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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
 
A.1. Obchodní firma:  Město Hluboká nad Vltavou  
 
A.2. IČ: 00244899   
 
A.3. Sídlo firmy:  Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou 373 41  
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č.1: 
  
 Skládka Hluboká nad Vltavou, 4. etapa 
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení 

10.1. – Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému 
využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I.)  

 
 
B.I.2.Kapacita zám ěru: Doplnění stávající skládky o 4 etapu s kapacitou uložení 

120 100 m3 odpadu na ploše cca 1,714 ha.  
 
 
 
B.I.3. Umíst ění záměru: kraj:  Jihočeský 
 obec:  Hluboká nad Vltavou 
 katastrální území: Munice 
 
 

 
Obr. č. 1: Základní mapa s vymezením zájmového území 
 
 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry:  
 
Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající skládky tuhého komunálního 
odpadu Hluboká nad Vltavou ležící v k.ú. Munice. Skládka je umístěna cca 2,2 km 
severozápadně zámku Hluboká nad Vltavou při silnici II/105 Hluboká nad Vltavou – 
Týn nad Vltavou. Skládka je v provozu od r. 1993. Ukončena je 1. etapa skládkování, 
probíhá skládkování na 2 a 3. etapě. Celková projektovaná kapacita zařízení je 
125 000 m3, rozšíření o 4.etapu navyšuje kapacitu o 120 100 m3. Průměrné roční 
množství odstraňovaného odpadu je cca 3 500 t, denní maximum 70 t. 
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Seznam odpadů ukládaných na skládce je uveden v příloze č. 1. Jedná se převážně 
o odpady kategorie ostatní. Z nebezpečných odpadů je možno na skládku ukládat 
odpady: 
 
06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu   
10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest 
16 01 11* Brzdové destičky obsahující azbest       
16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest 
16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení  
16 11 01* Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující 

nebezpečné látky 
16 11 03* Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující 

nebezpečné látky 
16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující 

nebezpečné látky 
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 
 
Na skládku jsou přijímány odpady k odstranění uložením. Součástí skládky je 
zařízení k využívání odpadů kategorie ostatní, které slouží k soustřeďování a 
dotřiďování vyseparovaných složek komunálního odpadu (zejména plastových obalů, 
papíru a skla a nápojových kartonů).  
 
Komunální odpad je svážen z města Hluboká nad Vltavou a přilehlých obcí.  
 
Realizace 4.etapy představuje rozšíření skládky severozápadním směrem a zahrnuje 
přípravu území, výstavbu složiště, svodů skládkových vod, realizace odplynění a 
návrh rekultivace. Podrobněji jsou jednotlivé práce popsány v kapitole B.I.6. Stručný 
popis technického a technologického řešení.  
 

 
Obr. č. 2: Vymezení 4. etapy 
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Provoz skládky se vybudováním 4. etapy nezmění, návoz odpadů bude shodný, 
nebude rozšiřována svozová oblast. Pro provoz 4.etapy budou využívány stávající 
zařízení jako sociální objekt, váha, jímka.  
 
Další záměry plánované v souvislosti s předkládaným záměrem nebo jiné záměry 
v dané lokalitě nám nejsou známy. 
 
 
 
B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby záměru a jeho umíst ění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních d ůvodů  (i z hlediska životního prost ředí) 
pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 

 
Rozšíření skládky o 4.etapu vyplývá z obecného požadavku na zajištění kapacity pro 
ukládání komunálního odpadu pro danou oblast. Rozšíření skládky do navazujícího 
prostoru severozápadně stávajícího tělesa skládky představuje především 
minimalizaci nákladů (zachování provozních zařízení). Stávající skládka nemá 
významné negativní vlivy na životní prostředí. Tento stav lze předpokládat i po 
realizaci 4.etapy, která nepředstavuje změnu v provozování skládky.  
 
Záměr byl navržen v jedné variantě.  
 
 
 
B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení 
 
Základním podkladem pro zpracování předkládaného oznámení je projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí „Skládka odpadů Hluboká nad Vltavou, 
4.etapa“, kterou zpracovala společnost PROJEKTA Tábor s.r.o. Dokumentaci jsme 
dostali v listopadu 2015. 
 
Informace o stávajícím technickém a technologickém řešení, podmínkách provozu a 
monitoringu jsou čerpány z Integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO 
Munice“ ze dne 15.12.2006 (čj. KUJCK 26277/2006 OZZL/7/Je) včetně opravných 
rozhodnutí ze dne 8.7.2010 ( čj. KUJCK 21338/2010 OZZL/4/Je), 4.10.2010 (čj. 
KUJCK 30150/2010 OZZL/4/Je), 21.4. 2011 (čj. KUJCK 34192/2010 OZZL/6/Je), 
26.6.2015 (čj. KUJCK 49274/2015/OZZL, sp.zn. OZZL 57729/2014/evja) a 
19.10.2015 (čj. KUJCK 77135/2015/OZZL, sp.zn.: OZZL 71783/2015/maji) (Příloha 
č.2), z jednání s odpovědnými pracovníky společnosti Rumpold a.s. a Podniku 
místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou a z vlastní návštěvy skládky. 
 
 
Stávající provoz  
 
Skládka slouží k ukládání převážně komunálních odpadů v úrovni nebo pod úrovní 
terénu. Na skládku mohou být přijaty odpady, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 
Jedná se především o odpady kategorie ostatní a několik odpadů kategorie 
nebezpečný odpad. Součástí skládky je zpevněná plocha s přístřeškem pro 
dotřiďování vyseparovaných složek (plastových obalů, papíru, skla a nápojových 
kartonů). V přístřešku probíhá lisování PET lahví a papíru a nápojových kartonů 
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pomocí paketovacího lisu. Tyto odpady jsou předány k využití dalším oprávněným 
osobám. 
 

 
Obr. č. 3: Foto - zázemí skládky  
 
Parametry skládky: 
 
I. etapa skládky - projektovaná kapacita 30 000 m3 
Ukončena rekultivace 1. části I. etapy - cca 2 000 m2  
Zbývající plocha 2. části I. etapy - cca 2750 m2, slouží jako provizorní manipulační 
plocha. Přes tuto část vede dočasná komunikace.  
II. etapa skládky - projektovaná kapacita 35 000 m3. Probíhá skládkování odpadu.  
III. etapa skládky - projektovaná kapacita 60 000 m3. Probíhá skládkování odpadu.  
Celková projektovaná kapacita zařízení 125 000 m3.  
Průměrné roční množství odstraňovaného odpadu cca 3 500 t. 
 
Vybavení skládky: 
 
Drenážní systém průsakových vod včetně jímky  
Slouží ke svodu a shromažďování průsakových vod ze skládky. Jímka má objem 
350 m3. 
 
Monitorovací vrty 
Založeny tři monitorovací vrty HJ1, HJ2 a HJ3, které slouží pro sledování kvality 
podzemních vod. 
 
Obvodové záchytné příkopy 
Zabraňují vniknutí srážkových vod do tělesa skládky. 
 
Oklepový rošt 
 
Systém odplynění 
Na 1. části zrekultivované I. etapy je v rámci rekultivace vybudována plynová studna 
napojená na koksokompostový filtr (bioaktivní filtrační jednotka). Horizontální drenáž 
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je na jednom místě vyústěna z okraje rekultivované plochy s možností napojení 
odplyňovací drenáže z dalších částí skládky. Na 2. části I. etapy a na II. etapě nejsou 
založeny žádné odplyňovací studny. Na III. etapě jsou založeny 2 odplyňovací 
studny.  
 

 
Obr. č. 4: Foto - Plynová studna napojená na koksokompostový filtr 
 

 
Obr. č. 5: Foto – Odplyňovací studny na III.etapě 
 
 
Zařízení k využívání odpadů kategorie ostatní  
Součástí zařízení je část přístřešku a manipulační plochy jak zpevněné tak 
nezpevněné. Zařízení slouží k soustřeďování a dotřiďování vyseparovaných složek 
komunálního odpadu (zejména plastových obalů, papíru, skla a nápojových kartonů). 
V přístřešku probíhá úprava odpadů spočívající v lisování PET lahví a papíru a 
nápojových kartonů pomocí paketovacího lisu. Nashromážděné transportní dávky 
odpadů včetně manipulačních balíků upravených odpadů jsou předány k využití 
dalším oprávněným osobám. Druhá část přístřešku je určená pro umístění 
mechanizace (kompaktor).  
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Manipulační plochy  
jsou vyhrazeny pro oddělené soustřeďování železného šrotu, vytříděného dřeva ze 
staveb a vyřazeného nábytku, větví z prořezávání zeleně a zahrad, popř. nadrcených 
frakcí z odpadů dřeva, nábytku a větví, které jsou periodicky drceny mobilním 
drtičem. Drcení je prováděno jinou oprávněnou osobou.  
 
Přístřešek 
V uzamykatelné části přístřešku jsou umístěny shromažďovací prostředky v 
záchytných vanách na shromažďování nebezpečných odpadů vytříděných z tělesa 
skládky nebo vzniklých provozem skládky nebo provozem zařízení k využívání 
odpadů (např. plastové a kovové obaly znečištěné škodlivinami). Pro soustřeďování 
olověných akumulátorů je určena zvláštní nádoba (specializovaný kontejner).  
 
Provozní budova  
Jedná se o mobilní buňku, která slouží jako kancelář obsluhy váhy a prostor pro 
zázemí zaměstnanců.  
 
Mostní váha  
Jedná se o mostní váhu BIZERBA ITE 30, která slouží k zjišťování hmotnosti 
dovezeného odpadu. Váha je propojená s počítačovým systémem registrace a 
evidence odpadů.  
 
Součástí areálu je vnitřní komunikace. Celé zařízení je zabezpečeno oplocením a 
uzamykatelnými vraty. 
 
Celková kapacita zařízení je max. 70 tun za den.  
 
 
Předkládaný zám ěr 
 
Předložený záměr představuje rozšíření skládky o 4.etapu. Skládkování v této sekci 
bude prováděno až po ukončení skládkování v sekcích předchozích. Provoz na 
skládce včetně jejího vybavení zůstane zachován na stejné úrovni jako v současné 
době. 
 
Výstavba 4. etapy skládky je rozdělena do 3 objektů: 
 
SO 01  Terénní úpravy a oplocení 
SO 02  Složiště a svody skládkových vod 
SO 03  Rekultivace a odplynění  
 
 
SO 01  Terénní úpravy a oplocení 
 
V rámci objektu č.1 jsou navrženy terénní úpravy v místě složiště a vybudování 
zemních hrází dle podélných a příčných řezů. Nejprve budou z prostoru složiště 
odstraněny stromy a lesní hrabanky. Pak budou provedeny výkopy v prostoru 
složiště. Přebytečná zemina bude uložena v areálu skládky a použita na rekultivaci 
předchozích etap. 
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Obr. č. 6: Podélný profil skládky (zmenšeno) 
 
Násypy a hráze budou naváženy a hutněny po vrstvách tak, aby bylo dosaženo 
předepsaného hutnění. Svahy hrázek a výkopu jsou navrženy  ve sklonu 1:3 směrem 
do složitě a 1:2 na vzdušném svahu. Dno složiště a svahy budou zhutněny. 
 
