro�ním koncentracím PM10 jsou ve variant� 2B vyšší 
v referen�ních bodech �.4 a 6, ve variant� 2A jsou vyšší v referen�ních bodech �.7 a 8. 

Varianta 1A a varianta 1B: Nejvyšší krátkodobá (24-hodinová) imisní koncentrace PM10 byla 
vypo�tena v referen�ním bod� �. 6 a �iní pro ob� varianty (1A i 1B) 1,97 µg/m3, tj. po 
zapo�tení pozadí (418,7µg/m3) 420,67 µg/m3. Nejvyšší pr�m�rné ro�ní koncentrace PM10 
jsou velmi nízké a nep�esahují hodnotu 0,023 µg/m3 (varianta 1A), resp. hodnotu 0,022 
µg/m3 (varianta 1B) tj. po zapo�tení pozadí (69,5 µg/m3) 69,523 µg/m3, resp. 69,522 µg/m3. 
 
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro suspendované �ástice frakce PM10 �iní 50 µg/m3. 
Ro�ní imisní limit pro r. 2005 je  40 µg/m3, do roku 2010 musí být spln�n limit 20 µg.m-3. 

Samotný p�ísp�vek zám�ru je nízký. Na stanici �. 1072 jsou p�ekra�ovány hodnoty 24-
hodinového a ro�ního imisního limitu pro PM10. Z tohoto d�vodu doporu�uje zpracovatel 
rozptylové studie provedení imisního monitoringu PM10 p�ímo v posuzované lokalit�. 
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BENZEN 
 

Imisní limity pro benzen  
 

Pro benzen je stanoven následující limit, který musí být spln�n v roce 2010: 
Pr�m�rná ro�ní koncentrace  ........….............    5 µg/m3  (3,125 µg/m3) 
 
 

V letech 2004 až 2009 platí následující meze tolerance: 
 
 

 

Pro kalendá�ní rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Meze tolerance (µg.m-3) 3,75 3,125 2,5 1,875 1,25 0,625 

 
 

Imisní pozadí benzen 
Hodnota stávající ro�ní imisní koncentrace benzenu v �ešené lokalit� není známa. 

Posuzovanou lokalitu nejlépe vystihuje m��ící stanice �.517 – Karviná-OHS (HS). Ze stanici 
�. 517 – Karviná OHS není k dispozici hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace. Stanice byla 
v roce 2003 v provozu pouze 43 dní v roce. 

Celkovou hladinu pozadí benzenu v �R uvádí stanice �. 916 – Košetice (reprezentativnost 
stanice je stovky až tisíce km).  Ro�ní pr�m�r v roce 2003 �inil 0,56 µg/m3.  
 

Imise benzenu 
 

Shrnutí vypo�ítaných hodnot imisních koncentrací benzenu ve vybraných referen�ních 
bodech pro stávající situaci a pro dobu provozu zám�ru je uvedeno v tabulce �. 31. V dob� 
provozu zám�ru je zvláš� vy�íslen pouze p�ísp�vek provozu kompostárny a dekontamina�ní 
plochy pro srovnání varianty 2A a 2B. Celkový p�ísp�vek provozu Centra pro komplexní 
nakládání s odpady je zhodnocen ve dvou navržených variantách – 1A a 1B. 
 

 
 

Tabulka �. 31: Imisní koncentrace benzenu 

Provoz zám�ru 
Provoz pouze dekontamina�ní 

plochy a kompostárny 
Provoz celého centra pro 

komplexní nakládání s odpady Stávající stav 

Varianta 2A Varianta 2B Varianta 1A Varianta 1B 
Ref. 
bod 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Chod 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

1 0,19 0,003 0,17 0,00012 0,23 0,00012 0,26 0,003 0,44 0,005 
2 0,17 0,003 0,15 0,00010 0,21 0,00010 0,23 0,003 0,41 0,004 

3 0,15 0,002 0,12 0,00007 0,18 0,00007 0,21 0,002 0,36 0,003 
4 0,08 0,001 0,08 0,00003 0,07 0,00003 0,11 0,001 0,15 0,002 
5 0,09 0,001 0,10 0,00003 0,10 0,00003 0,18 0,001 0,21 0,001 
6 0,08 0,001 0,09 0,00002 0,08 0,00003 0,12 0,001 0,18 0,001 

7 0,14 0,002 0,05 0,00003 0,07 0,00003 0,13 0,002 0,21 0,002 
8 0,20 0,003 0,13 0,00006 0,13 0,00006 0,18 0,004 0,28 0,003 

9 0,10 0,002 0,09 0,00004 0,08 0,00004 0,11 0,002 0,17 0,002 
10 0,14 0,003 0,14 0,00006 0,12 0,00006 0,24 0,004 0,24 0,003 
11 0,12 0,002 0,10 0,00004 0,11 0,00004 0,26 0,003 0,23 0,002 

 

C
hod ..... maximální  hodinová koncentrace benzenu v referen�ním bod� 

Cr  ........ pr�m�rná ro�ní koncentrace benzenu v referen�ním bod� 
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Imisní koncentrace benzenu - zhodnocení 
Stávající stav (etapy I. a II.) 

Nejvyšší krátkodobá (hodinová) imisní koncentrace benzenu byla vypo�tena v referen�ním 
bod� �.8 a �iní 0,20 µg/m3. Nejvyšší pr�m�rné ro�ní koncentrace benzenu jsou velmi nízké a 
nep�esahují hodnotu 0,004 µg/m3, tj. po zapo�tení pozadí (0,56 µg/m3) 0,564 µg/m3.  

Provoz zám�ru: 
Varianta 2A a varianta 2B: Vypo�tené p�ísp�vky k maximálním hodinovým koncentracím 
benzenu jsou ve variant� 2B vyšší v referen�ních bodech �.1, 2, 3, 7 a 11, ve variant� 2A 
jsou vyšší v referen�ních bodech �.4, 6, 9 a 10. Vypo�tené p�ísp�vky k ro�ním koncentracím 
benzenu jsou v obou variantách shodné, pouze v referen�ním bod� �.6 je ve variant� 2B 
vyšší. V dalších výpo�tech (varianta 1A a 1B) byla uvažována varianta 2B. 

Varianta 1A a varianta 1B: Nejvyšší krátkodobá (hodinová) imisní koncentrace benzenu byla 
vypo�tena u varianty 1A v referen�ním bod� �.1 a 11 a �iní 0,26 µg/m3  a u varianty 1B 
v bod� �. 1 a dosahuje 0,44 µg/m3. Nejvyšší pr�m�rné ro�ní koncentrace benzenu jsou velmi 
nízké a nep�esahují hodnotu 0,005 µg/m3 (varianta 1A), resp. hodnotu 0,006 µg/m3 (varianta 
1B) tj. po zapo�tení pozadí (0,56 µg/m3) 0,565 µg/m3, resp. 0,566 µg/m3. 
 
Hodinový imisní limit pro benzen není stanoven, je dána pouze hodnota ro�ního imisního 
limitu = 5 µg/m3. 
 
 
 

SIROVODÍK 
Imisní pozadí sirovodík 
Imisní situace není v zájmové lokalit� sledována, hodnoty nam��ené na monitorovacích 
stanicích nelze využít. 

Imisní limity 
Imisní limit pro H2S není na�ízením vlády �.350/2002 Sb. stanoven. Na základ� ustanovení § 
45 odst. b) zákona �.86/2002 Sb. byl Ministerstvem zdravotnictví �eské republiky zpracován 
seznam referen�ních koncentrací vybraných zne�iš�ujících látek v ovzduší pro hodnocení a 
�ízení zdravotních rizik. Pro H2S je zde uvedena hodnota limitní denní koncentrace 150,0 
µg/m3 a hodnota 7,0 µg/m3 (pro ochranu obt�žování zápachem). Tyto hodnoty referen�ních 
koncentrací vychází z hodnocení WHO – Air Quality guidelenes for Europe, second edition, 
2000. 
 

Vypo�ítané hodnoty imisních koncentrací sirovodíku pro stávající situaci a pro dobu provozu 
zám�ru ve dvou navržených variantách – 1A a 1B jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka �. 32: Imisní koncentrace sirovodíku 

Provoz zám�ru 
Stávající stav 

Varianta 1A Varianta 1B Ref. 
bod 

Cmax 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cmax 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cmax 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

1 0,08 0,002 0,20 0,004 0,20 0,006 
2 0,08 0,001 0,18 0,003 0,18 0,005 
3 0,07 0,001 0,17 0,003 0,16 0,004 
4 0,04 0,001 0,07 0,001 0,10 0,002 

5 0,04 0,000 0,10 0,001 0,12 0,002 
6 0,04 0,000 0,08 0,001 0,11 0,001 
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Provoz zám�ru 
Stávající stav 

Varianta 1A Varianta 1B Ref. 
bod 

Cmax 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cmax 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

Cmax 
µµµµg/m3 

Cr 
µµµµg/m3 

7 0,04 0,001 0,07 0,002 0,09 0,002 
8 0,10 0,001 0,14 0,004 0,16 0,003 
9 0,05 0,001 0,09 0,002 0,11 0,002 

10 0,07 0,001 0,18 0,005 0,16 0,003 
11 0,06 0,001 0,20 0,003 0,13 0,002 

 

Cmax  ….. maximální  24-hodinová koncentrace sirovodíku  v referen�ním bod� 
Cr  ........ pr�m�rná ro�ní koncentrace benzenu  v referen�ním bod� 
 

Imisní koncentrace sirovodíku - zhodnocení 
 
 
 

Stávající stav (etapy I. a II.) 
Nejvyšší krátkodobá (24-hodinová) imisní koncentrace H2S byla vypo�tena v referen�ním 
bod� �.8 a �iní 0,10 µg/m3, tj. 1,4 % ze stanoveného denního limitu pro ochranu proti 
obt�žování zápachem, jehož hodnota je 7 µg/m3. 

Nejvyšší pr�m�rné ro�ní koncentrace H2S nep�esahují hodnotu 0,003 µg/m3, imisní limit pro 
tento parametr není stanoven. 

Provoz zám�ru: 
Varianta 1A a varianta 1B: Nejvyšší vypo�tené p�ísp�vky k 24-hodinovým imisním 
koncentracím H2S jsou v obou variantách (1A a 1B) shodné - 0,20 µg/m3 , tj. 2,9 % ze 
stanoveného denního limitu pro ochranu proti obt�žování zápachem (7 µg/m3) a byly 
vypo�teny v referen�ních bodech �.1 a 11 (varianta 1A) a �.1 (varianta 1B). Nejvyšší 
pr�m�rné ro�ní koncentrace H2S jsou velmi nízké a nep�esahují hodnotu 0,006 µg/m3 
(varianta 1A), resp. hodnotu 0,007 µg/m3 (varianta 1B), imisní limit pro tento parametr není 
stanoven. 
 
 
PACHOVÉ LÁTKY 
 

Mezi významné emise produkované provozem posuzovaného Centra pro komplexní 
nakládání s odpady budou pat�it i pachové látky. 

U provozu kompostárny se zápach m�že vyskytovat p�edevším p�i p�ebírání a zpracování 
vstupních odpad�, p�i zakládání a p�ekopávání zakládek. K emisím pachových látek dochází 
p�i nedodržení aerobních podmínek kompostování. P�i dodržování správného postupu 
kompostování a �astém p�ekopávání bude zápach minimální. 

Z dekontamina�ní plochy by mohly být uvol�ovány emise pachových látek p�i navážení 
kontaminovaného odpadu a jeho rozhrnování, kdy za vyšších teplot m�že docházet 
k uvoln�ní t�kavých složek ropných produkt� do ovzduší. 
 
P�i skládkování vzniká skládkový plyn, který je tvo�en p�evážn� CH4 a CO2 a obsahuje mén� 
než 1 % stopových složek - mj. H2S, který má velmi nízký �ichový práh. Ke vzniku zápachu 
m�že také docházet p�i navážení odpad�.  
 

K uvol�ování skládkového plynu bude docházet i i n�kolik let po ukon�ení provozu skládky. 
Jedná s tedy o dlouhodobý vliv, bude �ešen instalací systému jímání skládkového plynu a 
jeho využíváním �ízeným spalováním nebo oxidací v biofiltrech. 
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Dle zpracované rozptylové studie mají navržené technologie úprav odpad� p�i standardním 
a správném provozu p�edpoklady pro dodržování emisních i imisních limit� pro pachové 
látky.  

Dále jsou formulována opat�ení pro snížení emisí t�chto látek: 
 

- Dodržování p�ísné kontroly na vstupu do za�ízení s vylou�ením: 
	 odpad�, které nespl�ují limitující faktory pro užití technologie úpravy (limitující 

podmínky a vlastnosti odpad� budou uvedeny v  provozním �ádu každého 
z uvažovaných za�ízení), 

	 odpad� p�ijímaných k biodegradaci s významným podílem VOC (t�kavých 
organických látek). 

- D�sledn� dodržovat technologické postupy skládkování, kompostování (zejména �ádné 
provzduš�ování b�hem procesu), dekontamina�ního procesu (kontrola parametr� 
zne�išt�ní), solidifikace/stabilizace odpad�. 

- Uvol�ování pachových látek ze skládkovacích ploch minimalizovat následným hutn�ním 
a p�ekrýváním vhodným materiálem �i odpadem. P�i dostate�ném množství 
uvol�ovaného skládkového plynu provést aktivní odplyn�ní skládek. 

- Ve skladu odpad� využívat jen takových skladovacích prost�edk�, které svým 
provedením budou vyhovovat technickým požadavk�m aktuáln� platné legislativy. 
Nebezpe�né odpady s obsahem t�kavých látek budou skladovány v uzav�ených obalech. 

 

V dob� provozu zám�ru je t�eba v souladu s platnou legislativou provést autorizované 
m��ení pachových látek. (Pro zdroj plošného charakteru, který nemá vlastní komín, výduch 
nebo výpust, platí v sou�asnosti limit: koncentrace fugitivních pachových látek na hranici 
pozemku stacionárního zdroje nesmí p�ekro�it 5 OUER m-3. Obecný emisní limit pro zdroj 
umíst�ný v obydlených �ástech intravilán� obcí nebo jejich ochranných pásmech je 50 
OUER.m-3 m��eno na komín�, výduchu nebo výpusti za za�ízení pro omezování emisí.)  

Imisní limit je p�ekro�en v p�ípad�, jestliže je zápach vnímán jako obt�žující u více než 15 % 
sledované populace žijící na venkov� vybrané náhodným výb�rem po více než 10% 
sledované doby, p�ípadn� u jednorázového m��ení nesmí být p�ekro�ena koncentrace 
pachových látek 3 OUER.m-3. Další podmínky sledování stanoví vyhláška �. 356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam zne�iš�ujících látek, obecné emisní limity, zp�sob p�edávání zpráv 
a informací, zjiš�ování množství vypoušt�ných zne�iš�ujících látek, tmavosti kou�e, p�ípustné 
míry obt�žování zápachem a intenzity pach�, podmínky autorizace osob, požadavky na 
vedení provozní evidence zdroj� zne�iš�ování ovzduší a podmínky jejich uplat�ování.  

Pokud by se zjistilo p�ekro�ení stanoveného limitu pro pachové látky, musí být rozhodnuto o 
opat�eních ke snižování emisí a následn� je t�eba tato opat�ení realizovat. 
 
PRAŠNOST, ÚLETY 

Provoz Centra pro komplexní nakládání s odpady bude rovn�ž zdrojem sekundární 
prašnosti, která nebyla v rozptylové studii uvažována. Ke snížení sekundární prašnosti 
budou realizována a d�sledn� dodržována následující opat�ení: 
- recirkulace a rozliv pr�sakové vody na povrch t�lesa skládky, 
- pravidelné �išt�ní komunikací v areálu zám�ru a v p�ípad� suchého a v�trného po�así 

skráp�ní p�íjezdové komunikace užitkovou vodou, 
- o�ista vozidel, 
- ukládání odpadu na skládku do tzv. denního pracovního pole s následným rozhrnováním, 

hutn�ním a p�ekrýváním vhodným materiálem, 
- použití skladovacích prost�edk�, jejichž konstruk�ní provedení neumož�uje druhotné 

zne�išt�ní ovzduší prachem, 
- d�sledné dodržování schválených pracovních postup� jednotlivých technologií. 
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Za v�trného po�así m�že docházet k úlet�m lehkých �ástí odpad� (mikrotenové sá�ky, 
papíry, plasty apod.) ze samotné skládkovací plochy nebo ze svozových vozidel p�i vykládce.  

Úlet�m lehkých �ástí odpadu bude zabra�ováno pr�b�žným �ádným hutn�ním odpadu 
kompaktorem a p�ekrýváním odpadu vrstvou zeminy nebo jiných inertních materiál� a 
odpad�. K zamezení úlet� lehkých odpad� mimo areál skládky bude sloužit i 2 metry vysoké 
oplocení. V ur�itých p�ípadech lze použít záchytnou sí�. Vzniklé úlety lehkých �ástí odpadu 
budou dle pot�eby sesbírávány obsluhou skládky (v areálu i mimo areál Centra). 

Dopravci p�evážející odpad, u kterého by bylo nebezpe�í úletu b�hem transportu, mají 
povinnost odpad zajistit proti úlet�m lehkých �ástí odpadu - nap�. sít�mi. Pokud dopravce 
opakovan� nebude mít odpad zajišt�n proti úlet�m, vedoucí Centra m�že provést nahlášení 
v�etn�  udání identifikace dopravce orgán�m státní správy. 