V rámci tohoto objektu je navržen sjezd do složiště, na který navazuje zpevněná  
plocha ve složišti ze silničních panelů o rozměrech 15 x 12. Dále je navrženo 
vybudovat nové oplocení v délce 403 m a odstranit stávající oplocení v délce 235 m. 
 
 
SO 02  Složišt ě a svody skládkových vod  
 
Je navrženo vybudovat  složiště o ploše 17 140 m2.  
Konstrukční vrstva složiště má následující složení: 

zhutněná pláň  
jemnozrnná zemina tl. 10 cm 
bentonitová rohož 
těsnící fólie 1,5 mm 
ochranná geotextilie 600 g/m2  
těžené kamenivo fr. 16-32   tl.30  cm 

 
Složiště bude rozděleno do 2 částí o velikosti: 
část č. 1 -  16 190 m2 
část č. 2 -       950 m2 
 
4. etapu skládky je navrženo budovat po dvou částech. V rámci první části bude 
vybudováno samostatné složiště o ploše 16 190 m2, obvodová hráz a svody 
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skládkových vod se zaústěním do stávající jímky. Mezi první částí a stávající 
skládkou je ponechán prostor o šíři cca 4 m z důvodu obslužností stávající skládky.  
 
Utěsnění plochy druhé části o velikosti 950 m2 bude provedeno až po ukončení 
skládkování v prostoru 1. – 3. etapy. Po utěsnění tohoto prostoru bude možno 
provést navýšení odpadu západní části plochy 1. a 3. etapy a provést propojení se 4. 
etapou (viz objekt č. 3).  
 
Pro omezení odtoku průsakové vody do jímky je plocha složiště 1. části 4. etapy 
rozdělena do dvou kazet. Vody z prostoru 2. kazety budou až do začátku 
skládkování v této kazetě převedeny pomocí svodného příkopu do stávající 
vodoteče.  
 
Vzhledem k rozvržení plochy sváděné do jímky je nutné současně s budování 4. 
etapy provést rekultivaci části 2. a 3. etapy a omezit aktivní plochu na minimum.  
 
Pod těsněním ve dně složiště bude proveden kontrolní systém, umožňující kontrolu 
neporušitelnosti těsnění. 
 
Průsakové vody ze skládky budou sváděny plošným filtrem  (30 cm těženého 
kameniva) do perforovaného potrubí DN 225, které je vedeno nejnižším místem 
každé kazety.  
 
Jelikož se skládkováním se nejdříve začne v kazetě č. 1, je návrh upraven tak, aby 
(čistou) vodu z dalších kazet bylo možno přepojit (v době, kdy se zde ještě nebude 
sládkovat) do recipientu. 
 
Jsou navrženy 2 svody skládkových vod v celkové délce 451 m.  
Z toho: 
svod 1               218 m z trub PEHD DN  225/20,5 
svod 2               233 m z trub PEHD DN  225/20,5 
 
Svod č. 1 je zaústěn do svodu č. 2 
Svod č. 2 je zaústěn do stávající jímky skládkových vod. 
 
V rámci objektu je také navrženo výtlačné potrubí pro zpětnou dopravu skládkové 
vody do složiště. Je navrženo z trub PEHD DN 90 v délce 208 m a bude ukončeno 
pomocí hydrantu. 
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Obr. č. 7: Dno skládky se svody skládkových vod (zmenšeno) 
 
 
SO 03  Rekultivace a odplyn ění  
 
Rekultivace 
Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období, je návrh rekultivace 
pouze informativní. Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládkování 
odpadů), podrobněji pak spolu s dalšími souvisejícími náležitostmi TNO 83 8035 
(uzavírání a rekultivace skládek). Těsnící překryv skládky se ukládá na vyrovnávací 
vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž skládkových plynů). Pro odpady III. 
třídy vyluhovatelnosti je citovanou normou požadován jeden těsnící prvek (např. 
minerální těsnění, bentonitová rohož nebo fólie). Podobné požadavky jako na 
skládky s odpady III. tř. vyluhovatelnosti jsou obecně kladeny na svrchní těsnění 
skládek odpadů, které nelze hodnotit podle vyluhovatelnosti.(komunální odpad). 
 
Návrh rekultivační vrstvy: 

zhutněný odpad 
vyrovnávací (odplyňovací) vrstva tl. 30 cm (z jemného inertního materiálu) 
bentonitová rohož 
drenážní vrstva tl. 30cm 
rekultivační vrstva zeminy min 70 cm 
zatravnění 
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Obr. č. 8: Vzorový řez rekultivace (zmenšeno) 
 
Odplynění 
Vzhledem k negativním zkušenostem s provozem odplyňovacích věží, nebudou na  
4. etapě prováděny, ale po ukončení skládkování budou do odpadu širokopásmové 
vrty vyplněné štěrkem. Ty pak budou propojeny horizontální drenáží budovanou 
v rámci rekultivace. Skládkový plyn bude vypouštěn přes koksokompostový filtr.  
 
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení  
 
 Zahájení:  04/2017 
 Dokončení: 08/2017 
 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
 
 Kraj: Jihočeský 
 Obec: Hluboká nad Vltavou 
 
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 4 a spr ávních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 
 
 územní rozhodnutí:  Městský úřad Hluboká nad Vltavou – odbor stavební 

a stavební úřad 
 stavební povolení: Městský úřad Hluboká nad Vltavou – odbor stavební 

a stavební úřad 
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B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
4.etapa skládky Hluboká nad Vltavou je situována na následující parcely katastru 
nemovitostí:  
 
Tabulka 1: Dotčené pozemky 

k.ú parcelní číslo druh pozemku dot čená 
plocha (m 2) 

předpokládaný 
zábor (m 2) 

Munice 289/4 lesní pozemek 10 590 10 590 
 376/8 ostatní plocha 1 040 0 
 674 lesní pozemek 11 360 11 360 
 
Na pozemku p.č. 376/8 je umístěno stávající těleso skládky. Nejvíce budou 
předkládaným záměrem dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Celková výměra záboru činí cca 2,1950 ha.  
 
Zájmové území se nenachází uvnitř zvláště chráněného území podle zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (národní 
park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památka, přírodní památka) ani uvnitř ochranného pásma takové 
plochy.  
 
 
B.II.2. Voda 
 
Skládka je umístěna na severozápadním svahu vrchu Hůrka. Cca 250 m severně se 
nachází Pěnský rybník, kterým protéká Munický potok. Plocha vymezená pro 4. 
etapu je na mírném svahu severozápadně od stávající skládky. Při výstavbě skládky 
se zvýší pouze potřeba pitné vody z důvodu vyššího počtu pracovníků v místě.  
 
Při provozu skládky je potřeba pitná a užitková voda. Dešťové vody spadlé na plochu 
skládky se stávají vodami průsakovými.  
 
Pitná voda je v současné době dovážena pro potřeby zaměstnanců (1 osoba) 
balená. Stejným způsobem bude zabezpečována pitná voda i po zprovoznění 
4.etapy. Nepředpokládá se navýšení počtu zaměstnanců, nebude navýšena 
spotřeba pitné vody. 
 
Užitková voda, která se využívá na očistu automobilů, je na skládku dovážena 
cisternou. Nebude navýšeno množství ukládaných odpadů, nezvýší se proto počet 
automobilů dovážejících odpady ani množství potřebné užitkové vody. 
 
Průsakové vody ze skládky jsou svedeny do jímky, (obsah jímky je 350 m3), která je 
umístěna v severovýchodní části areálu, a z jímky jsou čerpány zpět na skládku. 
Smluvní ČOV pro případné přebytky průsakové vody je ČOV v Českých 
Budějovicích. Díky dostatečné kapacitě jímky nebylo do současné doby třeba. 
Nakládání s průsakovými vodami ze 4.etapy bude řešeno stejně. Vody budou 
sváděny plošným filtrem (30 cm těženého kameniva) do perforovaného potrubí DN 
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225, které bude vedeno nejnižším místem každé kazety. Pro odvod skládkových vod 
budou na ploše 4.etapy vybudovány 2 svody v celkové délce 451 m. Svod č. 1 bude 
zaústěn do svodu č. 2, který bude ústit do stávající jímky skládkových vod. Z jímky 
budou průsakové vody čerpány a výtlačným potrubím dopravovány zpět na skládku.  
 
Jelikož se skládkováním se nejdříve začne v kazetě č.1, je návrh odvodu 
průsakových vod upraven tak, aby (čistou) vodu z kazety č.2 bylo možno přepojit 
(v době, kdy se zde ještě nebude skládkovat) do recipientu. 
 
 
Realizace záměru nebude mít vyšší nároky na potřebu pitné nebo užitkové vody než 
stávající provoz.  
 
 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Materiál na realizaci 4.etapy 
 
Výkopový materiál z tělesa skládky (zemina) se použije na vytvoření zemních násypů 
a hrází a na rekultivaci předchozích etap. Kamenivo, jemnozrnná zemina, těsnící 
vrstva (bentonitová rohož, separační textilie, ochranná folie) a trubková drenáž budou 
potřeba na těsnící prvky v prostoru 4.etapy. Je navrženo vybudovat složiště o ploše 
17 140 m2.  
 
Konstrukční vrstva složiště má následující složení : 

- zhutněná pláň  
- jemnozrnná zemina tl. 10 cm 
- bentonitová rohož 
- těsnící fólie 1,5 mm 
- ochranná geotextilie 600 g/m2  
- těžené kamenivo fr. 16-32   tl.30  cm 

 
Do svahů skládky budou ukládány staré pneumatiky, které slouží ke stabilizaci 
kameniva na svahu. Dále bude potřeba drenážní potrubí pro svody skládkových 
průsakových vod a výtlačné potrubí. Prostor 4. etapy bude oplocen v délce 403 m a 
bude navazovat na stávající oplocení.  
 
Pro zpřístupnění složiště 4. etapy je navržena zpevněná plocha ze silničních panelů 
o rozměrech 15 x 12 m.  
 
Množství potřebného materiálu nebylo v současné době vyčísleno. Je zřejmé, že 
potřeba bude bez problémů pokryta ze stávajících výrobních kapacit. 
 
 
Elektrická energie 
 
Do areálu skládky je přivedeno nadzemní el. vedení, z kterého je také přípojkou 
vedena el. energie do provozní budovy. Dále je el. energií poháněno čerpadlo na 
výtlak průsakové vody zpátky na skládku, osvícení skládky, váha a lisovací zařízení. 
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Celková spotřeba el. energie je cca11 MWh/rok. Po realizaci 4.etapy se neočekává 
změna ve spotřebě el. energie. 
 