 
POVINNOSTI PROVOZOVATELE ZDROJ ZNE�IŠ�OVÁNÍ OVZDUŠÍ 

Provozovatel zám�ru je povinen zavést provozní evidenci a vypracovat návrh souboru 
technickoprovozních parametr� a technicko-organiza�ních opat�ení k zajišt�ní provozu 
stacionárních zdroj�, v�etn� opat�ení ke zmír�ování pr�b�hu a odstra�ování d�sledk� 
havarijních stav� v souladu s podmínkami ochrany ovzduší („provozní �ád”) dle vyhlášky 
�.356/2002 Sb. a p�edložit návrh ke schválení kompetentnímu orgánu ochrany ovzduší. 

V pravidelných intervalech v souladu s vyhláškou MŽP �.356/2002 Sb. se musí provád�t 
autorizované m��ení emisí ze všech posuzovaných zdroj� a plnit povinnosti provozovatel� 
zdroj� zne�iš�ování ovzduší, stanovené v § 11 a 12 zákona �.86/2002 Sb. v platném zn�ní. 
 

 
 
 

D. I. 2.2.  Vlivy na klima  

Ke zm�nám mikroklimatu by teoreticky mohlo dojít v souvislostí se zm�nami reliéfových 
podmínek. Vliv je lokálního charakteru, omezen na konkrétní terénní  nerovnost - tj. na t�lesa 
skládek „S-OO“ a „S-NO“. 

Celkov� lze vliv na klima ozna�it za nevýznamný. 

 
D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
 

 

D. I. 3. 1. Vlivy na hlukovou situaci  
 

Vliv hluku ve venkovním prostoru je hodnocen modelovými výpo�ty v hlukové studii (viz. 
p�íloha �. 8). Zhodnocení o�ekávané hlukové situace a vlivu na pohodu a zdraví obyvatel 
bylo provedeno v rámci kapitoly �. D. I. 1. 1. Zdravotní rizika. 

V dob� provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady lze o�ekávat nár�st  ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A o + 2,4 až + 5,5 dB oproti stávajícímu stavu ve výpo�tových 
bodech �. 1, 2 a 3 a to pouze v p�ípad� provozu drti�e - št�pkova�e nebo drti�e odpad�, 
které budou dle investora v provozu cca 25 pracovních dn� v roce.   

V p�ípad�, že mobilní drti� - št�pkova� nebo mobilní drti� odpad� nebude v provozu (tzn. po 
v�tšinu pracovních dn� v roce), lze u všech t�chto výpo�tových bod� p�edpokládat nár�st 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A o + 0,1 dB. 

Nejvyšší p�ípustné hladiny hluku jsou dány na�ízením vlády �. 502/2000 Sb. „O ochran� 
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací“ ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (na�ízení vlády 
�. 88/2004 Sb. „O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací“).  Dle výpo�tu 
hladina akustického tlaku A ze všech stacionárních zdroj� hluku nep�esáhne ani p�i provozu 
drti�e - št�pkova�e nebo drti�e odpad� u nejbližší obytné zástavby (resp. na hranici 
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chrán�ného venkovního prostoru a chrán�ného prostoru staveb) požadovaný hygienický limit 
pro denní dobu, který �iní LAeq,8h = 50 dB. 
 

Ve výpo�tových bodech �. 3 a 4 (v bezprost�ední blízkosti silnice II.t�ídy �.56) byla vypo�tena 
nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A p�i stávajícím stavu LAeq,16h  = 62,3 dB.  
Hladina akustického tlaku A zde již p�esahuje požadovaný limit pro denní dobu, který se 
zapo�tením korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a 
II. t�ídy) �iní LAeq,16h = 60 dB. Po zprovozn�ní zám�ru nedojde k navýšení hladiny akustického 
tlaku A oproti stávajícímu stavu a sou�asn� doprava vyvolaná zám�rem nebude mít 
negativní vliv na akustickou situaci v blízkosti této komunikace. 

Na základ� modelových výpo�t� lze konstatovat, že zprovozn�ním zám�ru by nem�lo dojít 
k významnému nár�stu hlukové zát�že v posuzované lokalit� a v p�ípad�, kdy lze 
p�edpokládat zaznamenatelný nár�st hlukové zát�že budou celkové ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A v souladu s požadovanými hygienickými limity. 
 

D. I. 3. 2. Ostatní fyzikální vlivy  

Ostatní fyzikální vlivy se p�edpokládají nevýznamné (viz. popis v kapitole �. B. III. 4.). 
 

 
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 

Zdroje vody, vlivy na hydrogeologické pom�ry a povrchový odtok 
 

Pro pot�eby zam�stnanc� (voda k pití a hygienickým ú�el�m), k o�ist� mechanism� bude 
využívána pitná voda z vodovodní sít� m�sta Hlu�ín. O�ekáva se spot�eba pitné vody do 
500 m3 ro�n�. Odpadní vody splaškového charakteru ze sanitárního za�ízení v Centru budou 
stejn� jako doposud jímány do t�sn�né jímky, která bude vyvážena na p�íslušnou �OV.  
 

Dále budou zp�tn� v procesu úpravy odpad� využívány jednotlivé druhy pr�sakových vod 
jímané ze zabezpe�ených ploch provozovaných technologií do reten�ních jímek (viz. popis 
v kapitole �. B. III. 2.). Jejich množství nelze p�edem odhadnout - bude záviset na ro�ním 
úhrnu srážek, na klimatických podmínkách v dané lokalit� a na charakteru upravovaných, 
využívaných �i odstra�ovaných odpad� a na skute�n� realizované kapacit� technologií pro 
nakládání s odpady. Pokud budou tyto pr�sakové odpadní vody zne�išt�ny tak, že je nebude 
možné dále používat nebo bude vznikat jejich p�ebytek, budou cisternami odváženy 
k likvidaci na p�íslušnou �OV. 
 

Jako zdroj �isté technologické vody bude používána pitná voda z vodovodní sít� m�sta 
Hlu�ín. Investor také zvažuje možnost využití jednoho z monitorovacích vrt� pro odb�r 
podzemní vody k provozním ú�el�m, pop�. z�ízení studny k zásobování areálu Centra pro 
komplexní nakládání s odpady užitkovou vodou. 
 

V p�ípad� realizace nových zdroj� vody je t�eba zajistit odborné hydrogeologické posouzení 
(se zam��ením na posouzení vydatnosti zdroj� vody, možnosti ovlivn�ní hydrogeologických 
parametr�, ovlivn�ní režimu a zm�ny hladiny podzemních vod). 
 

Vybudováním zpevn�ných zabezpe�ených a skládkovacích ploch dojde ke zmenšení 
rozsahu infiltra�ního území a lze o�ekávat i �áste�né ovlivn�ní odtokových pom�r� 
v dot�ené lokalit�. Srážková voda dopadlá na zabezpe�ené plochy bude zdrojem 
pr�sakových vod. Provozní plochy a t�lesa skládek budou technicky zabezpe�eny proti 
pr�niku nezne�išt�ných deš�ových vod z okolí a naopak bude zabrán�no úniku odpadních 
a technologických vod z jednotlivých technologií do okolního prost�edí. S pr�sakovými 
vodami bude nakládáno jako s vodami odpadními. 
 

Odtok nezne�išt�ných srážkových vod z areálu Centra (z volných ploch, nezaskládkovaných 
sekcí skládky, z povrchu zapln�ných a rekultivovaných sekcí skládek) a z okolních pozemk� 
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bude realizován gravita�n�, záchytnými sb�rnými p�íkopy do ob�asné bezejmenné vodote�e 
u západní hranice areálu stávající �ízené skládky odpad�. 
 
Vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod 
 

Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod b�hem výstavby i 
provozu zám�ru musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu 
se Zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
 

B�hem výstavby je možné ovlivn�ní kvality podzemních a povrchových vod (a také p�dy a 
geologického podloží) spojeno s pohybem stavebních mechanism� a dále také se 
skladováním a nakládáním s materiály, odpady a látkami škodlivým vodám. 
 

Riziko pro kvalitu vod v dot�ené lokalit� p�edstavují p�ípadné náhodné úkapy nebo úniky 
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z provozu stavební a zemní 
mechanizace. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevn�ných plochách 
budou v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkap� ropných  látek - kontrola bude provád�na pravideln�, vždy p�ed  zahájením 
prací v t�chto prostorech. Postup v p�ípad� náhodného úniku ropných nebo jiných 
závadných látek �eší kapitola �. D III. 
 

V rámci výstavby i provozu zám�ru není stejn� jako u stávající skládky p�edpoklad, že by v 
zázemí probíhalo skladování pohonných hmot, mazadel a olej�. Nafta pro provoz 
mechanism� se se bude p�ivážet ze zásobníku v areálu firmy Marius Pedersen a.s. 
v Hlu�ín� pomocí HEFA vozíku (o objemu cca 600 l). Nákladní automobily budou dopl�ovat 
pohonné hmoty na �erpacích stanicích. Motorové, p�evodové a hydraulické oleje jsou stejn� 
jako pohonné hmoty p�iváženy až v p�ípad� jejich pot�eby.  
 

Dopl�ování pohonných hmot �i maziv musí být realizováno výhradn� na zpevn�né ploše. 
Tato plocha musí zabezpe�ena tak, aby v p�ípad� náhodného úniku závadných látek 
nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn�ných ploch. P�i odstavení vozidel a stroj� na 
nezpevn�né �i nezabezpe�ené ploše musí být tyto mechanismy podloženy záchytnými 
plechovými vanami.  
 
Zám�r musí být �ešen dle p�íslušných technických norem (�SN) tak, aby nemohlo dojít ke 
zne�išt�ní podzemních ani povrchových vod jeho provozem. Veškeré manipula�ní plochy, 
kde je nakládáno s látkami závadnými budou technicky zabezpe�eny, aby nedošlo k úniku 
t�chto látek do vod povrchových nebo podzemních. 

T�leso stávající skládky je navrženo tak, že nejvyšší hladina podzemní vody je minimáln� 1 
m pod úrovní základové spáry. Realizace skládek „S-OO“ a „S-NO“ v rámci zám�ru bude 
�ešena stejným zp�sobem. 

P�i výstavb� jednotlivých etap skládek je nutné zajistit a prov��it spolehlivé navázání 
t�snících systém� jednotlivých etap. T�sn�ní skládkovacích a provozních ploch, reten�ní 
nádrže a jímky i drenážní systém pr�sakových vod jako celek i jeho jednotlivé �ásti musí být 
chrán�ny proti poškození p�i výstavb� i v pr�b�hu provozu zám�ru.  

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky a odpady, které lze dle zákona �. 
254/01 Sb. o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né 
závadné látky, je provozovatel povinen u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky 
nevnikly do povrchových �i podzemních vod nebo do kanalizace. Pro p�ípad havárie a 
následného úniku látek (pohonné �i mazací hmoty, odpady, odpadní vody apod.) bude 
vypracován plán opat�ení pro p�ípad havarijního úniku závadných látek. V p�ípad� havárie se 
bude postupovat podle zpracovaného plánu. Další opat�ení pro p�edcházení haváriím jsou 
uvedeny v kapitole �. D. III. 
 
Pr�sakové vody z jednotlivých technologií budou recirkulovány pouze na provozní plochy, ze 
kterých pochází. Jímky a reten�ní nádrže budou denn� kontrolovány a jejich obsah v�as 
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likvidován dle platné legislativy tak, aby nedošlo k jejich p�ete�ení a kontaminaci 
povrchových nebo podzemních vod. Navržený objem jímek pr�sakových vod je dosta�ující 
(viz. kapitola �. B. III. 2.), je však nutné udržovat reten�ní kapacitu pro p�ípad p�ívalových 
srážek, dlouhotrvajících deš�� �i prudkého tání sn�hu. 
 
K omezování prašnosti bude používana užitková voda. Pr�sakové vody mohou být ke 
skráp�ní využity pouze v rámci zabezpe�ených t�sn�ných ploch a to pouze na provozní 
plochy, ze kterých pochází. 
 

V projektové dokumentaci budou podrobn�ji specifikovány všechny prostory pro 
shromaž�ování nebezpe�ných odpad� a ostatních látek škodlivých vodám (v souladu 
s platnou legislativou odpadového hospodá�ství a ochrany vod) a bude �ešena ochrana vod 
p�ed zne�išt�ním látkami škodlivými vodám a to b�hem výstavby  i provozu zám�ru. S 
látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu ur�ených, která jsou 
dostate�n� zajišt�na proti úniku t�chto látek do vod povrchových nebo podzemních. Dále 
budou v t�chto místech prost�edky pro likvidaci p�ípadných únik�. Použité sana�ní materiály 
budou do doby likvidace uskladn�ny tak, aby bylo zabrán�no ohrožení povrchových nebo 
podzemních vod. 

Veškerá za�ízení, v nichž se budou používat, zachycovat, skladovat, zpracovávat nebo 
dopravovat závadné látky, budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo 
zabrán�no úniku t�chto látek do p�dy, podzemních vod, povrchových vod nebo 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Systém odvodn�ní 
nezne�išt�ných srážkových vod musí být udržován v provozuschopném stavu (tzn. záchytné 
sb�rné p�íkopy p�i hranicích areálu nesmí být poškozeny �i zaneseny, aby mohly �ádn� plnit 
svoji funkci). 
 

Od roku 1995 je v rámci provozu stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice 2 x ro�n� 
(duben-kv�ten, zá�í-�íjen) sledována kvalita podzemní vody na základ� analýz. Monitoring 
podzemní vody je realizovaný pomocí referen�ní vrt� (s ozna�ením MV-3, MV-3A) a 
indika�ních vrt� (s ozna�ením MV-1, MV-2, MV-4, MV-1A, MV-2A, MV-4A) v hloubkách cca 
25 m a cca 6 m. Teplota a pH jsou ur�eny p�ímo na míst� odb�ratelem vzorku a rozbor 
vzork� na ostatní ukazatele (dusi�nany, amonné ionty, NEL, AOX, RL, NL, CHSKMn) je 
zajišt�n akreditovanou laborato�í. Výsledky rozbor� vod spolu se záv�re�nou zprávou 
a vyhodnocením monitoringu provozovatel p�edkládá na základ� schváleného provozního 
�ádu skládky Krajskému ú�adu Moravskoslezského kraje. Výsledky rozbor� (za období 2001 
– 2004) a rozmíst�ní vrt� je zaznamenáno na situa�ním výkresu (viz. p�íloha oznámení �. 3). 
U n�kterých sledovaných ukazatel� (NEL, NH4

+) nárazov� došlo k p�ekro�ení limitní 
koncentrace A (dle Metodického pokynu MŽP �R  - v�stník MŽP z r. 1996, �ástka 3). 
 

V p�ípad� pot�eby je možné  vodot�snost zemních jímek pr�sakových vod III. etapy (tj. 
p�ípadné ovlivn�ní kvality podzemních vod) sledovat také pomocí plošných drén� s péry, 
vybudovaných pod minerálním t�sn�ním dna jímek a izola�ní PEHD folií. Odb�rným místem 
vzork� je kontrolní šachta, kam jsou drény zaúst�ny.  
 

K v�asné indikaci p�ípadného ovlivn�ní okolního prost�edí provozem zám�ru bude sloužit 
odpovídající monitorovací systém. B�hem projektových prací a p�ípravy zám�ru - 
vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady - je t�eba po konzultaci 
s vodohospodá�ským orgánem a hydrogeologem navrhnout p�ípadnou úpravu stávajícícho 
kontrolního systému monitorovacích vrt� podzemních vod pro zjiš�ování úniku závadných 
látek a stanovit rozsah sledovaných ukazatel�. Srovnáním kvality podzemní vody 
v indika�ních a referen�ních vrtech bude ov��ována spolehlivost t�snících systém� 
jednotlivých za�ízení pro nakládání s odpady v rámci Centra.   

V p�ípad� zjišt�ní abnormality v �ad� sledování kvality podzemních vod v pr�b�hu 
monitoringu musí být o této abnormalit� informovány p�íslušné orgány státní správy 
a ve spolupráci s t�mito orgány bude provozovatel �init další opat�ení za ú�elem zjišt�ní a 
odstran�ní p�í�iny abnormality a sjednání nápravy. 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 101 - 

 

Po zapln�ní plánované kapacity skládek budou t�lesa skládek v rámci rekultivace uzav�eny 
nepropustným p�ekrytím proti vnikání srážkových vod. Nad uzavírací konstrukcí bude 
zabezpe�eno odvád�ní nezne�išt�ných srážkových vod mimo t�leso skládky - do sb�rných 
p�íkop�. Sklon povrchu skládky po sednutí nesmí být menší než 3 %, aby byl zajišt�n odtok 
srážkových vod. Po ukon�ení skládkování a provedení rekultivace bude investor dále 
zajiš�ovat funk�nost drenážního potrubí, odvoz a zneškodn�ní pr�sakových vod, kontrolovat 
t�snost jímek a zajiš�ovat monitoring podzemních vod v pozorovacích vrtech. Reten�ní jímky 
pr�sakových vod budou dále v provozu po dobu, kdy bude docházet ke zbytkovému 
uvol�ování pr�sakových vod naakumulovaných v t�lese skládky p�ed jejím uzav�ením.  
 

P�i respektování navržených podmínek, provedení technického zabezpe�ení zám�ru dle 
p�íslušných �SN a správném technologickém postupu (dle schválených provozních �ád� 
za�ízení) lze p�edpokládat, že b�žným provozem zám�ru nebude ovlivn�na kvalita podzemní 
ani povrchové vody. Mimo�ádné události (únik závadných látek, havárie) �eší kapitola �. 
D.III.. 
 
 

D. I. 5. Vlivy na p�du 
 

Zábor p�dy 
 

Rozloha areálu �ízené skládky odpad� Markvartovice je 63 179 m2. Zám�r vybudování 
Centra pro komplexní nakládání s odpady si vyžádá rozší�ení stávajícího areálu skládky 
severním a jižním sm�rem. Lokalita „sever“ bude mít rozlohu 46 460 m2, lokalita „jih“ 72 496 
m2,  nový zabor p�dy bude tedy �init 118 956 m2. Celková plocha areálu po jeho rozší�ení 
(v�etn� plochy areálu stávající skládky) by tak m�la �init 182 135 m2. Stávající areál i 
uvažovaný zám�r je umíst�n v katastrálním území Markvartovice. 

Zájmové pozemky v lokalit� „sever“ a v�tšina zájmových pozemk� lokality „jih“ byla 
využívána k t�žb� sprašových a glacigenních hlín pro provoz cihelny (v sou�asné dob� 
provozované spole�ností CIDEM Hranice a.s.) a doprovodných �inností s tímto souvisejících 
v rámci stanoveného dobývacího prostoru. T�žba t�chto cihlá�ských hlín na zájmových 
pozemcích již byla ukon�ena. Zájmové území jižn� od stávající skládky, postižené t�žbou, již 
bylo zrekultivováno, pozemky v lokalit� sever zatím zrekultivovány nebyly. Zájmová lokalita 
„sever“ a zrekultivovaná �ást zájmové lokality „jih“ jsou sou�ástí dobývacího prostoru 
„Markvartovice �. 7/0143/9“. 
 

Pozemky s ochranou ZPF, na kterých je plánována realizace Centra pro komplexní 
nakládání s odpady, jsou klasifikovány do I., II., III. a V. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy. Dle 
bonitace p�dy se jedná v p�ípad� I. a II. stupn� ochrany o významný negativní vliv. Za�azení 
pozemk� dle BPEJ a specifikace t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy odpovídá stavu p�ed 
za�átkem t�žby cihlá�ských hlín v zájmovém území. Reálný stav zájmových pozemk� však 
stavu p�ed t�žbou neodpovídá. V sou�asné dob� se nejedná o rovinné pozemky, území je 
dot�ené t�žbou s �etnými depresemi, nep�ístupné �i t�žce p�ístupné zem�d�lské technice. 
 

Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. 

Realizace zám�ru ovlivní zp�sob využívání p�dy. Lze p�edpokládat, že plochu využitou ke 
skládkování nebude možné navrátit zp�t do ZPF, ale bude pravd�podobn� rekultivována na 
lesní p�dní fond (nap�. s krytem tvo�eným rozptýlenou zelení ke�ovitého typu). Pokud by byly 
takto dot�ené pozemky po rekultivaci osazeny vhodnou zelení, byla by zvýšena ekologická 
stabilita lokality, rekultivovaná plocha by mohla být sou�ástí místního systému ekologické 
stability. 

Z hlediska záboru p�dy ze ZPF lze vliv ozna�it jako trvalý – nevratný. 
 

Zne�išt�ní p�dy 
Paragraf �. 3 zákona �. 334/1992 Sb. o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, v platném 
zn�ní, stanoví, že hospoda�it na zem�d�lském p�dním fondu musí vlastníci nebo nájemci 
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tak, aby nezne�iš�ovali p�du a tím potravní �et�zec a zdroje pitné vody škodlivými látkami 
ohrožujícími zdraví nebo životy lidí a existenci živých organizm� a aby nepoškozovali 
p�íznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti p�dy. 

Stávající úrove� zne�išt�ní p�dy v dot�eném území a okolí není známa, je dána p�edevším 
atmosferickou depozicí, intenzivním zem�d�lským využíváním pozemk� - 
obhospoda�ováním p�dy podporovaným pr�myslovými hnojivy a v neposlední �ad� i 
provozovanou t�žbou. 

Problematika možného zne�išt�ní p�dy b�hem výstavby zám�ru stejn� jako u vod souvisí 
p�edevším s používáním pot�ebné stavební techniky a s nakládáním a likvidací nevyužitých 
materiál� a odpad�. V p�ípad� náhodných úkap� pohonných hmot a jiných závadných látek 
p�i provozu mechanism� bude kontaminovaná zemina ihned odstran�na z terénu, 
shromážd�na v uzav�ené nepropustné nádob� a odstran�na v souladu s platnou legislativou 
odpadového hospodá�ství (podrobn�ji viz. kapitola D III). 

B�hem p�ípravných prací, samotného provozu i rekultivací se p�i b�žném provozu zám�ru a 
za podmínky respektování již navržených opat�ení v kapitole �. D. I. 4. nep�edpokládá 
zne�išt�ní p�dních vrstev na dot�ených pozemcích zám�ru a v jeho okolí.  

Za zne�išt�ní p�dy je také možné považovat úlety lehkých frakcí odpad� ze skládkovací 
plochy nebo ze svozových vozidel p�i vykládce. Opat�ení pro zamezování t�mto úlet�m jsou 
popsána v kapitole �. D. I. 2. 1.   

Výkopová zemina z budování  jednotlivých za�ízení v rámci Centra pro komplexní nakládání 
s odpady bude využita pro z�izování zemních konstrukcí (vyrovnávací vrstvy, pop�. t�snící 
vrstvy, obvodové hrázky, záchytné p�íkopy, aj.). V p�ípad� skladování výkopové zeminy je 
nutné deponie zabezpe�it proti erozi �i zne�išt�ní, aby nedošlo k jejich znehodnocení. 
 
Vliv na stabilitu a erozi p�dy 
 

Rizikovým faktorem je vodní a v�trná eroze. K erozi p�dy by mohlo docházet v p�ípad� 
technicky nevhodného �ešení odvodn�ní pozemk�, p�ípadn� nevhodn� provedeného 
zakon�ení a rekultivace skládky. Sekundárn� by mohlo být okolí ovlivn�no ší�ením jemných 
prachových �ástic do velkých vzdáleností  (nap�. p�i výstavb� zám�ru). 
 

V rámci výstavby i provozu zám�ru musí být provedena v maximální možné mí�e všechna 
dostupná opat�ení zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou zajišt�ny (nap�. zatravn�ny) 
co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev�m, prašnosti  a splach�m p�dy. 
Emise poletavého prachu - tuhé zne�iš�ující látky budou minimalizovány pomocí opat�ení 
navržených v kapitole �.  D. I. 2.1..  
 

V p�ípad� realizace varianty umíst�ní kompostovaní plochy na plochu I. až III. etapy t�lesa 
stávají �ízené skládky odpad� Markvartovice bude nutné zajistit vhodným zp�sobem 
stabilitu t�lesa skládky, které se bude nacházet pod kompostovaní plochou. P�i provozu 
kompostovací plochy na t�lese skládky je t�eba zajistit dostate�nou ochranu t�sn�ní 
skládkovací i kompostovací plochy tak, aby nedošlo k porušení tohoto t�sn�ní a následné 
kontaminaci okolního prost�edí. 
 
 
D. I. 6. Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 
P�ed uvažovanou realizací zám�ru Centra pro komplexní nakládání s odpady již došlo 
k zásahu do geologických vrstev - t�žb� zásob sprašových a glacigenních hlín v rámci 
stanoveného dobývacího prostoru. Zám�r bude situován do vyt�ženého prostoru. 
 

�ást zám�ru - skládkovací plochy - budou realizovány pod úrovní terénu, základová plá� 
vznikne lokálním odt�žením nevhodných a neúnosných zemin. Po technickém zabezpe�ení 
(realizace t�snících a drenážních vrstev) bude prostor zapln�n odpady. Tato �innost by se 
dala charakterizovat jako trvalý vliv. 
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V rámci p�ípravných prací byl relizován inženýrsko-geologický pr�zkum dot�ených pozemk�. 
P�i tomto pr�zkumu byly zmapovány geologické pom�ry v míst� zám�ru. Na základ� 
výsledk� pr�zkumu bude navržen postup a zp�sob výstavby a zpracována projektová 
dokumentace. 
 

Výstavbou ani provozem zám�ru nebude narušena t�žba cihlá�ských hlín  v okolí. 
 
 
 
 

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

Stávající povrch zájmového území v lokalit� „sever“ a „jih“ bude technicky upraven – v 
prostoru areálu uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady vzniknou 
zabezpe�ené plochy pro provoz technologií úpravy, využívání a odstra�ování odpad� a nové 
skládkovací plochy. Dojde k trvalému odstran�ní vegeta�ního pokryvu z v�tšiny plochy 
zájmových lokalit „sever“ a „jih“. Prostory Centra pro komplexní nakládání s odpady budou 
mít v dob� jeho provozu charakter zcela antropogenního území.  

Na základ� provedeného biologického pr�zkumu (viz. p�íloha oznámení �. 6) lze konstatovat, 
že ve vztahu k dot�ení druhové rozmanitosti flory se zám�r dotkne stanovišt� b�žných druh� 
rostlin, které se p�irozen� vyskytují na �ad� analogických ploch v okolí, lokality samy 
nep�edstavují prostor výskytu reprezentativních �i unikátních fytocenóz.  

Na lokalit� nebyly prokázány zvlášt� chrán�né druhy rostlin a živo�ich� dle vyhlášky MŽP �. 
395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �eské národní rady  �. 
114/1992 Sb., o ochran� p�írody, v platném zn�ní. 

Byly zjišt�ny 2 ochraná�sky významné druhy rostlin obsažené  v  �erveném  seznamu  
cévnatých rostlin �eské republiky v kategorii "druh ohrožený" (Filago minima (Sm.)Pers. - 
b�lolist nejmenší, Lotus tenuis Willd. - štírovník tenkolistý).  Oba tyto druhy indikují obdobná 
stanovišt�.  
 

Ze zoologického hlediska nedojde realizací zám�ru ke škodlivému zásahu do populací 
zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich�. Na základ� biologického pr�zkumu lze p�edpokládat, že 
místa výskytu populací chrán�ných druh� v�etn� prostor� reprodukce t�chto populací 
nebudou (i vzhledem k dosavadnímu charakteru využití území) dot�ena. Nep�edpokládá se 
také ohrožení existence populací ostatních živo�išných druh�.  
 
V sou�asné dob� se na lokalit� „sever“ pod p�íjezdovou komunikací v míst� vyt�žených 
hliniš� nachází  �erstv� vzniklé vodní plochy tém�� bez vegetace, s po�ínající sukcesí. 
V p�ípad� ponechání t�chto ploch jejich dalšímu spontánnímu vývoji, dojde k jejich 
postupnému zarostení vodní makrovegetací.  Je velmi pravd�podobné, že v jarním období 
p�íštího roku budou tyto plochy využity zdejšími druhy obojživelník� k reprodukci. Pokud by 
k realizaci zám�ru m�lo dojít v pozdním jarním období, kdy je p�edpoklad, že by se v t�chto 
místech vyskytovali obojživelníci a jejich larvální stádia, nebude možno akci realizovat. 
Zásahy do vodních biotop� jsou možné pouze tehdy, pokud se v nich nebudou vyskytovat 
obojživelníci. Z tohoto d�vodu by bylo nutné v p�edjarním období zamezit vstupu 
obojživelník� na tyto plochy jejich ohrazením fólií a tím jejich odvedení na jiné vhodné 
biotopy. Pokud již na ja�e dojde k jejich migraci na tuto lokalitu, nebude na ni možné až do 
opušt�ní dosp�lc� a metamorfovaných jedinc� jakkoliv zasahovat.  
 

Pokud se v dob� výstavby a provozu zám�ru v jeho okolí nebudou vyskytovat drobné vodní 
plochy, bylo by vhodné vybudovat na vytipovaných plochách v okolí zájmového území jako 
kompenza�ní opat�ení m�lké vodní plochy umož�ující reprodukci obojživelník�m, kterým 
byla cílen� znemožn�na v zájmovém území.  
 

Plochy zarostlé nálety d�evin jsou ze zoologického hlediska zajímavým biotopem, který je 
však v širším okolí zájmové plochy bohat� rozší�en, takže �áste�nou redukcí t�chto ploch 
nedojde k zni�ení tohoto biotopu ve zdejší krajin�. Plochy zarostlé náletovými ke�i jsou 
potenciálním hnízdišt�m mnoha druh� pták�, kterým nesmí být negativn� zasaženo do jejich 
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hnízd�ní, i když zde zvlášt� chrán�né druhy ornitofauny nebyly prokázány. Z tohoto d�vodu 
je možný zásah do t�chto ploch pouze mimo hnízdní období.  

Ješt� je t�eba upozornit na postupný p�irozený vývoj lokality. Pokud by tedy zám�r nebyl 
realizován jako celek, ale postupn� v delším �asovém horizontu (b�hem n�kolika let), bylo 
by vhodné p�ed každou etapou výstavby zám�ru provést jednorázový biologický pr�zkum 
s cílem zjistit, zda se nezm�nil charakter lokality a výskyt rostlinných a živo�išných druh�. 

Provoz Centra (zejména skládkovacích a kompostovacích ploch) pravd�podobn� bude jako 
u jiných obdobných za�ízení spojen s výskytem n�kterých druh� ptactva, hlodavc�, hmyzu. 
Omezení výskytu t�chto živo�ich� je dáno dodržováním provozních �ád� za�ízení. V p�ípad� 
provozu skládek zvlášt� hutn�ním naváženého odpadu, jeho p�ekrývání inertním materiálem 
a odpadem, tedy minimalizací aktivní skládkovací plochy skládky, kde by uvedení 
živo�ichové mohli p�ijít do styku s odpady. Výskyt hmyzu, hlodavc� i ptactva je t�eba 
pr�b�žn� sledovat a v p�ípad� zvýšeného výskytu p�ijmout ú�inná opat�ení (provedení 
desinsekce �i deratizaci oprávn�nou odbornou osobou, omezovat výskyt ptactva pomocí 
sokolnicky vedených dravc� apod.).  
 

Zám�rem budou dot�eny plochy po t�žb�  a v p�ípad� lokality „jih“ po terénních úpravách a 
rekultivaci. Na t�chto pozemcích se nachází plochy zarostlé nálety d�evin (viz. 
fotodokumentace). Lze p�edpokládat dot�ení t�chto náletových d�evin v rámci terénních 
úprav a p�ípravy území, nejde však o zásah do krajinotvorn� �i funk�n� významných 
porost�. Dle navrženého projektového �ešení je nutné �ádn� zdokumentovat a ohodnotit 
d�eviny, které budou v rámci realizace zám�ru odstran�ny. Ke kácení d�evin je dle § 8 
zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní nezbytné povolení 
orgánu ochrany p�írody. Orgán ochrany p�írody m�že takové povolení vydat na základ� 
žádosti vlastníka pozemku, na kterém d�evina roste. Konkrétní náležitosti žádosti o kácení 
upravuje ustanovení § 8 odstavce 3 vyhlášky �. 359/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která 
ustanovení zákona �eské národní rady �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 
v platném zn�ní. Kácení d�evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich 
vegeta�ního klidu. 
 

Zám�r nevyžaduje p�ímý zásah do okolních lesních porost�, ale západní hranice 
uvažovaného areálu sousedí s lesními porosty.  
 

Na ploše navrženého Centra pro komplexní nakládání s odpady se nenachází žádné prvky 
územního systému ekologické stability (ÚSES), ani významné krajinné prvky (VKP). V 
blízkém okolí �ešeného zám�ru se nachází lokální biocentrum „Za chodníky“ (s ozna�ením 
Markvartovice 3) a lokální biokoridory (s ozna�ením Markvartovice 2-3 a 3-19)  - viz. p�íloha 
�. 5. (Podrobn�jší charakteristika LBC a LBK v dot�ené lokalit� je uvedena v kapitole C.1.1.). 

B�hem p�ípravných prací a provozu zám�ru je t�eba postupovat tak, aby se neohrozila ani 
neoslabila ekologicko-stabiliza�ní funkce biokoridor�, biocenter a dalších cenných lokalit 
(lesní porosty) - tzn. nap�íklad, aby nedošlo k poškození porost� a zne�išt�ní p�dy, nesmí 
být negativn� ovlivn�na stabilita p�dy, je t�eba zabránit odnosu a splachu p�dy a 
používaných materiál�, odpad� a látek škodlivých vodám.  

P�i realizaci zemních prací (skrývka a odt�žení zeminy, výstavba zabezpe�ených ploch) je 
t�eba zamezit poškození cenn�jších lokalit v blízkosti zám�ru (prvky ÚSES, lesní porosty, 
remízky aj.). V t�chto místech se nesmí umís�ovat ani do�asné deponie, výstavby zázemí, 
parkovat stroje a vozidla apod.    

Deponie zemin musí být zajišt�ny proti zaplevelování. Otev�ené plochy jsou výrazn� 
vystavovány nástupu ruderálních rostlin a plevel�. Významným biologickým vlivem by mohla 
být následná ruderalizace území.  