 
Odpady přijímané na skládku 
 
Na skládku se přijímají převážně komunální odpady, druhy odpadů povolených 
k přijímání na skládku jsou uvedeny v příloze č. 1. Odpad se sváží z Hluboké nad 
Vlavou a okolních obcí. Množství ukládaného odpadu za rok 2015 bylo 3 659,193 t 
odpadu kategorie ostatní, 0,41 t kategorie nebezpečného odpadu. Podrobnější 
skladba odpadů přijatého na skládku v r. 2015 je uvedena v příloze č. 4.  
 
K 15.12.2014 byla vypočtena celková kubatura uloženého odpadu na skládce 
Hluboká nad Vltavou v množství 57 048,64 m3. V období od uvedeni skládky do 
provozu až do 15.12.2014 byl uložen odpad s objemovou hmotnosti 0,714 t/m3. 
 
Součástí skládky je zpevněná plocha s přístřeškem pro dotřiďování vyseparovaných 
složek (plastových obalů, papíru, skla a nápojových kartonů). V areálu skládky 
probíhá lisování PET lahví, papíru a nápojových kartonů pomocí paketovacího lisu. 
Tyto odpady jsou předány k využití dalším oprávněným osobám. V r. 2014 se jednalo 
o cca 68 t papíru, 23 t plastů, 2 t kompozitních obalů a 50 t skla. 
 
Množství odpadů ukládaných na skládku se po realizaci 4.etapy nezmění, svozová 
oblast zůstane zachována ve stejném rozsahu jako v současné době. 
 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Odpady jsou na skládku dováženy z města Hluboká nad Vltavou a jejího okolí. 
Přehled obcí je uveden v následující tabulce 
 
Tabulka 2: Svozová oblast 

Svozové oblasti PMH - Skládka Munice 
správní celky počet obyvatel 

Hluboká nad Vltavou  5 130 
Hosín 822 
Dobřejovice 193 
Zliv 3 679 
Zahájí 438 
Mydlovary 302 
Čakov 262 
Hlavatce 146 
Sedlec 477 
Habří 93 
Němčice 187 
Olšovice 54 
Mahouš 144 
Olešník 741 
Nákří 220 
CELKEM 12 888 
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Provozní doba skládky je v létě od 6,00 do 14,30, v zimě od 7,00 do 15.30. V tuto 
dobu přijíždějí na skládku nákladní automobily s odpadem a to v maximálním počtu v 
létě 15 vozů/den, v zimě 10 vozů/den. Komunální odpad je svážen „kuka“ vozy 
Podniku místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou, skládku mohou využít také 
soukromé subjekty a podniky. Svozová oblast bude zachována ve stejném rozsahu 
jako v současné době, rovněž množství dováženého odpadu zůstane zachováno. 
Počet nákladních automobilů dopravujících odpad na skládku se proto nezmění. 
 
Skládka leží v těsné blízkosti silnice druhé třídy č. 105. Její zatížení je dle sčítání v r. 
2010 následující: 
 
Tabulka 3: Doprava na silnici II/105 

Vozidla Počet 
Těžká motorová vozidla celkem 720 
Osobní a dodávková vozidla 4763 
Jednostopá motorová vozidla 55 
Součet všech vozidel 5538 

 
Pro zpřístupnění složiště 4. etapy je navržena zpevněná plocha ve složišti ze 
silničních panelů o rozměrech 15 x 12. 
 
V areálu se využívá těžká strojní technika především na přesun a zhutnění odpadů. 
Jedná se o kompaktor. Po realizaci 4.etapy se nepředpokládá navýšení obslužných 
strojů. 
 
 
 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Zdrojem emisí, stejně jako u stávajícího stavu, je jednak doprava do areálu, 
vyklápění odpadů a emise strojů rozhrnující a hutnící odpad. Dalším zdrojem jsou 
procesy probíhající v uloženém odpadu, jejichž produktem je skládkový plyn. Za 
plošný zdroj můžeme považovat také povrch skládky, ze kterého se může v suchých 
obdobích uvolňovat prach. Skládka je také zdrojem zápachu. 
 
Skládka patří dle zákona č. 201/2012 Sb. mezi vyjmenované stacionární zdroje 
„Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu 
větší než 25 000 t“.  
 
 
Doprava 
 
Pohybující se stroje na skládce působí jako plošný zdroj znečišťování ovzduší. 
Uvolňovány do ovzduší budou dále emise z automobilů navážející odpady, které 
představují liniový zdroj znečištění ovzduší.  
 
V následující tabulce je uvedeno orientační množství emisí, které vyprodukují 
automobily dovážející odpady. Emise byly vypočteny na základě programu MEFA 
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v.13. Emise znečišťujících látek byly počítány pro r. 2017 pro maximální počet jízd 
automobilů dopravujících odpady na skládku identifikovaný v kapitole B.II.4. Nároky 
na dopravní a jinou infrastrukturu. 
 
Tabulka 4: Vyčíslení emisí z dopravy  

Znečišťující látka Emise (kg.rok -1) 

NOx 10,43 

CO 29,84 

SO2 0.02 

celkové uhlovodíky 7,29 

benzen 0,14 

benzo(a)pyren) 8,11.10-5 

PM10 2,19 

PM2,5 1,78 

 
Stejným způsobem jsme vyčíslili také emise na skládce se pohybujícího stroje. 
Předpokládáme, že kompaktor se pohybuje na skládce rychlostí 5 km/hod. Za den 
najezdí cca 40 km. Za rok vyprodukuje následující množství emisí:  
 
Tabulka 5: Vyčíslení emisí ze strojů pohybujících se na skládce 

Znečišťující látka Emise (kg.rok -1) 

NOx 42,73 

CO 121,86 

SO2 0,07 

celkové uhlovodíky 34,80 
benzen 0,64 
benzo(a)pyren) 0,00069 
PM10 9,60 
PM2,5 7,87 

 
Vlastní těleso skládky  
 
Skládkový plyn 
 
Pojmem skládkový je označován plyn vznikající samovolně ve skládkách anaerobním 
rozkladem. Acidogenní a methanogenní bakterie jej tvoří postupnou přeměnou 
biologicky rozložitelného substrátu. Množství a složení skládkového plynu závisí na 
množství skládkovaného odpadu, složení ukládaného odpadu (druh ukládaného 
odpadu, pH, poměr zastoupení jednotlivých složek odpadu), hutnění odpadu, stupni 
jeho rozkladu, vlhkosti a teplotě. Složkami skládkového plynu jsou methan a oxid 
uhličitý doplněné stopovými příměsemi (kyslík, sulfan, argon, halogenovodíky, oxid 
dusný, amoniak, vodík, organické látky a organokovové a křemíkaté sloučeniny). 
Skládkové plyny se vzájemně neliší pouze druhem a množstvím stopových příměsí, 
ale hlavně variabilitou poměru CH4:CO2, a to nejen mezi různými skládkami, ale i na 
jedné skládce v čase.  
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Ukládání odpadů na skládce Munice v I.etapě bylo zahájeno 1.9.1993. V lednu 2000 
byla otevřena II. etapa, začátkem roku 2008 etapa III., do těchto kazet je v současné 
době komunální odpad ukládán. Předpokládaná celková kapacita uloženého odpadu 
byla odhadována na 130 000 m3, z toho 30 000 m3 v I.etapě a 35 000 m3

 v etapě II., 
zbytek v etapě III. 
 
V rámci rekultivace I.etapy byla v průběhu roku 2010 skládka dovybavena objektem 
pasivního odplynění. Plyn není z tělesa skládky odsáván, ale vlivem vlastního 
přetlaku je odváděn přes zařízení pro odvětrání plynu do koksokompostového filtru. 
Zařízení pro sběr plynu sestává z horizontální drenáže vedoucím pod povrchem 
skládky a zakončeným kontrolním, výstupním bodem. Koksokompostový filtr je 
zařízení tvořené kontejnerem o půdorysném rozměru 3x2 m a hloubce 1,5 m. V 
kontejneru je nade dnem zhotoven rošt a na něm uložena vrstva koksu, ta je překryta 
geotextilií a nad ní je další vrstva směsi kůry. Přes tento filtr je vznikající a 
naakumulovaný skládkový plyn na povrchu vlastním přetlakem volně rozptylován v 
povolené toleranci a zbavován zápachových složek. 
 
Na základě integrovaného povolení (Příloha č.2) probíhá na skládce monitoring 
skládkového plynu. Zjišťuje se obsah CH4, CO2, O2, N2 (dopočítáním do 100%), 
atmosférický tlak a teplota. Měření provádí firma BIOGAS Brno, protokoly z měření 
z r. 2014 jsou uvedeny v příloze č.5.  
 
Tabulka 6: Srovnání průměrných objemových hodnot složení skládkového plynu z dosud provedených 
měření  
Termín měření CH4 CO2 O2 N2 H2S 

 [%] [%] [%] [%] [ppm] 
11/2003 14,9 13,7 2,0 69,5 6,5 
8/2004 21,6 20,3 2,1 56,0 21,7 
6/2005 19,4 17,2 3,1 60,3 5,1 
9/2006 21,2 16,2 3,9 58,8 9,0 
9/2007 19,5 21,3 3,2 56,1 38,8 
8/2008 21,8 22,3 3,0 53,0 44,0 
6/2009 22,8 31,9 1,2 44,2 65,9 
10/2010 29,3 25,1 1,9 45,2 61,3 
10/2011 31,5 23,7 2,8 43,2 34,3 
10/2012 38,8 22,4 2,2 36,6 22,3 
10/2013 41,3 25,2 2,1 31,5 44,7 
10/2014 35,7 33,8 2,0 28,6 45,2 

 
Výskyt a hodnoty skládkového plynu během monitorování byl sledován na plochách 
I., II. a III. etapy následujícím způsobem: 
 

• Na celé zájmové a proměřované ploše skládky Munice byly měřeny povrchové 
migrace (úniků) metanu do ovzduší. Na základě tohoto testu lze úniky metanu 
na skládce klasifikovat jako slabé. Průměrná hodnota úniků činí 0,8 litrů/m2.h. 

• Byla provedena analýza složení skládkového plynu ze zárazných sond. Dle 
hodnot naměřených na jednotlivých místech (21 sond) je produkce skládkového 
plynu v pokročilejší metanogenní fázi. To znamená, že složení skládkového 
plynu je charakteristické zvyšujícími se hodnotami CH4 a CO2, a naopak nižším 
podílem N2. Průměrná koncentrace CH4 z hodnot naměřených na zárazných 
sondách byla v r. 2014 35,9%, u CO2 je průměr 33,8%.  
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• Dále byla kontrolována funkčnost zařízení na pasivní filtraci bioplynu. Vstupní 
hodnota metanu do filtru činí 19,0%, výstupní koncentrace 0,1%, ta je daná 
průměrem ze třech měřených míst. Limitní hodnota uvedená v rozhodnutí o 
udělení IPPC je splněna. Povrchové koncentrace metanu v těsném kontaktu s 
materiálem filtru za bezvětří musí být nejvýše do 0,3%. 

 
Na základě výsledků měření lze skládku odpadů Munice dle ČSN 83 8034 o 
odplynění skládek TKO u nichž byl prokázán výskyt plynu, zařadit do kategorie III., tj. 
jako skládku se silným vývinem bioplynu. 
 