Po ukon�ení provozu zám�ru budou dot�ené plochy rekultivovány. �ešení rekultivace bude 
projektováno v souladu s platnou legislativou a bude p�edloženo ke schválení p�íslušným 
orgán�m státní správy. Pokud by byly dot�ené pozemky osazeny vhodnou zelení, byla by 
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zvýšena ekologická stabilita lokality, rekultivovaná plocha by mohla být sou�ástí místního 
systému ekologické stability. Zele� pro rekultivaci musí skladbou odpovídat místním 
p�irozeným druh�m a musí být udržována tak, aby byla potla�ena možnost namnožení 
ruderálních nebo euryvalentních druh�. 

K minimalizaci nep�íznivých vliv� p�sobících na prvky ÚSES a složky ekosystém� je t�eba 
postup a zp�sob prací b�hem etapy p�ípravy a vlastní realizace zám�ru, tak i b�hem fáze 
technické a biologické rekultivace dot�ených ploch konzultovat s p�íslušným orgánem 
ochrany životního prost�edí. 

P�i respektování navržených opat�ení nebude mít zám�r na okolní ekosystémy významný 
vilv. Navrženým �ešení zám�ru nebudou porušeny trasy biokoridor� a nenaruší se biocentra.  

Souhrn� lze vliv na flóru, faunu a ekosystémy charakterizovat v lokálním m��ítku jako mírn� 
nep�íznivý. Po ukon�ení provozu zám�ru budou dot�ené plochy rekultivovány, vliv lze 
ozna�it jako do�asný. 
 
 
D. I. 8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Zájmová lokalita se nachází v  zem�d�lsky obhospoda�ované krajin�. Obecn� lze krajinu 
v okolí zám�ru s ohledem na zem�d�lskou �innost, p�edchozí i sou�asnou t�žební �innost a  
stávající skládkování charakterizovat jako antropogenn� st�edn� p�em�n�nou krajinu. 
(Podrobn�ji byla krajina a krajinný ráz charakterizován v kapitole �. C. 2. 7..) 
 

Na stávající t�leso �ízené skládky odpad� budou navazovat severním a jižním sm�rem 
t�lesa nových skládek. Po ukon�ení skládkování bude provád�na rekultivace.  Rekultivace 
bude probíhat postupn� (po etapách �i sekcích), pokud to bude technicky možné a po 
uplynutí dostate�n� dlouhé doby pro „sednutí“ uložených odpad�, aby nedocházelo 
k porušení rekultiva�ních vrstev. Na rekultivaci technickou bude pro zachování biologické 
hodnoty zájmového území  navazovat biologická rekultivace.  

Na technické i biologické provedení rekultivace bude vypracován podrobný projekt. 
P�edpokládá se, že dojde k vytvo�ení t�lesa zhruba obdélníkového p�dorysu. Maximální 
výška stávající skládkového t�lesa m�že být 26,5 m od povrchu asfaltové vozovky vedle 
skládky, t�lesa skládek „S-OO“ a „S-NO“ budou pravd�podobn� výškov� navazovat na 
stávající skládku. Svahy  budou upraveny ve sklonu dle projektové dokumentace. Budou 
zatravn�ny a osázeny m�lce ko�enícími rostlinami a d�evinami. 
 
Estetická kvalita lokality již byla narušena provád�nou t�žbou cihlá�ských hlín a stávajícím 
skládkováním. Zám�r bude znamenat realizaci rozsáhlých terénních úprav, které budou 
postupn� vytvá�et novou prostorovou dominantu (t�lesa skládek). Areál Centra pro 
komplexní nakládání s odpady nebude pohledov� exponován. Lesní pásy a porosty odd�lují 
uvažovanou plochu areálu od zástavby obce Markvartovice, Hlu�ína i od komunikace �. II/56 
spojující Hlu�ín a Ostravu.  
 

Posuzovaný zám�r je tak situován v pohledov� uzav�ené enkláv� s dosta�ujícím tlumícím 
efektem okolního lesního porostu. Jedná se pouze o lokální zm�nu krajinného rázu, patrnou 
z p�ístupové cesty k areálu.  
 

Intenzita vlivu na estetické kvality území se bude m�nit v �ase - b�hem výstavby a provozu 
Centra bude vliv nejvýznamn�jší, po ukon�ení provozu zám�ru a d�sledné technické i 
biologické rekultivaci všech dot�ených ploch dojde v �ádu n�kolika let k p�irozenému 
postupnému zapojování do krajiny. 
 

Bude se však jednat o pom�rn� plošn� rozsáhlý útvar (10,7 ha) s nep�irozeným tvarem, 
proto bude nutné jeho p�sobení zmírnit vhodným vysázením zelen� (nap�. krytem tvo�eným 
rozptýlenou zelení remízového typu). Zele� bude navíc p�sobit také na zvýšení stability 
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svah� a omezení eroze.  Rekultivovaná plocha by mohla být sou�ástí místního systému 
ekologické stability.  

Realizací zám�ru (p�edevším vznikem t�les skládek) se zm�ní místní krajinný reliéf. Po 
ukon�ení provozu zám�ru se nep�edpokládá návrat k p�vodním reliéfu, jedná se tedy o vliv 
trvalý – nevratný, p�sobící v lokálním m��ítku. 
 
 
D. I. 9. Vlivy spojené s funk�ním  a rekrea�ním využitím krajiny 
 
 

V dob� provozu zám�ru dojde ke zm�n� funk�ního využití krajiny. V prostoru areálu 
uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady vzniknou zabezpe�ené plochy pro 
provoz technologií úpravy, využívání a odstra�ování odpad� a nové skládkovací plochy. 
Zájmové plochy budou mít v dob� provozu Centra charakter zcela antropogenního území.  
 

Realizace zám�ru ovlivní zp�sob využívání p�dy. Plocha dot�ená zám�rem nebude 
z hlediska funk�ního využití navrácena k zem�d�lské výrob�, vliv lze ozna�it jako trvalý – 
nevratný. 

Po ukon�ení provozu zám�ru budou pozemky rekultivovány. Pokud by byly dot�ené 
pozemky osazeny vhodnou zelení, byla by zvýšena ekologická stabilita lokality a  
rekultivovaná plocha by mohla být sou�ástí místního systému ekologické stability. 

Po dobu provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady dojde stejn� jako  p�i provozu 
stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice ke snížení rekrea�ního potenciálu v dot�ené 
lokalit�. 
 

 

 
D. I. 10. Vlivy spojené s dopravní obslužností území 
 

P�íjezdovou cestou k Centru pro komplexní nakládání s odpady budou stávající využívané 
obslužné komunikace - komunikace II. t�ídy �. 56 s napojením na p�íjezdovou komunikaci 
k �ízené skládce odpad� Markvartovice. P�íjezdová komunikace byla vybudována již p�i 
výstavb� I. etapy �ízené skládky odpad� Markvartovice.  
 
Hustota dopravy na dot�ené komunikaci dle údaj� z celostátního s�ítání v roce 2000 je: 
s�ítací místo 7 – 0756  - celkem 6 841 vozidel (24 hod.). V roce 2010 se o�ekává nár�st  
intenzity dopravy, p�i použití celkového r�stového koeficientu 1,248 by po�et vozidel vzrostl 
na 8 538 vozidel (24.hod.). 

Po�ty nákladních a osobních vozidel vyvolané sou�asným provozem �ízené skládky odpad�  
Markvartovice jsou pr�m�rn� 50 nákladních a 15 osobních aut denn�, maximální po�et 
vozidel za 1 hodinu je 15 nákladních a 10 osobních aut. B�hem provozu zám�ru se o�ekává  
pot�eba 100 nákladních a 30 osobních aut denn�, maximální po�et vozidel za 1 hodinu se 
odhaduje na 25 nákladních a 15 osobních aut. B�hem provozu zám�ru dojde tedy oproti 
stávajícímu stavu o navýšení o 50 nákladních a 15 osobních aut denn� (tj. cca o 130 
pr�jezd� vozidel). To p�edstavuje ve srovnání s o�ekávanou intenzitou dopravy v roce 2010 
(kdy již zám�r bude v provozu) zvýšení o cca 1,5 %. Na trase komunikace II. t�ídy �. 56 
nedojde k významnému zvýšení funk�ní zát�že komunikace, nep�edpokládá se omezení 
plynulosti dopravy vyvolané provozem zám�ru. 

D. I. 11.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

Na území zám�ru ani v jeho okolí nejsou evidovány nemovité kulturní památky. Vlivy na 
budovy a architektonické památky lze vylou�it.  
 

Lokalita nep�edstavuje území cenné z hlediska archeologické památkové pé�e, vzhledem 
k p�edešlé t�žb� se nep�edpokládají archeologické nálezy. Pokud by však byly p�i výstavb� 
u�in�ny archeologické nálezy, je nutno provést záchranný archeologický pr�zkum a dále 
postupovat dle legislativy. 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 107 - 

D. II. Komplexní charakteristika vliv� zám�ru na životní prost�edí  
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti p�eshrani�ních 
vliv� 
 

Zavedením nových technologií úpravy, využívání a odstra�ování odpad� a rozší�ením 
skládkovací plochy se zm�ní po�et a umíst�ní zdroj� hluku i emisí a zvýší se pot�eba nárok� 
na obslužnou dopravu (tj. dojde k nár�stu intenzity dopravy na obslužných komunikacích a 
v prostoru areálu Centra). S tím souvisí zvýšení hladin akustického tlaku A a imisní 
koncentrace n�kterých škodlivin (zejména NO2, PM10, sirovodíku a benzenu) a pachových 
látek vyvolané provozem zám�ru. Provoz zám�ru  však nebude významn� zvyšovat 
zdravotní rizika u obyvatel žijících v okolí uvažovaného Centra pro komplexní nakládání 
s odpady. 

Realizace zám�ru ovlivní zp�sob využívání p�dy. Plocha dot�ená zám�rem nebude 
z hlediska funk�ního využití navrácena k zem�d�lské výrob�, vliv lze ozna�it jako trvalý – 
nevratný. Pozemky s ochranou ZPF, na kterých je plánována realizace Centra pro komplexní 
nakládání s odpady, jsou klasifikovány do I., II., III. a V. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy. 
 

Realizací zám�ru (p�edevším vznikem t�les skládek) se zm�ní místní krajinný reliéf,  jedná 
se o vliv trvalý – nevratný, p�sobící v lokálním m��ítku. Zám�r bude situován v pohledov� 
uzav�ené enkláv� s dosta�ujícím tlumícím efektem okolního lesního porostu, dojde k lokální, 
trvalé zm�n� krajinného rázu.  

Vliv na flóru, faunu a ekosystémy lze charakterizovat v lokálním m��ítku jako mírn� 
nep�íznivý a vzhledem k tomu, že po ukon�ení provozu zám�ru budou dot�ené plochy 
rekultivovány, lze ho ozna�it jako do�asný.   

S ohledem na výstupy p�edchozí �ásti lze konstatovat, že není p�ekro�eno lokální m��ítko 
významnosti vliv�, navrhovaný zám�r nebude mít žádné nep�íznivé vlivy za státními 
hranicemi. 

 

D. III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných haváriích 
a nestandardních stavech 
 

 

Technické �ešení a zabezpe�ení  uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady je 
navrženo v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany životního prost�edí a dle 
p�íslušných technických norem �SN. Z b�žného provozu zám�ru p�i dodržování 
legislativních p�edpis� a navržených opat�ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní 
prost�edí v okolí areálu významná rizika.  
 

Riziko bezpe�nosti provozu a lokálního zne�išt�ní životního prost�edí by tedy p�edstavoval 
pouze p�ípad mimo�ádné události (v d�sledku technické závady �i selhání lidského faktoru, 
p�i nevhodné organizaci, nekázni).  
 

Za nejzávažn�jší mimo�ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost�edí a 
zdraví obyvatel je možné považovat požár (zaho�ení skládkovaného, skladovaného �i 
upravovaného odpadu, ho�ení budov nebo za�ízení) a únik závadných látek. 

Preventivní opat�ení, která zmírní riziko vzniku havarijních situací, spo�ívají p�edevším v 
konstruk�ním provedení technologických za�ízení, v realizaci odpovídajících systém� 
kontroly a �ízení a v dodržování ustanovení provozních �ád�. Nutnou podmínkou zajišt�ní 
bezpe�ného provozu je zpracování a dodržování provozních p�edpis� (inženýrsko-
technologických postup�,…) a sm�rnic pro rizikové �innosti.  

V dob� pracovního volna a klidu bude zajišt�na kontrola areálu Centra pro komplexní 
nakládání s odpady dle pravidelného rozpisu služeb. Vznikne-li  podez�ení mimo�ádné 
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události (nap�. p�ívalové dešt�, aj.) je služba povinna provád�t kontrolu za�ízení nad rámec 
pravidelného rozpisu služeb. 
 

P�ístup do Centra bude povolen pouze ve stanovené pracovní dob� a to jen jeho 
zam�stnanc�m, obsluze vozidel p�ivážejících odpady a orgán�m zmocn�ným ke kontrole. 
Ostatním osobám bude povolen vstup pouze na základ� povolení vedoucího Centra. Areál 
Centra bude zabezpe�en proti vniknutí nepovolaných osob.  

V Centru pro komplexní nakládání s odpady musí být na základ� požadavk� vyhlášky �. 
383/2001 Sb. a �SN 83 8036 zaveden Program kontroly a monitorování. Kontrola a 
monitorování v souladu s požadavky t�chto p�edpis� probíhá již na stávající �ízené skládce 
odpad� Markvartovice (viz. kapitola �. B. I. 6. 1., tabulka �. 2).  
 

Program kontroly a monitorování bude zam��en zejména na sledování pr�sakových vod, 
podzemních a povrchových vod v okolí Centra, sledování stavu po�así, množství a složení 
skládkového plynu, kontrolu funk�nosti všech opat�ení ur�ených k ochran� životního 
prost�edí. Dále bude 1 x ro�n� stanoveno procento zapln�ní skládek odpadem a 
kontrolováno dodržování schválené figury skládky. Monitoring bude realizován b�hem 
provozování Centra a n�které monitorovací �innosti i v pr�b�hu následné pé�e po jeho 
uzav�ení a rekultivaci dot�ených ploch. 
 
ÚNIK ZÁVADNÝCH LÁTEK 
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p�dy (pop�. 
geologického podloží) by se mohly stát nebezpe�né látky používané k pohonu a k údržb� 
mechanism� (motorová nafta, oleje, mazadla atd.), n�které ze skladovaných �i 
upravovaných odpad�, odpadní pr�sakové �i splaškové vody. P�i doprav� a b�hem výstavby 
a provozu zám�ru by mohlo dojít k náhodnému úniku nafty z nedokonale t�snících nádrží, 
úniku olejovitých tekutin a mazadel z net�snících �ástí automobil� a stroj� na nezpevn�né i 
zpevn�né plochy v areálu Centra i na zpevn�né plochy používané p�epravní trasy.  

Z jímky na odpadní splaškové vody a jímek pr�sakových vod by k náhodnému úniku došlo 
pouze v p�ípad� porušení nepropustného materiálu jímky, p�i selhání �erpacího systému 
b�hem odvozu t�chto vod na p�íslušnou �OV �i p�i p�ete�ení t�chto jímek. Denn� bude 
provád�na vizuální kontrola výškové úrovn� hladiny v jímkách pr�sakových vod a funk�nosti 
technického vybavení Centra pro komplexní nakládání s odpady. P�i údržb� a �išt�ní 
reten�ních jímek je nutné dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k poškození izola�ní PEHD 
fólie nádrží. 

Za havárii lze ozna�it rozsáhlejší porušení t�snosti izola�ního systému a následný únik 
kontaminovaných vnit�ních skládkových vod do podloží (pop�. do vod podzemních). 
Pravd�podobnost havárie tohoto typu je minimalizována kombinací dvou nezávislých 
t�snicích systém� -  PEHD fólie a minerálního t�sn�ní. P�i rozši�ování skládky o nové etapy 
je nutno zajistit spolehlivé navázání t�snících systém� jednotlivých etap. Pro ochranu 
t�sn�ní je nep�ípustné, aby vozidla p�ivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a 
hutn�ní pojížd�la p�ímo po povrchu t�snícího nebo vnit�ního drenážního systému.  
 

P�ípravné práce i provoz zám�ru budou zabezpe�eny tak, aby se riziko nestandardního 
stavu a havárií minimalizovalo.  

B�hem provozu Centra se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat po zpevn�ných 
komunikacích. Vykládka p�ivážených odpad� bude realizována pouze na zpevn�ných a 
zabezpe�ených plochách. 

V rámci výstavby i provozu zám�ru se stejn� jako u stávající skládky nep�edpokládá, že by  v 
zázemí byly skladovány pohonné hmoty, mazadla a oleje. Nafta pro provoz mechanism� se 
bude p�ivážet ze zásobníku v areálu firmy Marius Pedersen a.s. v Hlu�ín� pomocí HEFA 
vozíku (o objemu cca 600 l). Nákladní automobily budou dopl�ovat pohonné hmoty na 
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�erpacích stanicích. Motorové, p�evodové a hydraulické oleje budou stejn� jako pohonné 
hmoty p�iváženy až v p�ípad� jejich pot�eby.  
 