Na 4. etapě budou, shodně s předchozími etapami, vybudovány širokopásmové vrty 
vyplněné štěrkem. Ty pak budou propojeny horizontální drenáží budovanou v rámci 
rekultivace. Skládkový plyn bude vypouštěn přes koksokompostový filtr.  
 
 
Prach 
 
Na skládce je prováděno opatření na snížení prašnosti a to skrápění skládky 
skládkovou vodou z jímky. Dále je zkrápěna vodou příjezdová komunikace a těleso 
skládky upraveným vozidlem. Stejně bude postupováno také na 4.etapě.  
 
 
Zápach 
 
Skládka je zdrojem zápachu. Zápach se uvolňuje především při manipulaci 
s odpadem. Zápach je minimalizován pravidelným překryvem inertním materiálem a 
hutněním tělesa skládky kompaktorem. 
 
 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
V areálu skládky TKO jsou, a také po rozšíření o 4.etapu, budou produkovány 
následující odpadní vody: průsakové vody z prostoru skládky a odpadní vody z očisty 
vozidel. 
 
Průsakové vody ze skládky 
Dno a svahy tělesa skládky budou utěsněny tak, aby skládková voda nemohla 
uniknout mimo složiště. Pod těsněním ve dně složiště bude proveden kontrolní 
systém, umožňující kontrolu neporušitelnosti těsnění. Je navrženo použít systém 
Senzor. Průsakové vody skládky budou svedeny plošným filtrem (30 cm těženého 
kameniva) do perforovaného potrubí DN 225 a svedeny do stávající jímky, která je 
umístěna v severovýchodní části areálu. Pro odvod skládkových vod budou na ploše 
4.etapy vybudovány 2 svody, které budou svedeny severním směrem do hlavního 
svodu, kterým bude voda odváděna do jímky. Z jímky budou průsakové vody čerpány 
a výtlačným potrubím dopravovány zpět na skládku, kde budou rozlívány.  
 
Průsaková voda je používána k rozlivu. V případě jejího přebytku je smluvní ČOV 
čistírna v Českých Budějovicích. Do dnešní doby nebylo na ČOV potřeba vodu 
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odvážet. Postup při zneškodňování průsakových vod ze 4.etapy bude stejný jako 
v současné době.  
 
 
Odpadní vody z o čisty vozidel 
Odpadní vody z očisty vozidel jsou svedeny do tělesa skládky a zneškodňovány 
společně s průsakovými vodami (rozliv, ČOV). 
 
 
Monitoring vod 
Monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru skládky provádí společnost 
ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika. Sledování vychází z aktuálního 
integrovaného povolení (Příloha č. 2), které je zapracováno do provozního řádu. 
Monitoruje se podzemní a průsakové vody prostřednictvím monitorovacích vrtů HJ1, 
HJ2 a HJ3, šachty odvodnění podloží skládky a jímky na skládce. Předměty 
monitoringu a četnost měření na základě integrovaného povolení (Příloha č.2) jsou 
uvedeny v následujících tabulkách: 
 
Tabulka 7: Monitoring odpadních průsakových vod v jímce průsakových vod 

Parametr Četnost   
pH, teplota, vodivost, CHSKcr, uhlovodíky C10-C40, SO4

2-, Cl- 1 x ročně (jaro nebo podzim) 

Hg, Ni, Crcelk., Cu, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové 
Ncelk., Pcelk., As, Zn, Cd, Pb, CNcelk., N-NO2

-, N-NH4
+ 

1 x za 2 roky (jaro nebo podzim) 

 
Tabulka 8: Monitoring podzemních vod ve vrtech HJ2 a HJ3 

Parametr četnost m ěření během 
provozu 

pH, vodivost, NH4
+, C10 – C40 , NO2

-, Cl-, SO4
2-  2 x za rok 

(jaro, podzim) 
fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, CNcelk., Cd, Cu, Zn, Pb, Hg, As, 
Crcelk., 

1x za rok (jaro nebo 
podzim) 

 
Tabulka 9: Monitoring podzemních vod v pozaďovém vrtu HJ1B 

Parametr četnost m ěření během provozu 
pH, vodivost, NH4

+, C10 – C40 , NO2
-, Cl-, SO4

2-  
fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, CNcelk., Cd, Cu, Zn, Pb, 
Hg, As, Crcelk., 

V případě překročení limitních 
hodnot v monitorovacích vrtech HJ2 

a HJ3 
 
V poslední změně integrovaného povolení č.j.KUJCK 77135/2015/OZZL ze dne 
19.10.2015 jsou uvedeny následující maximální hodnoty monitorovaných 
podzemních vod v jednotlivých ukazatelích ve vrtech HJ2 a HJ3. 
 
Tabulka 10: Limity monitorovaných podzemních vod v jednotlivých ukazatelích ve vrtech HJ2 a HJ3 

Ukazatel jednotka 
pH 6,5-9,5 
vodivost 450 mS/m 
 mg/l  
NH4

+ 1,2 
C10 – C40  0,5 
NO2

-  0,2 
Cl-  500 
Tenzidy aniontové  0,25 
SO4

2-  250 
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Fenoly jednosytné  0,75 
Cd  0,005 
Crcelk.  0,15 
Cu  0,2 
Zn  1,5 
Pb  0,1 
CNcelk.  0,25 
As  0,05 
 
Zprávy z monitoringu z jara 2014 a podzimu 2014 jsou uvedeny v příloze č. 6. Z 
výsledků je zřejmý setrvalý trend kvality podzemní vody ve vrtu HJ1A a HJ3. 
Dominantními polutanty jsou chloridy a amonné ionty.  
 
U pozaďového vrtu HJ1A docházelo v podzemní vodě ve srážkově deficitním období 
ke zvýšení obsahu amonných iontů, dusitanů a zvýšení mineralizace. Tyto ukazatele 
svědčí o bakteriálním znečištění vody ve vrtu. Bakteriální (biologické) znečištění ve 
vrtu HJ1A bylo způsobeno stagnací podzemní vody ve vrtu v suchých obdobích a 
nemělo souvislost s únikem skládkové vody ze skládky TKO Munice. Bylo 
doporučeno tento vrt vyřadit z monitorovacího systému skládky. Na základě 
Rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j. KUJCK 49274/2015/OZZL ze dne 
26.6.2015 byl vybudován 15.12.2015 nový pozaďový vrt HJ1B. Umístění vrtu je 
zřejmé z následujícího obrázku. 
 

 
Obr. č. 9: Umístění monitorovacích vrtů podzemních vod 
 
V podzemní vodě ve vrtu HJ2 došlo v říjnu 2013 ke skokovému zvýšení hodnot u 
dusitanů, chloridů, amonných iontů a kyanidů. Podzemní voda byla s největší 
pravděpodobností znečištěna buď únikem skládkové vody nebo splachem vody z 
deponie chlévské mrvy situované v infiltrační oblasti nad vrtem HJ2 (přívalové srážky 
v červnu 2013). Po vyčištění vrtu a opakovaném odběru v listopadu 2013 došlo k 
poklesu kontaminace (dusitany, chloridy, amonné ionty, kyanidy, NEL) ve vrtu. V r. 
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2014 byly ve vrtu HJ2 překročeny na jaře limitní hodnoty dusitanů. Ve vzorcích ze 
srpna a října nebyly žádné limitní hodnoty překročeny. Kvalita podzemní vody v 
tomto vrtu se pravděpodobně vrací ke stavu před říjnem 2013. 
 
U vrtu HJ3 kolísá obsah amonných iontů, dusitanů, síranů. Je zde vysoký obsah 
chloridů v podzemní vodě, který překračuje hodnoty kritéria B metodického pokynu 
MŽP ČR, ale nepřekračuje limitní hodnoty dané v IP. Předpokládáme, že vysoký 
obsah chloridů v podzemní vodě ve vrtu HJ3 a s tím související i vyšší hodnota 
CHSKCr souvisí s umístěním vrtu u silnice II/105 a používáním posypových solí v 
zimním období. Obsah chloridů v podzemní vodě roste nebo klesá v závislosti na 
množství dešťových srážek a jejich infiltraci v daném období. 
 
U průsakových vod v jímce jsou problémem vysoké obsahy chloridů, hodnoty 
CHSKCr a celkového a amoniakálního dusíku. Celkově však kontaminace zůstává 
řádově na stejné úrovni jako v minulých letech. Obsahy těchto látek přímo souvisí se 
srážkovým úhrnem ve sledovaném období. 
 
 
 
B.III.3. Odpady 
 
Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci v 
době provozu skládky. Množství a druhy odpadů včetně předpokládaného způsobu 
nakládání s nimi uvádějí následující tabulky a text. 
 
Odpady z výstavby 
 
Během realizace budou vznikat odpady typické pro stavební práce probíhající na 
skládkách. Bude se jednat zejména o odpady související s budováním těsnících 
vrstev a drenážního systému (části potrubí PEHD, igelitové pytle a různé druhy 
obalů). Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného množství nebylo 
v současné fázi přípravy záměru provedeno. V následující tabulce je uveden přehled 
předpokládaných produkovaných odpadů, očekávané produkované množství a 
navrhovaný způsob nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle 
vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tabulka 11: Předpokládané odpady z výstavby 
kód  název  kategorie  množství 

t 
způsob 

nakládání  
13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N 0,030 recyklace 

odstraňování 
13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 0,010 recyklace 

odstraňování 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly O 0,050 recyklace 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 0,020 odstraňování 

15 02 03 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

O 0,100 recyklace 
odstraňování 

17 02 03 plasty O 0,200 recyklace 
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odstraňování 
17 04 05 železo a ocel O 0,100 využití 
N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
 
Stanovení produkce jednotlivých druhů odpadů je provedeno na úrovni znalostí 
zpracované studie. V dalších fázích přípravy záměru bude upřesněna. Přesné 
vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení 
konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Je však 
evidentní, že množství produkovaných odpadů během realizace záměru bude malé a 
s jejich odstraněním nebudou žádné problémy. Odpady vznikající během výstavby 
budou přednostně nabídnuty k recyklaci nebo k využití jako druhotná surovina. 
Odpady, pro které se nepodaří zajistit takové využití, budou odevzdány oprávněné 
osobě k odstranění. Při rozšíření skládky vznikne přebytek zeminy v množství cca 
11 000 m3. Tato zemina bude dočasně uložena v areálu skládky a později bude 
použita na rekultivaci předchozích etap, nelze ji proto považovat za odpad. 
 
 
Odpady z provozu 
 
Během provozu skládky vzniká minimum odpadů, produkce odpadů z provozu 
skládky je prakticky trojího typu: 

a) směsný komunální odpad, který vyprodukují zaměstnanci skládky 
b) odpad vzniklý z provozu a údržby strojních mechanismů 
c) vytříděný odpad ze skládky 

 
Směsný komunální odpad produkovaný pracovníky na skládce se ukládá přímo 
v prostorách skládky, z hlediska objemu takto vyprodukovaných odpadů se jedná 
o zanedbatelné a jen obtížně vyčíslitelné množství.  
 
Na skládce pracuje pouze jeden stroj a to kompaktor. Z provozu vznikají nebezpečné 
obaly typu olejů. Ty jsou odebírány firmou provádějící servis kompaktoru. 
 
Vytříděný odpad ze skládky není odpadem v pravém slova smyslu, neboť se tento 
odpad předává oprávněným osobám k dalšímu využití. Za rok 2014 se jednalo o 
následující množství odpadů: 
 
Tabulka 12: Množství vytříděných odpadů 
kód  název  kategorie  množství 

t 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly O 68,34 
15 01 02 plastové obaly O 23,177 
15 01 05 kompozitní obaly O 2,04 
15 01 07 skleněné obaly O 49,86 
 
Během provozu 4.etapy skládky budou vznikat stejné odpady jako v současné době.  
 
Po realizaci záměru bude produkce odpadů z provozu skládky shodná se současným 
stavem.  
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B.III.4. Hluk a vibrace 
 
Během výstavby budou zdrojem hluku a vibrací stavební mechanismy a nákladní 
automobily těžící a dopravující materiál na ploše 4.etapy skládky. Jedná se však 
o časově omezené navýšení hlukové zátěže, navíc v dostatečné vzdálenosti od 
nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů 
staveb. Není proto nutné zpracovávat hlukovou studii pro období výstavby. 
 
Během provozu skládky jsou zdrojem hluku stroje pohybující se na tělese skládky 
a automobily dopravující odpady do areálu skládky. Na tělese skládky se pohybuje 
kompaktor, který slouží k přesunu a hutnění odpadů. 
 
Nejbližší chráněné venkovní prostory se nacházejí ve vzdálenosti cca 250 metrů od 
jihozápadní hranice areálu skládky a jedná se o obytné nebo rekreační objekty. 
Denní limit pro tento typ chráněného prostoru a pro provoz skládky je stanoven na 50 
dB ve dne a 40 dB v noci. 
 
Při orientačním výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí výpočtového 
programu Hluk+ 11.01.profi11 z provozu skládky bylo uvažováno s příjezdem a 
odjezdem 15 nákladních automobilů v době od 6:00 do 14:30 a s pohybem jednoho 
kompaktoru (LWA 99 dB) po ploše skládky. V rámci bezpečnosti výpočtu byl uvažován 
pohyb stroje na jihozápadním okraji skládky, tj. nejblíže k obytné zástavbě a po celou 
osmihodinovou pracovní dobu. Při běžném provozu je stroj v činnosti cca 2 až 3 
hodiny denně a pohybuje se obvykle ve větší vzdálenosti od obytné zástavby než 
byla provedena simulace.  
 
Za těchto předpokladů dle orientačního výpočtu bude limitní izofona pro denní dobu 
(50 dB) pohybovat maximálně do vzdálenosti 100 metrů od jihozápadní hranice 
skládky. Překročení hygienického limitu v potenciálně dotčených chráněných 
venkovních prostorech staveb tak lze vyloučit jak v současnosti tak po realizaci 
záměru. 
 
 
 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 
 
Provoz skládky představuje následující rizika havárií:  
• havarijní únik látek škodlivých vodám a půdám 
• požár tělesa skládky 
• neodčerpávání bioplynu při jeho vysoké produkci 
• přemnožení živočichů přenášejících nákazu 
 
Havarijní únik látek škodlivých vodám a půdám 
V případě nefungování drenážního systému skládky (např. mechanické poškození, 
ucpání drenážních trubek apod.) by mohlo dojít ke kontaminaci spodních vod.  
 
Nejpravděpodobnější riziko zejména pro znečištění povrchových a podzemních vod a 
půdy v okolí dopravních cest nebo v areálu skládky představují případné úkapy nebo 
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úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných při provozu 
stavební a těžební mechanizace a nákladní dopravy. 
 
Únik látek škodlivých vodám a půdám by mohl také nastat při uložení nepovolených 
odpadů na skládce.  
 
Stav podzemních a povrchových vod je pravidelně monitorován pomocí 3 
monitorovacích vrtů podzemních vod. Monitorována je také průsaková voda v jímce. 
 
Požár tělesa skládky 
Požáry skládek jsou relativně časté. Jejich nebezpečnost spočívá především v úniku 
nebezpečných látek do ovzduší. Druh škodlivin závisí na druhu zahořelého materiálu. 
Mohou se uvolňovat např. dioxiny a CO. Při zahoření skládky může dojít při 
nepříznivé kombinaci rozptylových meteorologických podmínek ke krátkodobému 
působení dráždivých látek v ovzduší na sliznice očí a respiračního traktu 
exponovaných obyvatel v okolí.  
 
Neodčerpávání bioplynu při jeho vysoké produkci 
Výbušnost, popř. zápalnost skládkového plynu je určena obsahem methanu ve směsi 
s inertními plyny a vzduchem. Pro methan jsou meze výbušnosti L ve směsi se 
vzduchem (20oC; 101,3 kPa) následující: 
Dolní mez Ld = 5 obj. %  
Horní mez Lh = 15 obj. % 
 
Meze výbušnosti se rozšiřují s rostoucím tlakem plynu, významně již pro tlaky 
převyšující 2 MPa. Zápalná teplota pro směs methanu se vzduchem je 540oC. 
Přechod hoření plynu obsahujícího methan k výbuchu závisí silně na teplotě, tlaku a 
složení hořlavé směsi.  
 
Aby se snížilo riziko výbuchu je skládka odplyněna. Na 1. části zrekultivované I. 
etapy je v rámci rekultivace vybudována 1 plynová studna napojená na 
koksokompostový filtr. Na 2.části I. etapy a na II. etapě nejsou založeny žádné 
odplyňovací studny. Na III. etapě jsou založeny 2 odplyňovací studny. Také 
skládkový plyn ze 4.etapy bude vypouštěn přes koksokompostový filtr. Při měření 
úniku plynu z povrchu skládky byly zaznamenány slabé úniky plynu průměrně 
0,8 l/m2.h.  
 
Přemnožení živočichů přenášejících nákazu 
Toto riziko je snižováno deratizací na skládce, kterou provádí odborná firma dle 
potřeby. 
 
 
Integrované povolení obsahuje následující opatření pro předcházení haváriím a 
omezování jejich následků: 
 
F1 Hladinu vody v jímce průsakové vody udržovat na takové úrovni, aby v případě 
zvýšené produkce průsakových vod v důsledku přívalových srážek nebo 
dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímky a znečištění horninového prostředí, 
případně podzemních a povrchových vod. V provozním řádu bude vymezena 
maximální přípustná provozní hladina v jímce. 
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F.2 Krátkodobě uzavřít přítok průsakových vod do jímky a zadržet tak vody ve 
skládce, je možné pouze v  případě nutných oprav a údržby, případně při havárii. 
Uzavření přítoku průsakových vod do jímky bude zaznamenáno do provozního 
deníku. 
 
F.3 Místa ohrožená výbuchem, kde může docházet k nahromadění nebo silnému 
vyvěrání skládkového plynu, musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem 
nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat 
s otevřeným ohněm. Tuto podmínku lze splnit označením na vstupu do zařízení. 
 
F.4 Pro ochranu těsnění skládky je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a 
mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího 
nebo vnitřního drenážního systému. 
 
F.5 Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto 
řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. 
 
Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, 
při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví 
člověka: 
 
G.1 Při poruše vážního nebo evidenčního systému případně při  výpadku elektrické 
energie pro jeho provoz, je nutno zajistit vedení evidence odpadů. Po opětovném 
zprovoznění evidenčního systému do něj neprodleně doplnit chybějící data. 
 
G.2 V případě výpadku elektrické energie zajistit kontrolu zaplnění jímky průsakových 
vod ze skládky a včas zajistit odvoz těchto vod do ČOV. 
 
G.3 Každá havárie, definovaná v integrovaném provozním řádu, bude následující 
pracovní den ohlášena mimo jiné krajskému úřadu a ČIŽP OI České Budějovice 
 
G.4 Všechny vzniklé havarijní situace zaznamenat v provozním deníku skládky 
s uvedením: 

- místa havárie 
- časových údajů o vzniku a době trvání havárie 
- informovaných institucí a osob 
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie 
- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií 

 
Opatření lze považovat za dostatečná. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 
 
Jednotlivé složky životního prostředí jsou systematicky popsány v následující kapitole 
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území. 
Předkládaný záměr je umístěn do území, které se nevyznačuje významnými 
environmentálními charakteristikami. Provoz skládky je nejrizikovější pro vodní a 
půdní prostředí, při haváriích může být významně negativně ovlivněno ovzduší.  
 
 
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 

v dot čeném území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 

 
C.II.1. Ovzduší a klima 
 
Zájmové území spadá do klimatické oblasti B3, která je charakterizovaná jako oblast 
mírně teplá, mírně vlhká s mírnou zimou, pahorkatinového typu. Dle novější 
klasifikace (Quitt 1971) je území řazeno do mírně teplé oblasti rajónu MT 11. Oblast 
MT 11 má léto dlouhé teplé a suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem 
a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové 
pokrývky.  
 
Tabulka 13: Klimatické charakteristiky 
Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C a vyšší 140 – 160 
Počet mrazových dnů 110 – 130 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Průměrná lednová teplota - 2 - -3 °C 
Průměrná červencová teplota 17 – 18 °C 
Průměrná dubnová teplota 7 – 8 °C 
Průměrná říjnová teplota 7 – 8 °C 
Počet dnů se srážkami 10 mm a více 90 – 100 
Suma srážek za období IV – IX 350 – 400 
Suma srážek za období X – III 200 – 250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 
Počet zamračených dnů  120 – 150 
Počet jasných dnů 40 - 50 

 
Následující tabulky uvádějí hodnoty z klimatologické stanice České Budějovice a 
srážkoměrné stanice Hluboká nad Vltavou: 
 
Průměrné teploty jsou uvedeny z publikace Normály teploty vzduchu na území České 
republiky v období 1961 – 1990 a vybrané teplotní charakteristiky období 1961-2000, 
RNDr. V. Květoň, CSc., Praha 2001. 
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Tabulka 14: Průměrné teploty vzduchu a průměrný úhrn srážek v zájmovém území  

Průměrná teplota vzduchu [°C] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Č. Budějovice -1,8 -0,3 3,4 8,1 13,0 16,2 17,8 17,1 13,5 8,4 3,3 -0,3 8,2 
 

Průměrný úhrn srážek [mm] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok X-III 
Hluboká nad 
Vltavou 

26 27 28 43 64 79 99 75 49 46 32 32 600 191 

 
V současné době (leden 2016) hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší 
v zájmovém území vychází v souladu s platnými právními předpisy z údajů 
zveřejňovaných Ministerstvem životního prostředí, a sice hodnot klouzavého průměru 
koncentrací uvažovaných škodlivin za předchozích 5 kalendářních let (2010-2014). 
Tyto hodnoty jsou uváděny pro čtverce o rozsahu 1x1 km. Analýzu zpracovává 
ČHMÚ. Podle těchto údajů lze v řešeném území (čtverec č. 457437) očekávat 
následující imisní zátěže (imisní koncentrace znečišťujících látek): 
 