Dopl�ování pohonných hmot �i maziv musí být realizováno výhradn� na zpevn�né ploše. 
Tato plocha musí zabezpe�ena tak, aby v p�ípad� náhodného úniku závadných látek 
nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn�ných ploch. P�i odstavení vozidel a stroj� na 
nezpevn�né �i nezabezpe�ené ploše musí být tyto mechanismy podloženy záchytnými 
plechovými vanami.  

Veškerá za�ízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 
závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabrán�no 
úniku t�chto látek do p�dy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s 
odpadními nebo srážkovými vodami. Bude kontrolován technický stav mechanism� 
používaných v areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady. P�i odstavení stroj� a 
strojního za�ízení budou tyto stroje zabezpe�eny proti zneužití cizí osobou. S látkami 
škodlivými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu ur�ených, která jsou dostate�n� 
zajišt�na proti úniku t�chto látek do vod povrchových nebo podzemních. 

S používanými p�ípravky, surovinami a odpady musí být nakládáno v souladu se Zákonem �. 
254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní, dále se Zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech a se Zákonem 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
p�ípravcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Vzhledem k nakládání s p�ípravky a odpady, které lze dle zákona �. 254/01 Sb. o vodách a o 
zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné látky, je 
provozovatel povinen u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových �i podzemních vod nebo do kanalizace. Pro p�ípad havárie a následného úniku 
látek bude vypracován plán opat�ení pro p�ípad havarijního úniku závadných látek. V p�ípad� 
havárie se bude postupovat podle zpracovaného plánu. 
 

Sorp�ní prost�edky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy na 
p�ístupném míst�.  

V p�ípad� úniku závadných látek na nezpevn�nou plochu bude postupováno následovn�: 

1. ihned p�erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,  

2. zachytit a zneškodnit uniklou látku,  

3. odt�žit a odstranit kontaminovanou zeminu. 
 

Je nutné ihned p�erušit nebo alespo� omezit únik závadných látek – dle charakteru 
mimo�ádné události (do�asn� ut�snit poškozená místa, otvory �i praskliny nap�. ut�s�ovací 
pastou �i tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je d�ležité z místa odstranit 
možné zdroje vznícení (vypnout chod automobilu, cisterny apod.). P�i úniku závadných látek 
na nezpevn�nou plochu je nutné zabránit dle možností rozši�ování látek do míst dosud 
nezamo�ených a závadnou látku urychlen� zachytit - uniklou kapalinu p�emístit do náhradní 
nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký sorbent, piliny, sorp�ní rohože atp.). 
Zne�išt�né sorbenty se shromáždí do ozna�ených nádob a poté je t�eba zajistit jejich 
odstran�ní. Kontaminovanou zeminu je nutné urychlen� odstranit z terénu ru�n� (pomocí 
lopaty a krumpá�e), nebo v p�ípad� v�tšího rozsahu úniku vyt�žit pomocí strojní 
mechanizace a odstranit v souladu s p�íslušnou legislativou odpadového hospodá�ství. 

S postupem p�i odstran�ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním �ádem a 
požárními p�edpisy budou pravideln� seznamováni všichni dot�ení pracovníci. Pracovníci 
budou také d�kladn� proškoleni v oblasti bezpe�nosti práce na pracovišti a seznámeni s 
návody od výrobc� stroj� a vybavení. D�sledn� bude kontrolováno dodržování technologie 
uvedené v provozních �ádech za�ízení. 
 
Izolace zabezpe�ených ploch  a dna skládek 
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Každý zam�stnanec bude dbát na to, aby bylo zabrán�no jakémukoli poškození ochranných 
prvk� zabezpe�ených ploch, jímek a skládek. Toto bude dodržováno b�hem výstavby, 
provozu a v dob� po ukon�ení provozu zám�ru. Sou�ástí tohoto opat�ení je nejen vlastní 
opatrnost p�i práci, ale také kontrola �inností osob p�sobících na jednotlivých za�ízeních 
v areálu zám�ru (nap�.: nákladní automobily vjížd�jící na t�leso skládky, kontrola práce 
externích firem v areálu Centra). 
 

Dojde-li p�i rozborech kontrolních vzork� vod z monitorovacích vrt� k podez�ení na možné 
porušení izolace zabezpe�ených ploch �i dna skládky, budou ihned provedeny další odb�ry 
a rozbory, v�etn� vzorku z indika�ních vrt� pro porovnání a ov��ení. V p�ípad� trvajícího 
podez�ení zajistí provozovatel Centra pro komplexní nakládání s odpady neprodlen� detekci 
net�snosti HDPE fólie pomocí elektrofyzikálního nebo geofyzikálního m��ení celistvosti. 
V p�ípad� zjišt�ní a prokázání net�snosti budou navržena a realizována technická opat�ení, 
která budou konzultována s odbornými osobami a  s p�íslušnými orgány státní správy. 
 
Jímky pr�sakových vod 
Dojde-li p�i rozborech kontrolních vzork� vod z monitorovacích vrt� k podez�ení na možné 
porušení izolace jímek pr�sakových vod, bude posouzeno, zda se skute�n� jedná o vody 
pr�sakové a která z jímek je zdrojem zne�išt�ní, �i zda jsou zdrojem zne�išt�ní vody deš�ové 
"stažené" z okolí. 

P�i zjišt�ní p�íznak� p�ítomnosti pr�sakové vody laboratorním rozborem bude nutné p�ijmout 
opat�ení a vysledovat místo porušení. P�i v�tším rozsahu poškození bude poškozená jímka 
odstavena, obsah p�e�erpán do jiné jímky nebo na t�leso skládky a poškozené místo 
opraveno odbornou firmou. 
 
POŽÁR 
 

V prostoru t�lesa skládky a v jeho okolí je t�eba respektovat, že zde m�že docházet 
k nahromad�ní nebo vyv�rání skládkového plynu. V celém areálu Centra bude zakázáno 
kou�it �i pracovat s otev�eným ohn�m. P�i p�ijímání odpad� do jednotlivých za�ízení a dalším 
nakládáním s nimi bude provád�na �ádná kontrola i s ohledem na omezení rizika zaho�ení a 
vzniku požáru.  
 

V p�ípad� požáru skládkového t�lesa a zpevn�ných ploch, které jsou odvodn�ny do jímek, 
bude k hašení možné využít pr�sakové vody jednotlivých technologií. Sklad odpad� bude 
vybaven p�edepsaným po�tem a typy hasicích p�ístroj�. 
 
 

P�i eventuálním zaho�ení skládkovaného odpadu je nutné zajistit p�ekrytí ohniska a jeho 
nejbližšího okolí zeminou �i jiným vhodným inertním materiálem. Pro tento p�ípad bude na 
mezideponii v areálu Centra trvale umíst�no pot�ebné množství zeminy nebo materiálu.  
Poté bude zam�stnanci zahájen požární zásah za použití pr�sakové vody; v p�ípad� 
rozsáhlého požáru, který nebude možné zvládnout vlastními silami, bude p�ivolán nejbližší 
HZS. Pr�sakovou vodou z jímek  lze hasit pouze v místech, kde je t�leso skládky izolováno 
fólií a minerálním t�sn�ním. V p�ípad� zaho�ení skládkových t�les se mohou oproti b�žnému 
provozu uvolnit do ovzduší více �i m�n� škodlivé látky. K nejnebezpe�n�jším lze za�adit 
PCDD a PCDF (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany), vznikající p�i ho�ení nap�. 
odpadu obsahujícího PVC.  
 

Vznik havárie s dopadem na �istotu ovzduší je nutno ihned ohlásit na Službu trvalé 
dosažitelnost �IŽP OI Ostrava a na havarijní službu Krajského ú�adu Moravskoslezského 
kraje. Neprodlen� budou o situaci informováni hasi�i a v p�ípad� nutnosti budou požádáni 
o spolupráci. 
 
V p�ípad� ho�ení budov nebo za�ízení budou okamžit� informováni o události hasi�i 
na telefonním �ísle 150. Dále bude postupováno v souladu s platnými požárními sm�rnicemi, 
které budou umíst�ny na viditelném míst� v provozním objektu. Tato povinnost platí pro 
všechny osoby p�ítomné v Centru.  
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Bude odpojen hlavní p�ívod elektrického proudu. Poté bude za použití ru�ního hasícího 
p�ístroje proveden první zásah a všechna další opat�ení k lokalizaci požáru. Obecnou 
povinností pracovník� je, že p�i zpozorování požáru jsou povinni u�init vše pro to, aby se 
požár nerozší�il a p�isp�t k jeho likvidaci. Ohrožuje-li požár životy p�ítomných, odejdou 
všichni zam�stnanci, eventueln� zákazníci v dob� požáru p�ítomni, na spole�né 
shromaždišt� do bezpe�né vzdálenosti v prostoru p�íjezdní komunikace ke skládce. Veškerá 
pravidla požární ochrany areálu budou stanovena ve sm�rnici. 
 
POSTUP V P�ÍPAD� HAVÁRIE 
 

Každá havárie bude neprodlen� ohlášena Krajskému ú�adu Moravskoslezského kraje - 
odboru životního prost�edí a zem�d�lství (pop�. na Službu trvalé dosažitelnost �IŽP OI 
Ostrava).  

V p�ípad� havárie je provozovatel povinen postupovat podle zpracovaných a schválených 
provozních a havarijních �ád� a �ídit se rozhodnutím Krajského ú�adu Moravskoslezského 
kraje o zp�sobu a termínech nápravných opat�ení, která je t�eba u�init.  

V p�ípad� nehody nebo havárie je provozovatel povinen spolupracovat s orgány státní 
správy nebo s jejich znalci, zvlášt� pak musí podat všechny pot�ebné informace, které 
mohou posloužit k odvrácení nebezpe�í. Dále je provozovatel povinen dle svých možností 
poskytnout mechanizaci v�etn� obsluhy pot�ebnou k odstran�ní ú�inku havárie. 
 

Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku za�ízení 
s uvedením: 
− místa havárie, 
− �asového údaje o vzniku a dob� trvání havárie, 
− informované instituce a osoby, 
− data a zp�sobu provedeného �ešení dané havárie, 
− p�ijatých konkrétních opat�ení k zamezení vzniku dalších p�ípad� havárií.  

 
 

D. IV.  Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, 
pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní prost�edí 
 
Pro fázi p�ípravy zám�ru:  

Technické �ešení a zabezpe�ení  uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady 
bude navrženo v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany životního prost�edí 
a v souladu s p�íslušnými technickými normami �SN. 
 

V projektové dokumentaci budou podrobn�ji specifikovány všechny prostory pro 
shromaž�ování nebezpe�ných odpad� a ostatních látek škodlivých vodám (v souladu 
s platnou legislativou odpadového hospodá�ství a ochrany vod) a bude �ešena ochrana vod 
p�ed zne�išt�ním látkami škodlivými vodám b�hem výstavby  i provozu zám�ru. 
 

V rámci projektových prací  a p�ípravy zám�ru bude po konzultaci s odborným 
hydrogeologem a vodohospodá�ským orgánem v p�ípad� pot�eby p�istoupeno k úprav� 
stávajícího systému monitorovacích vrt� podzemních vod pro zjiš�ování úniku závadných 
látek a rozsahu tohoto monitoringu.   

S  p�íslušnými správními ú�ady, které se zabývají problematikou stanovování a úpravy 
dobývacích prostor� a ochranou pozemk� ZPF, bude konzultován další postup p�i �ešení 
realizace zám�ru v zájmových lokalitách. 
 

Úrove� stávajícího imisního pozadí PM10 p�ímo v dot�ené lokalit� není známa. Imisní 
koncentrace PM10 stanovené na reprezentativní m��ící stanici (stanice �. 1072 – V���ovice) 
jsou vysoké, p�ekra�ují stanovené hodnoty imisních limit� a mohou významn� ovliv�ovat 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 112 - 

zdraví exponované populace. Bylo by vhodné ov��it stávající stav p�ímo v míst� 
uvažovaného zám�ru imisním monitoringem PM10. 
 

V p�ípad� realizace varianty umíst�ní kompostovaní plochy na plochu I. až III. etapy t�lesa 
stávající �ízené skládky odpad� bude nutné zajistit vhodným zp�sobem stabilitu t�lesa 
skládky, které se bude nacházet pod kompostovací plochou.  
 

Zám�rem budou v rámci terénních úprav a p�ípravy území dot�eny plochy zarostlé nálety 
d�evin. Dle navrženého projektového �ešení je nutné �ádn� zdokumentovat a ohodnotit 
d�eviny, které budou v rámci realizace zám�ru odstran�ny. Ke kácení d�evin je dle § 8 
zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní nezbytné povolení 
orgánu ochrany p�írody. 

V p�ípad� realizace nových zdroj� užitkové vody je t�eba zajistit odborné hydrogeologické 
posouzení (se zam��ením na posouzení vydatnosti zdroj� vody, možnosti ovlivn�ní 
hydrogeologických parametr�, ovlivn�ní režimu a zm�ny hladiny podzemních vod). 

Zám�r je za�ízením ve smyslu zákona �.76/2002 Sb., stavební povolení pro takovéto 
za�ízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení od p�íslušného správního 
ú�adu – Krajského ú�adu Moravskoslezského kraje. 

V rámci �ízení o vydání integrovaného povolení pro Centrum budou schvalovány provozní 
�ády pro jednotlivá za�ízení, zpracované v souladu s platnou legislativou. Tyto provozní �ády 
budou �ešit problematiku druh� zpracovávaných odpad�, dokladování kvality, zp�sob 
sledování a �ízení proces� a ú�innosti technologie i možnost využívání �i odstran�ní 
vznikajících výrobk� �i upravených odpad�. Dále zde budou uvedeny zásady a podmínky 
provozu za�ízení, které zaru�í ochranu zdraví obyvatel a jednotlivých složek životního 
prost�edí (v�etn� dodržení emisních limit� pro pachové látky i p�i nep�íznivých klimatických 
podmínkách u veškerých zpracovávaných odpad�).  
 
Pro fázi výstavby zám�ru: 

Stavba bude provád�na tak, aby bylo minimalizováno riziko narušení životního prost�edí a 
faktor� pohody obyvatel žijících v okolních obcích. Veškerá p�eprava stavebních materiál� a 
hmot a samotná výstavba bude uskute��ována pouze v denní dob� a v pracovních dnech.  

P�i výstavb� zám�ru  je t�eba omezovat emise poletavého prachu - tuhé zne�iš�ující látky 
následujícími postupy: 

− pravidelným �išt�ním vozovky a v p�ípad� sucha kropením, 

− minimalizací zásob sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních zdroj� 
prašnosti, 

− za nep�íznivých pov�trnostních podmínek je t�eba zamezit ší�ení prašnosti do okolí (nap�.  
vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 

− zabezpe�ením nákladu na automobilech proti úsyp�m a p�ed výjezdem z areálu stavby 
�ádnou o�istou vozidel. 

 

Dodavatel stavby vytvo�í v rámci za�ízení staveništ� podmínky pro t�íd�ní a shromaž�ování 
jednotlivých druh� odpad� v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� 
n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; o vznikajících odpadech v pr�b�hu 
stavby a zp�sobu jejich zneškodn�ní nebo využití bude vedena odpovídající evidence. P�i 
kolaudaci stavby bude p�edložena specifikace druh� a množství odpad� vzniklých v procesu 
výstavby a doložen zp�sob jejich odstran�ní. 
 
P�i výstavb� skládek po etapách je nutné zajistit a prov��it spolehlivé navázání t�snících 
systém� jednotlivých etap. T�sn�ní skládkovacích a provozních ploch, jímek pr�sakových 
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vod i drenážní systémy pr�sakových vod musí být chrán�ny proti poškození p�i výstavb� i 
v pr�b�hu provozu zám�ru.  

V rámci výstavby i provozu zám�ru musí být provedena v maximální možné mí�e všechna 
dostupná opat�ení zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou zajišt�ny (nap�. zatravn�ny) 
co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev�m, prašnosti, splach�m p�dy �i 
zaplevelení. 
 
V sou�asné dob� se na lokalit� „sever“ pod p�íjezdovou komunikací v míst� vyt�žených 
hliniš� nachází  �erstv� vzniklé vodní plochy tém�� bez vegetace s po�ínající sukcesí. 
V jarním období p�íštího roku lze o�ekávat, že tyto plochy budou využity zdejšími druhy 
obojživelník� k reprodukci. Zásahy do vodních biotop� jsou možné pouze tehdy, pokud se 
v nich nebudou vyskytovat obojživelníci a jejich larvální stádia. 
 

Zám�rem budou dot�eny plochy zarostlé nálety d�evin. Tyto plochy jsou potenciálním 
hnízdišt�m pták�, kterým nesmí být negativn� zasaženo do jejich hnízd�ní, i když zde 
zvlášt� chrán�né druhy ornitofauny nebyly prokázány. Z tohoto d�vodu je možný zásah do 
t�chto ploch pouze mimo hnízdní období. 
 

V blízkém okolí �ešeného zám�ru se nachází lokální biocentrum „Za chodníky“ a lokální 
biokoridory. P�i západní hranici uvažovaného areálu se nachází lesní porosty. B�hem 
p�ípravných prací a provozu zám�ru je t�eba postupovat tak, aby se neohrozila ani neoslabila 
ekologicko-stabiliza�ní funkce biokoridor�, biocenter, ekosystém� a  dalších cenných ploch  
(tzn. nap�íklad, aby nedošlo k poškození porost� a zne�išt�ní p�dy, nesmí být negativn� 
ovlivn�na stabilita p�dy, je t�eba zabránit odnosu a splachu p�dy a používaných materiál�, 
odpad� a látek škodlivým vodám).  