Tabulka 15: Imisní limity vyhlášené pro ochranu lidí a imisní koncentrace v ovzduší v zájmovém území  

Znečišťující látka Doba pr ůměrování Imisní limit Imisní koncentrace 

Oxid dusičitý kalendářní rok 40 µg.m-3 11,1 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 (4 MV) 15,9 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3 (36 MV) 36,7 

PM10 kalendářní rok 40 µg.m-3 18,6 

PM2,5 kalendářní rok 25 µg.m-3 14,9 

Benzen kalendářní rok 5 µg.m-3 1,1 

Olovo kalendářní rok 0,5 µg.m-3 0,0039 

Legenda: 
MV – n-tá nejvyšší koncentrace v roce, tj. např. 4 MV znamená čtvrtá nejvyšší hodnota 
 
Tabulka 16: Imisní limity v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu lidí a imisní koncentrace v částicích 
PM10 v zájmovém území  

Znečišťující látka Doba pr ůměrování Imisní limit Imisní koncentrace 

Benzo(a)pyren kalendářní rok 1 ng.m-3 0,43 

Arsen kalendářní rok 6 ng.m-3 1,38 

Kadmium kalendářní rok 5 ng.m-3 0,35 

 
Na základě uvedených imisních koncentrací a jejich porovnání s imisními limity lze 
konstatovat, že pozaďové zatížení zájmového území uvažovanými škodlivinami lze 
považovat za přijatelné, imisní limity pro ochranu zdraví lidí jsou s rezervou splněny.  
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C.II.2. Voda 
 
Povrchové vody 
 
Zájmové území je součástí povodí Vltavy. Předkládaný záměr se nachází v dílčím 
povodí Vltava od Malše po Lužnici v povodí Munického potoka č.h.p. 1-06-03-059. 
Plocha dílčího povodí je 23,449 km2.  
 

 
Obr. č. 10: Vodohospodářská mapa s vymezením zájmového území 
 
Na ploše určené pro rozšíření skládky se nenachází žádný vodní tok, na území 
nezasahuje záplavové území (hladina Q100).  
 
Zájmové území se nachází v ploché rybničnaté krajině v okolí města Hluboká nad 
Vltavou. Vlastní záměr se nachází cca 170 m jižně od Pěnského rybníka. Pěnský 
rybník byl vystaven na Munickém potoce. Jeho rozloha je 5,7 ha, objem 78 tis.m3, 
největší hloubka u hráze je 4,2 m.  
 
 
Podzemní vody 
 
Podzemní voda je vázána na pásmo povrchového větrání hornin krystalinika a na 
propustnější polohy vrstevního sledu pánevních sedimentů, hlubší oběh je vázán na 
tektonické linie. Spád hladiny je jednak SSV a jednak JJZ, tedy do pánve. 
Pravděpodobně dochází ke komunikaci podzemních vod krystalinika se sedimenty 
Budějovické pánve.  
 
Pro sledování podzemní vody byly v okolí skládky vyhloubeny tři jádrové hydrovrty 
HJ1, HJ2 a HJ3. Ve vrtu HJ1 (starý) se hladina podzemní vody ustálila na 10,05 m, 
ve vrtu HJ2 na 9,13 m a ve vrtu HJ3 na 6,16 m. Umístění vrtů je zřejmé z obr. č.9. 
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Vzhledem ke geologické struktuře lokality jsou vydatnosti podzemní vody velmi 
nízké, řádově desetitisíciny l/s. 
 
 
Zdroje podzemní vody, ochranná pásma 
 
Na lokalitě ani v její blízkosti nejsou objekty podzemních vod, území se nenalézá v 
ochranném pásmu vodního zdroje.  
 
 
 
C.II.3 Půda 
 
Zájmové území spadá do klimatické oblasti MT 11, která patří mezi nejteplejší oblasti 
v jižních Čechách. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 530-570 mm. Skládka se 
nachází na severozápadním svahu vrchu Hůrka (433 m n.m.). V zájmovém území se 
dle půdní mapy ČR nacházejí půdy kategorie pseudogleje s hnědými půdami 
oglejenými. Hlavním půdotvorným procesem je zde oglejení. K procesu dochází na 
periodicky zaplavených půdách, kde se střídají redukční a oxidační pochody. Pro ně 
je typické především uvolňování sloučenin železa a v období vysychání jejich 
shlukování do konkrecí. Při silnějším oglejení vznikají charakteristické mramorované 
horizonty. Pseudogleje se vyznačují nepříznivými fyzikálními podmínkami. Jsou to 
půdy převážně těžké s kyselou půdní reakcí. 
 
Předkládaným záměrem budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a to 
konkrétně smíšený les spadající do kategorie lesa hospodářského.  
 
 
 
C.II.4. Geologické pom ěry 
 
Lokalita se nachází při tektonické linii mezi krystalickými horninami moldanubika a 
sedimenty budějovické pánve. Převýšení oproti budějovické pánvi je cca 40 m.  
 
Sedimenty budějovické pánve jsou zastoupeny tercierními jíly až jílovitými písky, 
hlouběji se vyskytují jílovce až kaolinické pískovce svrchní křídy. Kvarterní pokryv 
v místě skládky je tvořen hlinitými písky až písčitými hlínami s kamenitou příměsí. 
 
Skládka je umístěna do místa bývalého lomu. Těžil se zde křemen. 
 
Zeminy tvořící podloží skládky jsou v přirozeném uložení ulehlé nebo pevné. 
S ohledem na zrnitostní složení a objemovou hmotnost zemin v neporušeném stavu 
lze konstatovat, že součinitel filtrace podložních zemin bude v průměru menší než 
1.10-6 m/s. Pevnostní charakteristiky se s hloubkou zlepšují. 
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  
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C.II.5. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty 
 
Flóra  
 
Obecná charakteristika 
 
Podle regionálně fytogeografického členění se zájmové území nachází ve 
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, na okraji 
fytogeografického okresu Budějovická pánev.  
 
Pro fytogeografický okres Budějovická pánev je charakteristický suprakolinní 
vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými mezofyty, jen 
ojediněle termofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové klima (= vztah k 
průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), plochý terén, 
substrát spíše jílovitý, méně písčitý a charakteristická mozaika zemědělsky 
využívaných ploch a rybníků, méně lesnatých ploch.  
 
Co se týče rekonstrukční vegetace, na plochu navrženou k rozšíření skládky 
zasahuje výběžek dubohabřin (Carpinion), táhnoucích se kaňonem Vltavy od severu 
po Hlubokou.  
 
Mapka potenciální vegetace (tj. taková, která by se zde vyvinula, kdyby na ni přestal 
působit člověk) bere v úvahu nevratné změny způsobené člověkem v krajině, např. 
odvodnění. I ona předpokládá v zájmovém území černýšovou dubohabřiny 
(Melampyro nemorosi – Carpinetum).  
 
 
Stávající vegeta ční charakteristika 
 
Stávající skládka odpadu se nachází u silnice z Hluboké do Týna nad Vltavou cca 
500 m severně od severního okraje Hluboké a cca 800 m východně od centra obce 
Munice. Plocha navržená k rozšíření této skládky přiléhá stávající skládce od západu 
a severu. Terénní průzkum vegetace byl v lokalitě proveden v říjnu 2015.  
 
Plocha navržená k rozšíření skládky je v současné době lesním porostem. Jedná se 
o pěkný listnatý až smíšený les. Dominantní dřevinou je dub letní (Quercus robur), 
přimíšena je lípa, bříza, habr (Tilia cordata, Betula pendula, Carpinus betulus), 
ojediněle i smrk a borovice (Picea abies, Pinus sylvestris). Poměrně hojně je 
zastoupeno keřové patro, které tvoří mladé dřeviny stromového patra, zejména lípa a 
habr, též mléč a třešeň (Tilia cordata, Carpinus betulus, Acer platanoides, Prunus 
avium), z keřů pak krušina (Frangula alnus), na světlinách trnka a růže (Prunus 
spinosa, Rosa canina). Podrost lesa je nezapojený. Do značné míry se uplatňují 
mladé semenáčky dřevin, zejména habru, dubu, borovice (Carpinus betulus, Quercus 
robur, Pinus sylvestris). Místy je více zastoupena brusnice borůvka (Vaccinium 
myrtillus), nalezeny byly dále běžné lesní druhy jako černýš luční, lipnice hájní, kuklík 
městský, jestřábník savojský, bika bělavá, jahodník obecný, metlička křivolaká 
(Melympyrum pratense, Poa nemoralis, Geum urbanum, Hieracium sabaudum, 
Luzula luzuloides, Fragaria vesca, Avenella flexuosa). Velice pěkný je lem lesa 
směrem k jihu, kde rostou mohutné duby.  
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Terén v lese je nápadně nerovný, v minulosti zde byly vykopány četné jámy a 
navršeny hromady hlušiny.  
 
Severně stávajícího tělesa skládky mezi skládkou a silnicí je les silně antropicky 
ovlivněn. Roste zde dub, osika, lípa, jíva (Quercus robur, Populus tremula, Tilia 
cordata, Salix caprea), v podrostu zejména ostružiník a kopřiva (Rubus sp., Urtica 
dioica). Část je podmáčená a zde se uplatňuje rákos obecný, kopřiva dvoudomá, 
popenec břečtanolistý (Phragmites australis, Urtica dioica, Glechoma hederacea). V 
lese se nacházejí dvě betonové jímky a vykácená, původně zpevněná plocha u nich. 
Tato plocha zarůstá ruderální vegetací, jako je ostružiník maliník, pelyněk černobýl, 
kapustka obecná, třezalka tečkovaná, kakost smrdutý (Rubus idaeus, Artemisia 
vulgaris, Lapsana communis, Hypericum perforatum, Geranium robertianum). Hojné 
je zastoupení invazních neofytů jako je celík kanadský, řeřišnice chlupatá, hvězdník 
roční, turanka kanadská, vrbovka cizí (Solidago canadensis, Cardamine hirsuta, 
Stenactis annua, Conyza canadensis, Epilobium ciliatum).  
 
 
Zvlášt ě chrán ěné druhy rostlin  
 
Během terénního průzkumu v říjnu r. 2015 nebyl na ploše záměru zaznamenán 
výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k 
zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k popsanému charakteru lokality je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin 
celkem nepravděpodobný.  
 
 
Fauna  
 
Zoogeografická charakteristika 
 
Zájmové území se nachází na rozhraní dvou bioregionů a to Českobudějovického 
bioregionu (1.30) a Bechyňského bioregionu (1.21). 
 
Českobud ějovický bioregion   
Fauna tohoto bioregionu je převážně hercynská, se západními vlivy (ježek západní, 
ropucha krátkonohá), silně ovlivněna lidskou činností. Přírodě blízká stanoviště a 
jejich faunu představují především mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními 
lemy četných rybníků. Řeky v bioregionu mají podhorský charakter a náležejí do 
parmového pásma. Mezi významné druhy bioregionu patří: ježek západní (Erinaceus 
eropaeus), vydra říční (Lutra lutra), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), zrzohlávka 
rudozobá (Netta rufina), břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudnohý 
(Tringa totanus), rybák obecný (Sterna hirundo), břehule říční (Riparia riparia), 
cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), 
moudivláček lužní (Remiz pendulinus), čečetka zimní (Carduelis flammea), ropucha 
krátkonohá (Bufo calamita), terčovník vroubený (Planorbis planorbis), plovatka 
nadmutá (Radix auricularia), kružník bělavý (Gyraulus albus), lištovka lesklá 
(Segmentina nitida), plovatka (Stagnicola corvus), potápník široký (Dytiscus 
latissimus), vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), vážka jasnoskvrnná 
(Leucorrhinia pectoralis). 
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Bechy ňský bioregion 
Fauna bioregionu je představována ochuzenými a silně pozměněnými živočišnými 
společenstvy hercynského původu, se západními vlivy (ježek západní, ropucha 
krátkonohá). Významnějším prvkem je fauna údolí Vltavy, patrná zejména ve fauně 
ptáků nebo vážek. Výrazná je fauna údolí Vltavy, patrná např. u měkkýšů, v jižní části  
zejména s výskytem zemouna skalního, sklovatky krátkonohé a řasnatky nadmuté. 
Vltava a Otava náležely původně k parmovému pásmu, které je zachováno na 
Lužnici. Přítoky řek náleží pstruhovému pásmu, místy se v nich vyskytuje rak 
kamenáč. Mezi významné druhy bioregionu patří: ježek západní (Erinaceus 
europaeus), polák chocholačka (Aythya fuligula), moudivláček lužní (Remiz 
pendulinus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), zemoun skalní (Aegopis verticillus), 
sklovatka krátkonohá (Daubebardia brevipes), řasnatka nadmutá (Macrogastra 
tumida), vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), vážka jasnoskvrnná 
(Leucorrhinia pectoralis), rak kamenáč (Astacus torrentinum). 
 
 
Fauna –obratlovci  
 
Stávající zoologická charakteristika obratlovců 
Zájmová lokalita byla navštívena koncem září 2015. V tomto období již není možné 
provést standardní zoologický průzkum. Uvedené spektrum živočichů lze považovat 
pouze za orientační. Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění přítomnosti zvláště 
chráněných druhů živočichů uvedených v seznamu zvláště chráněných druhů dle 
přílohy č.III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. 
a existenci jejich potenciálních rozmnožišť. Během návštěvy lokality byly jednotlivé 
druhy determinovány na základě přímého pozorování pomocí dalekohledu nebo na 
základě rozpoznávání zvukových projevů. Kromě přímého pozorování byly také 
využívány čerstvé pobytové známky jako jsou stopy, okus nebo trus.  
 
V zájmovém území posuzované skládky byly zaznamenány následující druhy: 
 
Brhlík lesní (Sitta europaea)   
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 
Káně lesní (Columba palumbus) 
Kos černý (Turdus merula) 
Konipas bílý (Motacilla alba) 
Sojka obecná (Garrulus glandarius)   
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 
Sýkora babka (Poecile palustris) 
Sýkora koňadra (Parus major)   
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)   
Prase divoké (Sus scrofa) 
 
V roce 2015 nebyl v zájmovém zaznamenán žádný zvláště chráněný druh, ale výskyt 
některých druhů lze očekávat. Jedná se například o silně ohrožené druhy slepýše 
křehkého nebo ještěrku obecnou. 
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Fauna - bezobratlí 
 
Obecná charakteristika lokality z hlediska bezobratlých  
Skládka komunálního odpadu leží v Českobudějovickém bioregionu podle Culka a 
kol. (1996). Vyskytují se zde silně ochuzená a pozměněná společenstva 
bezobratlých hercynského původu. Významnějším prvkem je fauna rybníků a 
zbytkových mokřadů, patrná zejména ve fauně vážek a vodních brouků. Význačnými 
druhy bezobratlých jsou: zemoun skalní (Aegopis verticillus), sklovatka krátkonohá 
(Daudebardia brevipes), řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida), vážka podhorní 
(Sympetrum pedemontanum), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) a rak 
kamenáč (Astacus torrentium). 
 
Společenstva bezobratlých hlavních biotopů – metody a hlavní biotopy 
Průzkum bezobratlých zájmové lokality byl proveden v září a říjnu 2015 metodou 
smýkání vegetace, prosevu opadu a zemních pastí (Absolon, 1993, Krásenský, 
2004). Druhy byly rozděleny do skupin podle citlivosti k antropogenním vlivům (Hůrka 
a kol, 1996, Boháč a kol., 2007). Zvláštní pozornost byla věnována denním motýlům 
(Beneš a kol., 2002).  
 
Vykytují se zde běžné druhy kulturního lesa. Směrem k silnici a k tělesu původní 
skládky jsou společenstva bezobratlých značně antropogenně ovlivněna. 
 
Hlavní biotopy a společenstva bezobratlých 
Na uvedené lokalitě se vyskytuje kulturní les. Popis společenstev bezobratlých je 
uveden níže. 
 
Společenstva bezobratlých bezprostředně sousedící s tělesem současné skládky 
Fauna bezobratlých je reprezentována ubikvistními druhy (střevlíci Carabus 
granulatus granulatus, Amara aenea, A. familiaris, Pterostichus melanarius, Poecilus 
cupreus, Harpalus aeneus, drabčíci Omalium rivulare, O. caesum, Oxytelus rugosus, 
Tachinus laticollis, T. signaticornis, Atheta fungi, Philonthus varius, P. cognatus,  
Lathrobium fulvipennne, L. longulum, Drusilla canaliculata, Amischa analis, Dinaraea 
angustula, hrobaříci Nicrophorus vespilloides, Catops chrysomeloides, brouci čeledí 
Latridiidae a Cryptophagidae, páteříček Cantharis fusca, Rhagonycha fulva, slunéčko 
Coccinela septempunctata, Adalia bipunctata, nosatci Sitona hispidula, Otiorhynchus 
raucus). Z jiných bezobratlých byly zjištěny běžné druhy much z čeledí Culicidae, 
Chironomidae, Muscidae, Syrphidae a Tabanidae.  
 
Kulturní les  
Fauna brouků je tvořena druhy charakteristickými pro kulturní lesní porosty 
(převládají druhy skupiny E podle reliktnosti výskytu, výskyt náročnějších druhů 
skupiny A je do 20 %), zejména střevlíci Carabus granulatus granulatus, Notiophilus 
biguttatus, Leistus ferrugineus, Loricera pilicornis, Pterostichus melanarius, P. ater, 
Agonum assimile, Harpalus latus, H. rubripes, drabčíci Omalium caesum, Oxytelus 
rugosus, Philonthus cognatus, Philonthus varius, Xantholinus linearis, atd.), hrobaříi 
Nicrophorus vespilloides, Catops chrysomeloides, Sciodrepoides fumatus, atd. 
Z náročnějších druhů se vyskytují např. střevlíci Carabus violaceus violaceus, C. 
nemoralis nemoralis, drabčíci Olophrum assimile, Philonthus laevicollis, Platydracus 
sterorarius, Oxypoda umbratilis. 
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Společenstva ostatních bezobratlých jsou charakterizována běžnými druhy kulturních 
lesů a okrajů kulturních lesních porostů (motýli Pieris brassicae, Anthocharis 
cardamines, Nymphalis urticae, Nymphalis io, ploštice čeledi Lygaidae a Coreidae, 
dvoukřídlí čeledí Muscidae, pavouci čeledi Lycosidae, Aranaeidae (křižáci Araneus 
diadematus, A. cucurbitina.) atd. Z dalších bezobratlých se vyskytovali plzáci Arion 
rufus, žížala Lumbricus terrestris, pásovka Cepaea hortensis, pidikřísci čeledi 
Cicadellidae a běžné druhy mnohonožek a stonožek. 
 
Vyhodnocení ohrožených druhů 
V zájmovém území nebyly zjištěny chráněné druhy podle zákona o ochraně přírody 
č. 114/1992 Sb. ani druhy z červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR 
(Farkač a kol., 2005). 
 
 
Ekosystémy 
 
Jednotlivé ucelené stejnorodé plochy v území s charakteristickou škálou živých a 
neživých složek lze považovat za ekosystémy. Pro klasifikaci ekosystémů se užívá 
pětičlenná stupnice zohledňující význam ploch určitého vegetačního pokryvu ve 
vztahu k významu pro ochranu přírody a krajiny (stupeň č. 1 – nejnižší, stupeň č. 5 – 
nejvyšší ekologická stabilita). Plocha, na které je plánována 4.etapa rozšíření 
skládky, má ekologickou stabilitu stupně 4. Jedná se o smíšený les.  
 
 
Lesní porosty 
 
Lesní porosty na ploše 4.etapy skládky spadají dle přírodních podmínek do přírodní 
lesní oblasti PLO 15a Jihočeské pánve – Českobudějovická pánev.  
 
V zájmovém území jsou lesní porosty třetího lesního vegetačního stupně 
dubobukového. Záměr zasahuje do následujících porostů dle souboru lesních typů: 
 
kyselá jedlová doubrava - 3P1 
chudá dubová bučina - 3M3 
kyselý (dubový - bukový) bor - 0K1 
 
Plocha navržená k rozšíření skládky je v současné době porostlá listnatým až 
smíšeným lesem. Dominantní dřevinou je dub letní, přimíšena je lípa, bříza, habr, 
ojediněle i smrk a borovice. Poměrně hojně je zastoupeno keřové patro, které tvoří 
mladé dřeviny stromového patra, zejména lípa a habr, též mléč a třešeň, z keřů pak 
krušina, na světlinách trnka a růže. Podrost lesa je nezapojený. Do značné míry se 
uplatňují mladé semenáčky dřevin, zejména habru, dubu, borovice. 
 
Lesy se člení podle převládající funkce do tří kategorií na lesy ochranné, lesy 
zvláštního určení a lesy hospodářské. Řešená plocha je umístěna do lesa kategorie 
hospodářského.  
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C.II.6. Chráněná území, ÚSES, krajinný ráz 
 
Chráněná území, evropsky významné lokality, pta čí oblasti 
 
Lokalita rozšíření skládky nezasahuje do žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ) 
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, ani do jeho ochranného pásma.  
 
Nejbližším maloplošným ZCHÚ je cca 2 km severozápadním směrem vzdálená 
přírodní památka (PP) Blana. V PP jsou chráněny cenné vodní a mokřadní biotopy 
vzniklé v terénních depresích po těžbě jílů s významným výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů.  
 
Posuzovaná plocha nezasahuje do žádné evropsky významné lokality (EVL) podle 
směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani žádné ptačí 
oblasti (PO) dle směrnic Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně 
volně žijících ptáků (směrnice o ptácích). Nejbližší EVL jsou Hlubocké obory, které 
jsou též vyhlášeny ptačí oblastí. EVL a PO Hlubocké obory jsou od plánovaného 
záměru vzdáleny cca 400 m severovýchodně. 
 