P�i realizaci zemních prací (skrývka a odt�žení zeminy, výstavba zabezpe�ených ploch) je 
t�eba zamezit poškození cenn�jších lokalit v blízkosti zám�ru (prvky ÚSES, lesní porosty, 
remízky aj.). V t�chto místech se nesmí umís�ovat ani do�asné deponie, výstavby zázemí, 
parkovat stroje a vozidla apod.    

Pokud by byly p�i výstavb� u�in�ny archeologické nálezy, je nutno provést záchranný 
archeologický pr�zkum a dále postupovat dle platné legislativy. 
 
Pro fázi provozu zám�ru: 
Provoz zám�ru bude organiza�n� zabezpe�en zp�sobem, který  bude omezovat narušení 
faktor� pohody - v no�ních hodinách a ve dnech pracovního klidu nebude provoz zám�ru 
realizován, veškerá p�eprava odpad� bude uskute��ována pouze v denní dob� a 
v pracovních dnech. (Vyjíme�n�, pokud si to vyžádají provozní pot�eby (nap�. pot�eba zajistit 
bezpe�né odstran�ní odpad�, kontaminované zeminy apod. z likvidované havárie) bude 
Centrum v provozu i mimo výše uvedenou dobu. 

Pro ov��ení záv�r� hlukové studie je t�eba b�hem zkušebního provozu zám�ru provést 
kontrolní akreditované m��ení vlivu hluku na hranici venkovního prostoru a na hranici 
venkovního prostoru obytných budov a porovnat výsledky s p�edpokládaným stavem a 
stavem p�ed realizací zám�ru. V p�ípad� p�ekro�ení limit� bude t�eba realizovat dodate�ná 
protihluková opat�ení. 

Veškeré nakládání s odpady v jednotlivých za�ízeních v areálu Centra pro komplexní 
nakládání s odpady bude probíhat v souladu s platnými právními p�edpisy a dle schválených 
provozních �ád�. Do jednotlivých za�ízení Centra budou dováženy a p�ijímány  pouze 
odpady, jejichž skladování, úprava, využívání �i odstran�ní bude povoleno. P�i každém 
p�íjmu odpadu bude provád�na kontrola souladu s kritérii stanovenými pro jednotlivá 
za�ízení.  

Vyskytnou-li se v rámci podnikatelské �innosti spole�nosti SOMA Markvartovice a.s. druhy 
odpad�, které nebude možné upravit, využít nebo odstranit v za�ízeních Centra, budou 
p�edány pouze osob� oprávn�né k jejich p�evzetí. 
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B�hem provozu Centra se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po zpevn�ných 
komunikacích. Vykládka p�ivážených odpad� bude realizována pouze na zpevn�ných a 
zabezpe�ených plochách. 
 

P�i provozu zám�ru nesmí docházet k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku 
skladovaných odpad�. Každý zam�stnanec bude dbát na to, aby bylo zabrán�no jakémukoli 
poškození ochranných prvk� zabezpe�ených ploch, jímek a skládek. P�ístup do Centra bude 
povolen pouze ve stanovené pracovní dob� a to jen pracovník�m Centra, obsluze vozidel 
p�ivážejících odpady a orgán�m zmocn�ným ke kontrole. Ostatním osobám bude povolen 
vstup pouze na základ� povolení vedoucího Centra. Areál bude zabezpe�en proti vniknutí 
nepovolaných osob.  
 
Oznamovatel bude p�vodcem odpad� ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
zm�n� n�kterých dalších zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a bude povinen plnit 
povinnosti p�vodce odpadu, stanovené tímto zákonem a souvisejícími legislativními 
p�edpisy. 
 

V rámci výstavby i provozu zám�ru se stejn� jako u stávající skládky nep�edpokládá, že by  
byly v zázemí skladovány pohonné hmoty, mazadla a oleje. Nafta pro provoz mechanism� 
se bude p�ivážet ze zásobníku v areálu firmy Marius Pedersen a.s. v Hlu�ín� pomocí HEFA 
vozíku (o objemu cca 600 l). Dopl�ování pohonných hmot �i maziv musí být realizováno 
výhradn� na zpevn�né ploše. Tato plocha musí zabezpe�ena tak, aby v p�ípad� náhodného 
úniku závadných látek nemohlo dojít ke kontaminaci okolního prost�edí.  

V p�ípad�, že odpady umíst�né ve skladovacích, p�epravních �i shromaž�ovacích 
prost�edcích budou umíst�ny mimo zabezpe�ené manipula�ní plochy, budou tyto prost�edky 
zajišt�ny tak, aby nemohlo dojít za nep�íznivého po�así (déš�, sníh) k jejich p�ete�ení a úniku 
odpad�. Nebezpe�né odpady s obsahem t�kavých látek budou skladovány v uzav�ených 
obalech ur�ených k tomuto ú�elu tak, aby bylo zabrán�no jejich vyt�kávání.  

Pravideln� bude kontrolován technický stav mechanism� používaných v areálu Centra pro 
komplexní nakládání s odpady. P�i odstavení stroj� a strojního za�ízení budou tyto stroje 
zabezpe�eny proti zneužití cizí osobou. S látkami škodlivými vodám bude nakládáno pouze 
v místech k tomu ur�ených, která jsou dostate�n� zajišt�na proti úniku t�chto látek do vod 
povrchových nebo podzemních. 
 

Bude provád�no pravidelné monitorování dle schválených provozních �ád� jednotlivých 
za�ízení Centra. Program kontroly a monitorování bude zam��en zejména na sledování 
pr�sakových vod, podzemních a povrchových vod v okolí Centra, sledování stavu po�así, 
množství a složení skládkového plynu, kontrolu funk�nosti všech opat�ení ur�ených 
k ochran� životního prost�edí. Dále bude 1 x ro�n� stanoveno procento zapln�ní skládky 
odpadem  a kontrolováno dodržování schválené figury skládky. 

Denn� bude provád�na vizuální kontrola výškové úrovn� hladiny v jímkách pr�sakových vod 
a funk�nosti technického vybavení Centra. P�i údržb� a �išt�ní reten�ních nádrží je nutné 
dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k poškození izola�ní PEHD fólie nádrží. Pr�sakové 
vody z jednotlivých technologií budou recirkulovány pouze zp�t na provozní plochy, ze 
kterých pochází. 

Systém odvodn�ní nezne�išt�ných srážkových vod z areálu Centra a okolí musí být 
udržován v provozuschopném stavu (záchytné sb�rné p�íkopy p�i hranicích areálu nesmí být 
poškozeny �i zaneseny, aby mohly �ádn� plnit svoji funkci). 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky, které lze dle zákona �. 254/01 Sb. 
o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné 
látky, je provozovatel povinen u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových �i podzemních vod nebo do kanalizace. Pro p�ípad havárie a následného úniku 
látek (pohonné �i mazací hmoty, odpady, odpadní vody apod.) bude vypracován plán 
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opat�ení pro p�ípad havarijního úniku závadných látek. V p�ípad� havárie se bude 
postupovat podle zpracovaného plánu.  

Dojde-li p�i rozborech kontrolních vzork� vod z monitorovacích vrt� k podez�ení na možné 
porušení izolace zabezpe�ených ploch, dna skládky �i porušení izolace jímek pr�sakových 
vod, budou ihned provedeny další odb�ry a rozbory, v�etn� vzorku z indika�ních vrt� pro 
porovnání a ov��ení.  
 

V p�ípad� trvajícího podez�ení net�snosti HDPE fólie u zabezpe�ených ploch �i dna skládky 
provozovatel neprodlen� zajistí detekci pomocí elektrofyzikálního nebo geofyzikálního 
m��ení celistvosti. V p�ípad� zjišt�ní a prokázání net�snosti budou provedena technická 
opat�ení, jejichž rozsah bude konzultován s odbornými osobami a s p�íslušnými orgány státní 
správy. 

P�i podez�ení na možné porušení izolace jímek pr�sakových vod, bude nutné p�ijmout 
opat�ení a vysledovat místo porušení. P�i v�tším rozsahu poškození bude poškozená jímka 
odstavena, obsah p�e�erpán do jiné jímky nebo na t�leso skládky a poškozené místo 
opraveno odbornou firmou. 
 

V p�ípad� havárie je provozovatel povinen postupovat podle zpracovaných a schválených 
havarijních a provozních �ád� a �ídit se rozhodnutím Krajského ú�adu Moravskoslezského 
kraje o zp�sobu a termínech nápravných opat�ení, které je t�eba u�init.  
 

Každá havárie bude ohlášena Krajskému ú�adu Moravskoslezského kraje - odboru životního 
prost�edí a zem�d�lství. Vznik havárie s dopadem na �istotu ovzduší je nutno ihned ohlásit 
na Službu trvalé dosažitelnost �IŽP OI Ostrava a na havarijní službu Krajského ú�adu 
Moravskoslezského kraje. Neprodlen� budou o situaci informováni hasi�i a v p�ípad� 
nutnosti budou požádáni o spolupráci. Veškerá pravidla požární ochrany areálu i postupu 
v p�ípad� požáru budou stanovena ve sm�rnici trvale vyv�šené v areálu Centra pro 
komplexní nakládání s odpady. 
 
Provoz Centra (zejména skládkovacích a kompostovacích ploch) pravd�podobn� bude jako 
u jiných obdobných za�ízení spojen s výskytem n�kterých druh� ptactva, hlodavc�, hmyzu. 
Omezení výskytu t�chto živo�ich� lze dosáhnout dodržováním provozního �ádu za�ízení. 
Výskyt hmyzu, hlodavc� i ptactva je t�eba pr�b�žn� sledovat a v p�ípad� zvýšeného výskytu 
p�ijmout ú�inná opat�ení (provedení desinsekce �i deratizaci oprávn�nou odbornou osobou, 
omezovat výskyt ptactva pomocí sokolnicky vedených dravc� apod.).  
 
V p�ípad� skladování nezne�išt�né zeminy (nap�. pro rekultivace) je nutné deponie 
zabezpe�it proti erozi �i zne�išt�ní, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
 

Mezi významné emise produkované provozem posuzovaného Centra budou pat�it i pachové 
látky. Pro snížení emisí pachových látek je t�eba d�sledn� respektovat následující postupy  
a opat�ení: 
 

- Dodržování p�ísné kontroly na vstupu do za�ízení s vylou�ením: 
	 odpad�, které nespl�ují limitující faktory pro užití technologie úpravy (limitující 

podmínky a vlastnosti odpad� budou uvedeny v  provozním �ádu každého 
z uvažovaných za�ízení), 

	 odpad� p�ijímaných k biodegradaci s významným podílem VOC. 
 

- D�sledn� dodržovat technologické postupy skládkování, kompostování (zejména �ádné 
provzduš�ování b�hem procesu), dekontamina�ního procesu (kontrola parametr� 
zne�išt�ní), solidifikace/stabilizace odpad�. 

- Uvol�ování pachových látek ze skládkovacích ploch minimalizovat následným hutn�ním 
a p�ekrýváním vhodným materiálem �i odpadem. P�i dostate�ném množství 
uvol�ovaného skládkového plynu provést aktivní odplyn�ní skládek. 
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- Ve skladu odpad� využívat jen takových skladovacích prost�edk�, které svým 
provedením budou vyhovovat technickým požadavk�m aktuáln� platné legislativy. 
Nebezpe�né odpady s obsahem t�kavých látek budou skladovány v uzav�ených obalech. 

 

- Na základ� výsledk� monitoringu skládkového plynu p�ípadn� rozhodnout o zp�sobu 
jeho likvidace �i využití  tak, aby nedocházelo k p�ekra�ování emisního limitu pro 
pachové látky a p�ekra�ování imisních limit� pro obt�žování zápachem. 

 

V dob� provozu zám�ru je t�eba v souladu s platnou legislativou provést autorizované 
m��ení pachových látek. Pokud by se zjistilo p�ekro�ení stanoveného limitu pro pachové 
látky, bude muset být rozhodnuto o opat�eních ke snižování emisí. 

V pravidelných intervalech v souladu s vyhláškou MŽP �.356/2002 Sb. provozovatel musí 
provád�t autorizované m��ení emisí ze všech posuzovaných zdroj� a plnit povinnosti 
provozovatel� zdroj� zne�iš�ování ovzduší, stanovené v § 11 a 12 zákona �.86/2002 Sb. 
v platném zn�ní. 

 
Provoz zám�ru bude zdrojem sekundární prašnosti, ke snížení prašnosti budou realizována 
a d�sledn� dodržována následující opat�ení: 
- recirkulace a rozliv pr�sakové vody na povrch t�lesa skládky, 
- pravidelné �išt�ní komunikací v areálu Centra a v p�ípad� suchého a v�trného po�así 

skráp�ní p�íjezdové komunikace užitkovou vodou, 
- o�ista vozidel, 
- ukládání odpadu na skládku do tzv. denního pracovního pole s následným rozhrnováním, 

hutn�ním a p�ekrýváním vhodným materiálem �i odpadem, 
- použití skladovacích prost�edk�, jejichž konstruk�ní provedení neumož�uje druhotné 

zne�išt�ní ovzduší prachem, 
- d�sledné dodržování schválených pracovních postup� jednotlivých technologií. 
 

Za v�trného po�así m�že docházet k úlet�m lehkých �ástí odpad� p�i vykládce do 
jednotlivých za�ízení v rámci Centra nebo z aktivní skládkovací plochy, odkud bude úlet�m 
zabra�ováno pr�b�žným �ádným hutn�ním odpadu kompaktorem a p�ekrýváním odpadu 
vrstvou zeminy nebo jiných inertních materiál� �i odpad�. K zamezení úlet� lehkých odpad� 
mimo areál Centra bude sloužit i 2 metry vysoké oplocení. V ur�itých p�ípadech lze použít 
záchytnou sí�. Vzniklé úlety lehkých �ástí odpadu budou dle pot�eby sesbírávány obsluhou 
skládky (v areálu i mimo areál Centra). Dopravci p�evážející odpad, u kterého by bylo 
nebezpe�í úletu b�hem transportu, mají povinnost odpad zajistit proti úlet�m lehkých �ástí 
odpadu - nap�. sít�mi.  
 

Všichni pracovníci budou pravideln� proškolováni v oblasti ochrany životního prost�edí. 
Dot�ení pracovníci budou seznámeni s provozními �ády za�ízení, s návody od výrobc� stroj� 
a vybavení, s pravidly bezpe�nosti práce na pracovišti, požárními p�edpisy a s postupem p�i 
havárii. Odpov�dní pracovníci budou d�sledn� kontrolovat pln�ní opat�ení k ochran� 
životního prost�edí a dodržování technologie uvedené v provozních �ádech za�ízení 
 

V závislosti na zm�nách �innosti, postup�, spektra a podmínek p�ijímaných odpad� �i platné 
legislativy bude provád�na pravidelná aktualizace provozních �ád�, havarijního �ádu a 
požární sm�rnice. 
 
Ukon�ení provozu zám�ru:  
 

Po ukon�ení skládkování na skládkách nebo jejich �ástech bude následovat úprava tvaru 
t�lesa skládky, uzav�ení a rekultivace povrchu a provozování uzav�ené skládky v�etn� 
monitorování. Rekultivace bude provedena dle schválené projektové dokumentace a 
v souladu s �SN 83 80 35 v aktuálním zn�ní. 
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Po ukon�ení provozu skládek provozovatel zabezpe�í jejich sanaci, následnou pé�i a zamezí 
negativnímu vlivu na životní prost�edí. Tyto �innosti zajistí provozovatel z vlastních 
prost�edk� a prost�edk� finan�ní rezervy. Technologická za�ízení vybudovaná pro provoz a 
kontrolu provozu (�erpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, za�ízení k jímání skládkových 
plyn� apod.) musí z�stat v provozu i po uzav�ení provozu skládek po dobu tvorby a 
uvol�ování pr�sakových vod a skládkového plynu.  
 

P�ed ukon�ením provozu celého zám�ru – tj. Centra pro komplexní nakládání s odpady bude 
dot�enému orgánu ochrany životního prost�edí p�edloženo ke schválení vhodné �ešení 
sanace dot�ených pozemk� a jejich rekultivace.  

Bude zajišt�no odstran�ní neupot�ebených a nevyužitých surovin, materiál� a odpad� 
vzniklých v pr�b�hu provozu zám�ru v souladu s platnou legislativou. Dále bude zajišt�na 
likvidace odpadních splaškových vod z reten�ní jímky a odpadních pr�sakových vod z 
jednotlivých za�ízení pro nakládání s odpady. Odpadní vody, odpady a další látky ohrožující 
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí být �ádn� zabezpe�eny a nakládání s nimi musí 
respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod podle Zákona �. 254/2001 Sb., 
o vodách v platném zn�ní a dle p�íslušných provád�cích p�edpis�.  

Odstran�ní objekt�, budov a zpevn�ných ploch bude provedeno dle požadavk� platných 
legislativních p�edpis�. Nakládání s odpady musí být realizováno dle požadavk� zákona �. 
185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a souvisejících legislativních p�edpis�. 

  
D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
p�edpoklad� p�i hodnocení vliv� 
 
Modelové prognostické výpo�ty 
 

Modelové prognostické výpo�ty 
 

Matematické výpo�ty: 
 

1.  Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj� dle metodiky SYMOS´97 - Systém 
modelování stacionárních zdroj�, �HMÚ Praha 1998. 

 

2.  Software – výpo�tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování 
stacionárních zdroj�, verze 2001, 2003 

 

3.  Hluková studie ze stacionárních zdroj� a dopravních prost�edk�  
 

4.  Výpo�tový software pro vyhodnocování vliv� zdroj� hluku Hluk +, Verze 5.03 
 

Vyhodnocení literárních pramen�, studií a p�edpis� vztahujících se k posuzované lokalit�  

Vyhodnocení terénního pr�zkumu�
 

Hlavní výchozí teze, prameny, literatura: 
 

CULEK, M.: Biogeografické �len�ní �eské republiky. Enigma, Praha 1996. 

EMPLA Hradec Králové (2004a): Rozptylová studie (arch. �. 221/04). Hradec Králové, 2004. 

EMPLA Hradec Králové (2004b): Hluková studie (arch. �. 221/04). Hradec Králové, 2004. 

EPA (2003): The Risk Assessment: EPA Region III RBC Table 4/25/2003. EPA, 2003. 

HAVEL, B. (2004): Autoriza�ní návod AN 15/04. státní zdravotní ústav, Praha 2004. 

MACHÁRKOVÁ, E.: Územní plán m�sta Hlu�ína. Hlu�ín, 2003. 
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MARHOLD, J. (1980): P�ehled pr�myslové toxikologie. Anorganické látky. Avicenum, Praha 
1980. 

MARHOLD, J. (1986): P�ehled pr�myslové toxikologie. Organické látky. Avicenum, Praha 
1986. 

MÍCHAL, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat�ování ve ve�ejné správ�, 
Metodické doporu�ení Agentury pro ochranu p�írody a krajiny �R, Praha 1999. 

MÍCHAL, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st�edisko �SOP, Ministerstvo 
životního prost�edí �eské republiky. Print, Brno 1994.  

NEUHÄUSLOVÁ  Z. et  al. (1998): Mapa  potenciální p�irozené vegetace �eské republiky. - 
Academia, Praha. 

PROCHÁZKA F.  [ed.] (2001): �erný  a �ervený seznam  cévnatých rostlin �eské republiky 
(stav v roce 2000). - P�íroda, Praha, 18:1-166. 

PROVAZNÍK, K. A KOL. (2000): Manuál prevence v léka�ské praxi, VII Základy hodnocení 
zdravotních rizik. SZÚ, Praha 2000. 

SOMA Markvartovice (2003): Provozní �ád. �ízená skládka odpad� Markvartovice. SOMA 
Markvartovice, a.s.. Markvartovice, 2003. 

SVOBODOVÁ, A.: Dokumentace o hodnocení vliv� na životní prost�edí ve smyslu zákona �. 
244/1992 Sb. pro stavbu skládka odpad� Markvartovice. Vodní zdroje, a.s. Holešov, 1995. 

SZÚ Praha (1993): P�íloha �.1/1993 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. 
Praha, kv�ten 1993. 

SZÚ, (2003): Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 
prost�edí. Souhrnná zpráva za rok 2002. SZÚ, Praha  �ervenec 2003. 

SZÚ, (2004): Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 
prost�edí. Souhrnná zpráva za rok 2003. SZÚ, Praha �ervenec 2004. 

URBANISTICKÉ ST�EDISKO OSTRAVA (2004): Územní plán obce Markvartovice – zm�na 
�. 1. + zadání zm�ny �. 2 – výkres limit� využití území vyplývajících z právních p�edpis� a 
rozhodnutí v�etn� požadavk� zm�ny �.2. Ostrava 2004. 

VOLF, J. (2002): Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické služb�. Ostravská 
Univerzita, Ostrava 2002. 

WHO (1999): Guidelines for Air Quality (Sm�rnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evrop�), 
Geneva 1999. 

WHO (2000): Air Quality Guidelines for Europe, second edition, Copenhagen, 2000. 

ZlínGEO (2004): Markvartovice u Hlu�ína – rozší�ení areálu skládky TKO. 
Inženýrskogeologické posouzení pom�r�. Zlín, 2004. 
 

Legislativní p�edpisy a technické normy �SN.  
 

 

Internetové stránky 
www.rsd.cz 
 

 

Ústní a písemné informace 
 

Informace od zástupc� investora  
 

Informace a podklady od pracovník� obce Markvartovice, M�stského ú�adu v Hlu�ín�  
Konzultace zám�ru na �IŽP OI Ostrava, Krajském ú�adu Moravskoslezského kraje, odboru 
životního prost�edí a zem�d�lství, MŽP OVSS IX Ostrava.  
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D. VI. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které 
se vyskytly p�i zpracování dokumentace 
 

Není známa sou�asná úrove� pozadí zatížení lokality imisemi. Bylo využito m��ení na 
monitorovacích imisních stanicích.  
 

Hluková zát�ž je vypo�tena uznávanými prognostickými postupy na základ� znalosti 
dopravního zatížení. 
 

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik 
nejsou a nemohou být absolutn� p�esnou prognózou  - jsou postaveny na základ� 
sou�asného poznání, vycházejí z experimentáln� získaných dat. 

V sou�asné dob� ješt� není na zám�r vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady 
zpracována projektová dokumentace (ani výkresová �ást), proto je možné vlivy na krajinu a 
krajinný ráz zhodnotit pouze obecn�. V dob� znalosti p�esného technického �ešení zám�ru je 
možné formou odborné studie vypracovat podrobn�jšího hodnocení vlivu na krajinu a 
krajinný ráz.  
�

Podrobné technické �ešení zám�ru (v�etn� výkresové dokumentace) bude up�esn�no 
v rámci projektové p�ípravy. Podmínky provozu navržených technologických za�ízení budou 
podrobn� specifikovány v provozních �ádech t�chto za�ízení. 
 

Tyto skute�nosti by však zásadn� nem�ly ovlivnit �ešení stavby ve vztahu k životnímu 
prost�edí a zdraví obyvatelstva.  
 

V rámci zám�ru výstavby Centra pro komplexní nakládání s odpady je po�ítáno 
s vy�len�ním prostoru pro technologii úpravy sm�sných komunálních odpad�, které tvo�í 
rozhodující �ást skládkovaných odpad�. Výb�r a specifikace konkrétní technologie bude 
proveden na základ� výstup� z realizace opat�ení Plánu odpadového hospodá�ství 
Moravskoslezského kraje,  p�edb�žn� investor uvažuje o n�které z modifikací mechanicko 
biologické metody, p�ekládací stanici apod. Tyto technologie nebyly v oznámení posouzeny. 
V p�ípad� realizace dalších technologií v rámci Centra bude t�eba v závislosti na jejich 
charakteru provést dodate�né odborné posouzení (rozptylová, hluková studie apod.). 
 

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
 

 

�ešení zám�ru z hlediska jeho umíst�ní je p�edloženo v jedné variant�. P�i plánování byla 
jako jediná reálná varianta nalezeno umíst�ní Centra pro komplexní nakládání s odpady do 
lokality po t�žb� cihlá�ských hlín, kde bude navazovat na probíhající skládkovací �innost na 
�ízené skládce odpad� Markvartovice. Plocha pro Centrum pro nakládání s odpady vznikne 
rozší�ením severním a jižním sm�rem od stávajícího areálu této skládky. 

Rozší�ení skládky je navrženo ve dvou kapacitních variantách vyplývajících z jejich umíst�ní: 

Varianta 1A: Skládka „S-OO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 
580.000 m3 a  skládka „S-NO“ bude situována v lokalit� „jih“  a bude mít kapacitu 720.000 
m3. 
 

Varianta 1B: Skládka „S-OO“ bude situována v lokalit� „jih“  a bude mít kapacitu 720.000 m3 

a skládka „S-NO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 580.000 m3. 
 

 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 120 - 

Z hlediska možného umíst�ní a �ešení kompostovací a dekontamina�ní plochy byly navrženy 
následující varianty: 

Varianta 2A: Vybudování kompostovací plochy o rozm�rech maximáln� 40 x 80 m na 
povrchu I. až III. etapy stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice. Z�ízení 
dekontamina�ní plochy o rozm�rech maximáln� 50 x 160 m v prostoru skládky „S-NO“, dle 
umíst�ní skládky „S-NO“. 
 

Varianta 2B: Situování kompostovací plochy o rozm�rech do 40 x 80 m na povrchu I až III. 
etapy stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice. Z�ízení dekontamina�ní plochy o 
rozm�rech maximáln� 50 x 160 m v prostoru skládky „S-NO“, dle umíst�ní skládky „S-NO“. 
Sou�asn� bude v rámci realizace varianty 2B provozována kompostovací i biodegrada�ní 
technologie také na zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní ploše o rozm�rech 40 x 80 m, 
umíst�né západn� od III. etapy stávající skládky odpad�.  
 
U všech variant �ešení zám�ru (1A a 1B, 2A a 2B) bude shodný po�et i doba provozu 
jednotlivých zdroj� hluku umíst�ných v areálu Centra nebo vyvolaných zám�rem, umíst�ní 
zdroj� hluku se nebude významn� lišit, proto by m�lo dojít prakticky ke stejnému zatížení 
posuzované lokality hlukovými imisemi. Z hlediska hlukové zát�že jsou navržené varianty 
rovnocenné. 

Z hlediska imisní zát�že se jednotlivé navržené varianty umíst�ní technologií nebudou 
významn� lišit. Pro p�ehlednost jsou rozsahy imisních koncentrací škodlivin zjišt�né v okolí 
uvažovaného zám�ru shrnuty v následující tabulce. 
 
Tabulka �. 33:  Hodnoty imisních koncentrací škodlivin vyvolané provozem stávající �ízené 
skládky odpad� Markvartovice a zám�rem dle variant 1A a 1B, 2A a 2B 
 

 

Zám�r – celkový vliv Zám�r – kompostárna, 
biodegradace* 

Imisní 
koncentrace 

(µµµµg/m3) 
Stávající stav 

Varianta 1A Varianta 1B Varianta 2A Varianta 2B 

Chod (NO2)  1,27 - 3,13 2,60 - 5,62 2,60 - 5,82 0,79 – 2,10 1,00 – 2,67 

Cr (NO2)  0,02 - 0,04 0,03 - 0,08 0,03 - 0,09 0,0004 – 0,0015 

Cden (PM10)  0,34 - 1,19 0,62 - 1,97 0,56 - 1,97 0,07 – 0,23 0,10 – 0,31 

Cr (PM10)  0,004 - 0,012 0,005 - 0,022 0,006 - 0,021 0,03 – 0,16 0,04 – 0,16 

Chod (benzen)  0,08 - 0,20 0,11 - 0,26 0,15 - 0,44 0,08 – 0,17 0,07 – 0,23 

Cr (benzen)  0,001 - 0,003 0,001 - 0,004 0,001 - 0,005 0,02 – 0,12 0,03 – 0,12 

Cden (H2S)  0,04 - 0,10 0,07 - 0,20 0,09 - 0,20 - - 

Cr (H2S)  0,000 - 0,002 0,001 - 0,005 0,001 - 0,006 - - 
 

Vysv�tlivky: 
*  -  p�ísp�vek pouze z provozu dekontamina�ní plochy a kompostárny 
Chod – zjišt�né imisní hodinové koncentrace škodliviny (p�ísp�vek provozu zám�ru)  
Cden – zjišt�né imisní denní koncentrace škodliviny (p�ísp�vek provozu zám�ru)  
Crok – zjišt�néimisní pr�m�rné ro�ní koncentrace škodliviny (p�ísp�vek provozu zám�ru)  
 
 

Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno pro celkový vliv zám�ru – tj. variantu �ešení 1A 
a 1B. Varianty se tém�� neliší. 
 
V ostatních vlivech na obyvatelstvo a životní prost�edí mají navržené varianty shodný vliv. 
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F. ZÁV�R 
 

Oznámení na zám�r „SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní 
nakládání s odpady“ bylo zpracováno podle p�ílohy �. 4 zákona �. 100/2001 Sb. o 
posuzování vliv� na životní prost�edí ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a dle metodického 
pokynu odboru posuzování vliv� na životní prost�edí MŽP. 
 

Umíst�ní zám�ru je uvažováno do lokality po t�žb� cihlá�ských hlín. Centrum pro komplexní 
nakládání s odpady bude navazovat na probíhající skládkovací �innost na �ízené skládce 
odpad� Markvartovice, plocha pro zám�r vznikne rozší�ením severním a jižním sm�rem od 
stávajícího areálu této skládky. Vzdálenost od obytné zástavby obce Markvartovice a Hlu�ín 
je cca 1000 – 1200 m. 
 

Byly komplexn� posouzeny o�ekávané vlivy b�hem p�ípravy a provozu zám�ru na zdraví 
obyvatel a na složky životního prost�edí. P�edkládané oznámení prokázalo, že provoz 
zám�ru nebude významn� nep�ízniv� ovliv�ovat životní prost�edí ani obyvatelstvo. 
 
Posuzované varianty umíst�ní jednotlivých technologií (varianta 1A a 1B a varianta 2A 
a 2B) se významn� neliší. S realizací zám�ru dle navržených �ešení lze souhlasit a to 
za podmínek respektování legislativních p�edpis� a všech navržených opat�ení.  
 
 
G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

Zám�rem oznamovatele je vybudovat Centrum pro komplexní nakládání s odpady, tj. 
zejména jejich úpravu, využívání a odstra�ování, p�i�emž zájmová plocha navazuje na 
stávající areál �ízené skládky odpad� Markvartovice. 

Celková kapacita stávající skládky je teoreticky spo�ítána na 613.280 m3. Množství 
ukládaných odpad� �iní cca 40.000 t/rok. Odpady jsou na skládku ukládány od �ervna 1995. 
K 31.12.2003 �inilo množství uloženého odpadu celkem 337 717 t (tj. cca 48% celkové 
kubatury stávající skládky). 

Centrum pro komplexní nakládání s odpady by se m�lo na regionální úrovni stát sou�ástí 
integrovaného systému pro nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji, 
bude však zpracovávat i odpady z živnostenské a pr�myslové sféry, v�etn� nebezpe�ných. 
Plánované Centrum pro komplexní nakládání s odpady  bude na severní a jižní stran� 
navazovat na areál stávající skládky odpad�.  

Investor uvažuje v rámci Centra pro komplexní nakládání s odpady s vybudováním 
kompostovací plochy s kapacitou do 25.000 t odpad�/rok. Kompostovacími procesy 
(p�irozenou �inností mikroorganism� za aerobních podmínek) bude biologicky rozložitelný 
odpad upravován a vzniklým produktem bude kompost.  

V posuzovaném za�ízení by m�la být realizována i metoda biochemické degradace 
rozložitelných kontaminant�, tj. biodegradace odpad� zne�išt�ných p�edevším ropnými 
látkami (odpady s obsahem NEL a PAU) o celkové kapacit� do 50.000 t odpad�/rok. Tato 
metoda umož�uje zm�nu charakteru a vlastností  upravovaných odpad� (v�etn� snížení 
jejich nebezpe�nosti). Princip metody je založen na relativn� rychlém procesu biologického 
rozkladu s možností zm�ny charakteru zeminy (�i jiných odpad�) za optimální distribuce 
bakteriálního preparátu, nutrient� a kyslíku. Ur�ité bakteriální kmeny jsou schopny využívat 
nežádoucí organické slou�eniny jako zdroj uhlíku a energie pro sv�j r�st. Sou�inností celé 
škály mikroorganism� m�že dojít k celkovému rozkladu kontaminantu na oxida�ní produkty 
CO2 a H2O. Pro dekontaminaci budou použity biopreparáty ov��ené a schválené Státním 
zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví �eské republiky.  
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Dále se p�edpokládá provoz úpravy odpad� metodou solidifikace/stabilizace p�edevším 
nebezpe�ných odpad�, u kterých je tento zp�sob úpravy ú�elný nap�. z d�vodu jejich 
chemického složení ve vztahu ke schopnosti p�echázet do vodného výluhu �i jiné složky 
životního prost�edí (nap�. ovzduší - prašné odpady), konzistence (kapalné odpady) �i rizika 
reakce s jinými odpady (respektování tzv. principu mísitelnosti). Solidifikace odpad� je 
proces, kdy p�sobením vhodného hydraulického pojiva dochází ke zpevn�ní upravovaného 
odpadu, �ímž dochází k podstatnému snížení povrchu k vyluhování a izolaci odpadu do 
nepropustného pouzdra. Výsledkem je významné snížení pohyblivosti v odpadu obsažených 
kontaminant�. Stabilizací odpad� lze dosáhnout p�em�ny v nich p�ítomných kontaminant� do 
mén� rozpustné, mén� pohyblivé a tím mén� toxické formy, p�i�emž skupenství 
upravovaného odpadu se nemusí m�nit. Investor zamýšlí provád�t úpravu odpad� 
solidifikací/stabilizací ve dvou variantách – na mobilní solidifika�ní ploše (o kapacit� do 
15.000 t odpad�/rok) a na solidifika�ní lince ve skladu odpad� (o kapacit� do 25.000 t 
odpad�/rok). 

V rámci Centra se uvažuje s vybudováním p�ekládací rampy s t�ídící plochou. Pro skladování 
a úpravu odpad� p�ed dalším nakládáním s nimi bude sloužit hala skladu odpad�, rozd�lená 
na jednotlivé sekce, ve kterých bude probíhat jak skladování odpad� kategorie ostatní i 
nebezpe�ný, tak jejich t�íd�ní a úprava (drcení, lisování, solidifikace/stabilizace, p�ípadn� jiné 
technologie). Kapacita skladu je uvažována do 35.000 t odpad� za rok. 

Sou�ástí zám�ru je i rozší�ení stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice, kdy by vznikl 
prostor pro ukládání odpad� kategorie O a kategorie N. Ro�ní množství ukládaného odpadu 
na každou ze skládek („S-OO“ i „S-NO“) se p�edpokládá maximáln� do 40.000 t/rok. 

Rozší�ení skládky je navrženo ve dvou kapacitních variantách vyplývajících z jejich umíst�ní: 

Varianta 1A: Skládka „S-OO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 
580.000 m3 a  skládka „S-NO“ bude situována v lokalit� „jih“  a bude mít kapacitu 720.000 
m3. 
 

Varianta 1B: Skládka „S-OO“ bude situována v lokalit� „jih“  a bude mít kapacitu 720.000 m3 

a skládka „S-NO“ bude umíst�na v lokalit� „sever“ a bude mít celkovou kapacitu 580.000 m3. 
 

 

Z hlediska možného umíst�ní a �ešení kompostovací a dekontamina�ní plochy byly navrženy 
následující varianty: 

Varianta 2A: Vybudování kompostovací plochy o rozm�rech maximáln� 40 x 80 m na 
povrchu I. až III. etapy stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice. Z�ízení 
dekontamina�ní plochy o rozm�rech maximáln� 50 x 160 m v prostoru skládky „S-NO“, dle 
umíst�ní skládky „S-NO“. 
 

Varianta 2B: Situování kompostovací plochy o rozm�rech do 40 x 80 m na povrchu I až III. 
etapy stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice. Z�ízení dekontamina�ní plochy o 
rozm�rech maximáln� 50 x 160 m v prostoru skládky „S-NO“, dle umíst�ní skládky „S-NO“. 
Sou�asn� bude v rámci realizace varianty 2B provozována kompostovací i biodegrada�ní 
technologie také na zabezpe�ené zpevn�né multifunk�ní ploše o rozm�rech 40 x 80 m, 
umíst�né západn� od III. etapy stávající skládky.  
 

Lokalita pro uvažovaný zám�r se nachází cca 1 000 m západn� od ob�anské zástavby obce 
Markvartovice a cca 1 200 m od východního okraje m�sta Hlu�ín, vlevo od p�íjezdové 
komunikace II. t�ídy �. 56 ve sm�ru na Ostravu. Stávající �ízená skládka odpad� i zám�r je 
situován do vyt�žené �ásti dobývacího prostoru cihlá�ských hlín. 

Dodávky odpad� do Centra pro komplexní nakládání s odpady budou zajiš�ovány p�edevším 
nákladními automobily a to v denní dob� (od 6.30 – 16 hod). Zam�stnanci a návšt�vy se do 
areálu budou dopravovat osobními vozidly. Jako p�íjezdová cesta k Centru bude složit 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 123 - 

komunikace II. t�ídy �. 56 s napojením na stávající p�íjezdovou silnici k �ízené skládce 
odpad� Markvartovice. 

Po�ty nákladních a osobních vozidel vyvolané sou�asným provozem �ízené skládky odpad�  
Markvartovice jsou pr�m�rn� 50 nákladních a 15 osobních aut denn�, maximální po�et 
vozidel za 1 hodinu je 15 nákladních a 10 osobních aut. B�hem provozu zám�ru se o�ekává 
navýšení na pr�m�rn� 100 nákladních a 30 osobních aut denn�, maximální po�et vozidel za 
1 hodinu se odhaduje na 25 nákladních a 15 osobních aut. 

Svozová oblast Centra pro komplexní nakládání s odpady by m�la zahrnovat oblast 
Hlu�ínska a Ostravska (okruh do cca 25 km). 
 
Obyvatelstvo, imisní a hluková zát�ž 
Z b�žného provozu zám�ru nevyplývají pro obyvatele a životní prost�edí v okolí areálu žádná 
významná rizika - za podmínek dodržení platných legislativních p�edpis� a respektování 
navržených opat�ení. 
Zavedením nových technologií úpravy odpad� a rozší�ením skládkovací plochy se zm�ní 
po�et a umíst�ní zdroj� hluku i emisí a zvýší se pot�eba nárok� na obslužnou dopravu (tj. 
dojde k nár�stu intenzity dopravy na obslužných komunikacích a v prostoru areálu Centra). 
S tím souvisí zvýšení hladin akustického tlaku A a imisní koncentrace n�kterých škodlivin 
(zejména NO2, PM10, sirovodíku a benzenu) a pachových látek vyvolané provozem zám�ru.  
 

V dob� provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady lze u nejbližší obytné zástavby 
o�ekávat nár�st  ekvivalentní hladiny akustického tlaku A o + 2,4 až + 5,5 dB oproti 
stávajícímu stavu a to pouze v p�ípad� provozu hlavních zdroj� hluku (drti�e - št�pkova�e 
nebo drti�e odpad�), které budou dle investora provozovány cca 25 pracovních dn� v roce.   

V p�ípad�, že mobilní drti� - št�pkova� nebo mobilní drti� odpad� nebude v provozu (tzn. po 
v�tšinu pracovních dn� v roce), lze u všech t�chto výpo�tových bod� p�edpokládat nár�st 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A o + 0,1 dB. 

V bezprost�ední blízkosti silnice II.t�ídy �.56 byla vypo�tena nejvyšší ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A p�i stávajícím stavu LAeq,16h  = 62,3 dB.  Hladina akustického tlaku A zde 
již p�esahuje požadovaný limit pro denní dobu, který se zapo�tením korekce + 10 dB pro hluk 
v okolí hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a II. t�ídy) �iní LAeq,16h = 60 dB. Po 
zprovozn�ní zám�ru nedojde k navýšení hladiny akustického tlaku A oproti stávajícímu stavu 
a sou�asn� doprava vyvolaná zám�rem nebude mít negativní vliv na akustickou situaci 
v blízkosti této komunikace. 

U všech variant �ešení zám�ru (1A a 1B, 2A a 2B) bude shodný po�et i doba provozu 
jednotlivých zdroj� hluku umíst�ných v areálu Centra nebo vyvolaných zám�rem, umíst�ní 
zdroj� hluku se nebude významn� lišit, proto by m�lo dojít prakticky ke stejnému zatížení 
posuzované lokality hlukovými imisemi. Z hlediska hlukové zát�že jsou navržené varianty 
rovnocenné. 

Na základ� výpo�tu rozptylové studie budou hodnoty p�ísp�vk� ke stávajícím imisním 
koncentracím NO2, PM10, sulfanu a benzenu vyvolané provozem zám�ru nižší než 
stanovené hodnoty imisních limit�. Úrove� stávajícího imisního pozadí PM10 nam��ená na 
reprezentativní m��ící stanici je vysoká, m�že významn� ovliv�ovat zdraví exponované 
populace. Z hlediska imisní zát�že se jednotlivé navržené varianty umíst�ní technologií 
nebudou významn� lišit. 

Provoz Centra pro komplexní nakládání s odpady bude zdrojem prašnosti. Vzhledem ke 
stávající nep�íznivé situaci budou emise tuhých zne�iš�ujících látek do ovzduší v maximální 
mí�e vylu�ovány vhodnými technickými a organiza�ními opat�eními (d�sledné dodržování 
schválených pracovních postup� jednotlivých technologií, recirkulace a rozliv pr�sakové 
vody na povrch t�lesa skládek, pravidelné �išt�ní komunikací v areálu zám�ru, o�ista vozidel 
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p�ed výjezdem z areálu, ukládání odpadu na skládce do tzv. denního pracovního pole 
s následným rozhrnováním, hutn�ním a p�ekrýváním vhodným materiálem aj.). 
 

Vlastní provoz zám�ru  nebude významn� zvyšovat zdravotní rizika u obyvatel žijících v okolí 
uvažovaného Centra pro komplexní nakládání s odpady. 

 

P�da 
 

Zám�r vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady si vyžádá rozší�ení areálu 
stávající skládky severním a jižním sm�rem, nový zabor p�dy bude �init 118 956 m2. Areál 
stávající �ízené skládky odpad� i uvažovaný zám�r je umíst�n v katastrálním území 
Markvartovice. Zájmové pozemky byly využívány k t�žb� sprašových a glacigenních hlín a 
doprovodných �inností s tímto souvisejících v rámci stanoveného dobývacího prostoru. 

Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ZPF a  ostatní plocha. Pozemky 
ZPF jsou klasifikovány do I., II., III. a V. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy. Za�azení pozemk� a 
specifikace t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy odpovídá stavu p�ed za�átkem t�žby cihlá�ských 
hlín v zájmovém území. V sou�asné dob� se nejedná o rovinné pozemky, území je dot�ené 
t�žbou s �etnými depresemi, nep�ístupné �i t�žce p�ístupné zem�d�lské technice. 
 

Zám�r bude �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní okolního prost�edí jeho provozem. 
P�i b�žném provozu dle požadavk� platné legislativy a dodržování všech navržených 
opat�ení se nep�edpokládá zne�išt�ní �i ohrožení vod a p�dy.  
 
Voda 
Pro pot�eby zam�stnanc� (voda k pití a hygienickým ú�el�m) a k o�ist� mechanism� bude 
využívána p�edevším pitná voda z vodovodní sít� m�sta Hlu�ín. Investor také zvažuje 
možnost využití jednoho z monitorovacích vrt� pro odb�r podzemní vody k provozním 
ú�el�m, pop�. z�ízení studny k zásobování areálu užitkovou vodou. 
 

Provozní plochy a t�lesa skládek budou technicky zabezpe�eny proti pr�niku nezne�išt�ných 
deš�ových vod z okolí a naopak bude zabrán�no úniku odpadních a technologických vod z 
jednotlivých technologií do okolního prost�edí. S pr�sakovými vodami bude nakládáno jako 
s vodami odpadnímí. Odpadní vody splaškového charakteru ze sanitárního za�ízení v Centru 
budou stejn� jako doposud jímány do t�sn�né jímky, která bude vyvážena na p�íslušnou 
�OV.  
 

Odtok nezne�išt�ných srážkových vod z areálu Centra a z okolních pozemk� bude relizován 
gravita�n�, záchytnými sb�rnými p�íkopy do ob�asné bezejmenné vodote�e u západní 
hranice stávajícího areálu �ízené skládky odpad�. 
 

P�i respektování navržených podmínek, provedení technického zabezpe�ení zám�ru dle 
p�íslušných technických norem a správném technologickém postupu (dle schválených 
provozních �ád� za�ízení) lze p�edpokládat, že b�žným provozem zám�ru nebude ovlivn�na 
kvalita podzemní ani povrchové vody.  
 
Flóra, fauna, ekosystémy 
S ohledem na charakter lokality nebude mít posuzovaný zám�r podstatný vliv na místní flóru 
a faunu. Z biologického hlediska realizací zám�ru nedojde k zásahu do populací zvlášt� 
chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�. 

Na dot�ených pozemcích se nachází náletové d�eviny, v rámci terénních úprav a p�ípravy 
území budou odstran�ny a to v dob�  mimo hnízd�ní ptactva. Nejde o zásah do krajinotvorn� 
�i funk�n� významných porost�. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou 
realizací zám�ru p�ímo dot�eny. 

Na ploše navrženého areálu Centra pro komplexní nakládání s odpady se nenachází žádné 
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), ani významné krajinné prvky (VKP). V 
blízkém okolí �ešeného zám�ru jsou situovány biokoridory a biocentrum a p�i západní hranici 
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areálu lesní porosty. Pro ochranu t�chto prvk� ÚSES a ekosystém� byla v p�íslušné kapitole 
formulována opat�ení k omezení nep�íznivých vliv�. 

Krajina, krajinný ráz 
 

Širší území tvo�í zkulturn�ná, �lov�kem p�em�n�ná krajina. Estetická kvalita lokality již byla 
narušena provád�nou t�žbou cihlá�ských hlín a stávajícím skládkováním. Zám�r bude 
znamenat realizaci rozsáhlých terénních úprav, které budou postupn� vytvá�et novou 
prostorovou dominantu (t�lesa skládek). Realizací zám�ru (p�edevším vznikem t�les 
skládek) se zm�ní místní krajinný reliéf,  jedná se o vliv trvalý – nevratný, p�sobící v lokálním 
m��ítku. Areál Centra pro komplexní nakládání s odpady nebude pohledov� exponován. 
Lesní pásy a porosty odd�lují uvažovanou plochu areálu od zástavby obce Markvartovice, 
Hlu�ína i od komunikace �. II/56 spojující Hlu�ín a Ostravu – tj.  dojde k lokální, trvalé zm�n� 
krajinného rázu.  

Kulturní památky, hmotný majetek 
 

Na území zám�ru ani v jeho okolí nejsou evidovány nemovité kulturní památky. Vlivy na 
budovy a architektonické památky lze vylou�it. 
 
Struktura a  využití území 
Navrhovaný zám�r vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady byl zanesen do 
požadavku na zm�nu územního plánu obce Markvartovice. 

Realizace zám�ru ovlivní zp�sob využívání p�dy. Plocha dot�ená zám�rem nebude 
z hlediska funk�ního využití navrácena k zem�d�lské výrob�, vliv lze ozna�it jako trvalý. Po 
ukon�ení provozu zám�ru budou pozemky rekultivovány. 

Po dobu provozu Centra pro komplexní nakládání s odpady dojde stejn� jako  p�i provozu 
stávající �ízené skládky odpad� Markvartovice ke snížení rekrea�ního potenciálu v dot�ené 
lokalit�. 

Na trase komunikace II. t�ídy �. 56 nedojde k významnému zvýšení funk�ní zát�že 
komunikace, nep�edpokládá se omezení plynulosti dopravy vyvolané provozem zám�ru. 
 
 

 
H. P�ÍLOHY 
 
 

Sou�ástí oznámení jsou následující samostatné p�ílohy: 
 

 

FOTODOKUMENTACE 
 

OSTATNÍ P�ÍLOHY 
 

P�íloha �.  1:     Schematický zákres zám�ru  
 

P�íloha �.  2:     Pr��ezy t�sn�ním  zabezpe�ených a skládkovacích ploch, reten�ních jímek 
 

P�íloha �.  3:     Rozmíst�ní monitorovacích vrt� podzemních vod a výsledky analýz  
 

P�íloha �.  4:     Návrh seznamu odpad� p�jimaných k úprav� �i odstran�ní 
 

P�íloha �.  5:     Situace širších vztah� 
 

P�íloha �.  6:     Biologické posouzení zám�ru. 
 

P�íloha �.  7:     Rozptylová studie 
 

P�íloha �.  8:     Hluková studie 
 

P�íloha �.  9:     Hodnocení vlivu zám�ru z hlediska zdravotních rizik a vliv� na ve�ejné zdraví 
                         Odborný posudek 
 

P�íloha �. 10:    Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu z hlediska plánovací dokumentace 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 126 - 

SEZNAM ZPRACOVATEL� OZNÁMENÍ 
 
Vedoucí �ešitelského týmu:                   Ing. Stanislav Eminger, CSc. 

 �elakovského 487, 500 02  Hradec Králové 
 Telefon: 495 218 875, 495 211 579 
 e-mail:  empla@telecom.cz 

 

�ešitelský tým:  
                        

Zpracovatel textu oznámení:                       Mgr. Denisa Pelikánová 
 
Zpracovatel rozptylové studie:                  Ing. Jana Ko�ová 
 
Zpracovatel hlukové studie:                      Mgr. David Svoboda 
 
Zpracovatel hodnocení zdravotních rizik:  Mgr. Denisa Pelikánová 
 
Kontaktní adresa a telefon: 
EMPLA spol.  s r.o., ul. Jana Krušinky, 502 00 Hradec Králové 
tel./fax.  495 218 875, 495 211 579, 495 217 499 
 
 
Externí spolupracovníci: 
 
Zpracovatelé biologického posouzení:     Ing. Roman Zají�ek 

 Sob�šická 104, 614 00 Brno - Husovice 
 telefon: 603 491 621 
 

 RNDr. Vladimír Faltys 
 Na Lhotách 646, 565 01 Choce�  
 

Zpracovatel odborného posouzení  
hodnocení zdravotních rizik:                    MUDr. Bohumil Havel 
                                                                 V�trná 9, 568 02 Svitavy 

 
 
 

Datum zpracování oznámení: �ervenec - listopad 2004 

 

Podpis zpracovatele oznámení: 

 

 

 

                                  
                                                                            Ing. Stanislav Eminger, CSc. 
 
 
 
 
 
 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 127 - 

 

 

 

 

ZÁKRES UMÍST�NÍ STÁVAJÍCÍ �ÍZENÉ SKLÁDKY ODPAD� MARKVARTOVICE 

 

 

 

 

 
 Stávající �ízená skládka 

odpad� Markvartovice 



SOMA Markvartovice a.s.: Vybudování Centra pro komplexní nakládání s odpady SOMA Markvartovice 
 

 

 - 128 - 

 