Tabulka 17: Informace o EVL a PO Hlubocké obory  
EVL: Hlubocké obory  
Kód území: CZ0314126 
Rozloha: 3257,1 ha 
Předměty ochrany -druhy: dvouhrotec zelený (Dicranum viride) 

rýhovec pralesní Rhysodes sulcatus 
roháč obecný (Lucanus cervus)  
kovařík fialový (Limoniscus violaceus) 
páchník hnědý (Osmoderma eremita) 

PO: Hlubocké obory  
Kód území: CZ0311036 
Rozloha: 3321,5722 ha  
Předměty ochrany: strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 

lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 
 
 
Územní systém ekologické stability 
 
Plánovaný záměr rozšíření skládky Hluboká nad Vltavou o 4. etapu nezasahuje do 
žádného prvku územního systému ekologické stability (ÚSES). Nejbližšími prvky jsou 
lokální biocentrum LBC 77 Pěnský rybník a na něj navazující lokální biokoridor 
LBK 78 Munice. LBC 77 Pěnský rybník představuje funkční lokální biocentrum o 
rozloze 10,32 ha. Kromě Pěnského rybníka zahrnuje LBC také polopřirozenou 
loukou severozápadně od něj a lesní porost na východě. LBK 77 je vymezen od 
Pěnského rybníka jihozápadním směrem. Jedná se o značně heterogenní biokoridor, 
ve kterém se střídají funkční úseky s nefunkčními, Munický potok, který tvoří osu 
biokoridoru, je upravený a zahloubený. Podél vodoteče se nachází mnoho 
významných dřevin, především dubů (a to nejenom v rámci lesních porostů). 
 
Na ploše Hlubockých obor bylo vymezeno nadregionální biocentrum. Od 
plánovaného záměru je vzdáleno cca 400 m. 
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Obr. č. 11: Výřez územního plánu se zákresem územního systému ekologické stability  
 
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
 
Významnými krajinnými prvky ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, dále ty části krajiny, které 
zaregistruje podle § 6 příslušný orgán ochrany přírody. Záměr si vyžádá zásah do 
lesního porostu, který je VKP dle zákona č.114/1992 Sb. V zájmovém území se 
nenachází žádný VKP zaregistrovaný dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. 
 
 
Krajinný ráz 
 
Posuzovaná skládka se nachází u silnice II/105 v k.ú. Munice. Území, na které bude 
skládka rozšířena, je v současné době lesním porostem.  
 
Krajinný ráz je v §12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. 
Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana 
krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, především ochranu přírodních a 
estetických hodnot, významných krajinných prvků (VKP) a zvláště chráněných území 
(ZCHÚ), kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině.  
 
Krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný, jedinečný a cenný. Krajinu, 
ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní nebo 
estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto hodnoty 
přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec. 
 
Krajinný ráz má svoje charakteristiky přírodní, kulturní a historické. Při zvažování 
zásahu vlivem realizace stavby je nutno zvážit míru zásahu do každé ze složek, které 
krajinný ráz jako celek tvoří.  
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Podle regionálního geomorfologického členění se lokalita nachází v Českomoravské 
soustavě na rozhraní podsoustav Středočeské pahorkatiny a Jihočeských pánví. Leží 
na okraji Středočeské pahorkatiny, v celku Táborská pahorkatina, podcelku Písecká 
pahorkatina a okrsku Ševětínská vrchovina. Sousedí se Zlivskou pánví (celek 
Českobudějovická pánev, podcelek Blatská pánev). Povrch území je mírně svažitý 
s nadmořskou výškou 400-415 m n.m. 
 
Dle zpracovaného Generelu krajinného rázu Jihočeského kraje (Ing.arch. I. Vorel, 
březen 2009) spadá zájmové území do oblasti krajinného rázu č. 14 
Českobudějovická pánev. Oblast je vymezena od krajského města České Budějovice 
po Vodňany. Osu oblasti tvoří silnice I/20 a železniční trať č. 190 z Českých 
Budějovic do Plzně. Oblast se vyznačuje urbanizovaným jihem, který pozvolna 
přechází v harmonickou rybníkářskou krajinu s významnými architektonickými 
krajinami schwarcenberského Hlubocka a jižně od Vodňan buqoyského Libějovicka-
Lomecka. Zájmová plocha se nachází na okraji této oblasti v těsném sousedství 
s oblastí krajinného rázu č.12 Bechyňsko – Vltavotýnsko. 
 
Zájmové území spadá do navržené krajinné památkové zóny Hlubocko. Vyznačuje 
se velmi pozitivními rysy krajinného rázu. Krajina je zde rovinatá s množstvím 
rybníků, nedaleko leží i druhý největší rybník Bezdrev. Významné hodnoty do krajiny 
vnášejí historické krajinné úpravy Hlubocka s překrývajícími se vrstvami postupné 
kultivace od středověké rybniční soustavy až po pozdně romantické úpravy druhé 
poloviny 19. století. Zámek Hluboká nad Vltavou je výraznou dominantou čnící nad 
Českobudějovickou pánev. 
 

 
Obr. č. 12: Krajinný ráz v okolí skládky 
 
Skládka je umístěna na severním svahu vrchu Hůrka (433 m n.m.). 4.etapa bude na 
stávající plochu skládky navazovat severně. 
 
Celkově lze konstatovat, že se jedná o krajinu velmi cennou, v které převažují 
harmonické prostorové vztahy a měřítko, s výrazným zastoupením pozitivních hodnot 
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vizuální scény (zámek Hluboká nad Vltavou, rybníky, duby na hrázích a vzrostlé 
stromy podél komunikací a vodotečí, lesní porosty…). 
 
 
 
C.II.7. Hmotný majetek, kulturní památky 
 
Skládka Munice se nachází cca 750 m SZ města Hluboká nad Vltavou a cca 300 m 
SV od obce Munice.  
 
V Municích jsou dle Národního památkového ústavu chráněny tři objekty – 
venkovská usedlost č.p.19, venkovská usedlost č.p.20 a venkovský dům č.p.23.  
 
Nejvýznamnějšími objekty v zájmovém území z hlediska ochrany kulturního bohatství 
jsou zámek Hluboká nad Vltavou spolu se zámkem Ohrada, které patří mezi národní 
kulturní památky. Od skládky je plocha vymezené NKP vzdálená cca 1 km JV. 
 
Zámek Hluboká nad Vltavou byl původně založen jako strážný hrad v polovině 
13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V 
držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů. Mezi významné patřili např. 
Pernštejnové, kteří založili v roce 1490 nedaleký rybník Bezdrev. Významný 
šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561. O století později 
zakoupil panství Hluboké Jan Adolf I. z rodu Schwarzenberků, zakladatel jihočeské 
větve rodu, která zde sídlila po téměř tři století. Díky velice dobře spravovanému 
majetku a rozsáhlým hospodářským aktivitám Schwarzenbergové hlubocký zámek 
dvakrát stavebně upravili, nejprve počátkem 18. století v barokním stylu, později 
provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku v romantickém stylu nové gotiky v letech 
1840 – 1871 včetně úpravy parku a okolní krajiny.  
 
Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708 - 1713 v barokním slohu podle projektu 
architekta P. I. Bayera pro knížete A. F. Schwarzenberga jako lovecký zámek, který 
měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých slavností. Lovecké muzeum na 
Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých 
trofejí a vycpanin a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. V zámku jsou umístěny 
expozice lesnictví, myslivosti a rybářství Národního zemědělského muzea. Muzeum 
je situováno na břehu Munického rybníka a v těsném sousedství se nachází 
zoologická zahrada Ohrada.  
 
Lokalita výstavby není registrována jako významné archeologické naleziště dle 
databáze Státního archeologického seznamu ČR. Na katastrálním území obce 
Munice jsou evidována následující území s archeologickými nálezy (UAN).  
 
Tabulka 18: Území s archeologickými nálezy na k.ú. Munice  
Pořadové číslo dle SAS ČR Název Kategorie UAN 
22-44-17/1 Munice, intravilán obce II. 
22-44-17/12 Munice, návrší Na doplejškách I. 
22-44-17/13 Munice, pole S od sady I. 
22-44-17/14 Munice, Pod písky I. 
 
U území s archeologickými nálezy (ÚAN) je pozornost věnována ÚAN I. a II. 
kategorie tj. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným 
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výskytem archeologických nálezů a území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán 
výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost 
výskytu archeologických nálezů je 51-100%.  
 
Na zájmovém území ani v jeho okolí se nenachází žádné archeologické naleziště. 
Nejedná se o významnou archeologickou lokalitu. 
 
 
 
C.II.8. Obyvatelstvo 
 
Nejbližší obytné budovy se nacházejí cca 300 m západně od předmětné lokality 
v osadě Munice. Munice jsou jednou z částí obce Hluboká nad Vltavou. V Hluboké 
nad Vltavou žilo k 1.1.2015 na základě podkladů Ministerstva vnitra 4 951 obyvatel 
z toho 2 395 mužů a 2 556 žen. V Municích žije cca 200 obyvatel. Skládka slouží 
k uložení komunálního odpadu pro město Hluboká nad Vltavou a okolní obce. Celá 
oblast zahrnuje cca 13 000 obyvatel (viz. tabulka č.2).  
 
 



Skládka Hluboká nad Vltavou, 4.etapa  Strana 45 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA 
 OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
Na začátku prací na oznámení jsme provedli vyhodnocení očekávané významnosti 
vlivů výstavby a provozu 4.etapy skládky Hluboká nad Vltavou na jednotlivé složky 
životního prostředí (tzv. scoping). Základní charakteristikou navrženého záměru je 
skutečnost, že provoz skládky, množství a druh dováženého odpadu, organizace 
práce apod., zůstane na stejné úrovni jako v současné době. Ukládání odpadu se 
přesune do severně navazujícího prostoru, kde je v současné době lesní porost. 
Nejbližší obcí jsou Munice cca 300 m západním směrem.  
 
Z uvedené lokalizace a z charakteru stavby vyplývají možné konflikty s následujícími 
složkami životního prostředí:  
 

• vlivy na lesní ekosystémy 
• vlivy na vody a půdy 
• vlivy na obyvatelstvo 
• vlivy na ovzduší 

 
Uvedeným možným konfliktům je v předkládaném oznámení věnována hlavní 
pozornost. Vyhodnoceny jsou ovšem všechny vlivy na životní prostředí dle 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb. v odpovídající podrobnosti.  
 
 
 
D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Nejbližší obcí jsou Munice cca 300 m západním směrem. V obci žije cca 
200 obyvatel. Od skládky je odděluje pole a lesní porost. Areál skládky je oplocen.  
 
Fáze výstavby nebude mít negativní vlivy na veřejné zdraví. Během realizace lze 
očekávat zvýšený hluk při kácení dřevin a prašnost při stavebních pracích. Realizace 
způsobí navýšení dopravy při navážení materiálů. Významnost těchto negativních 
vlivů však není díky lokalizaci areálu v dostatečně velké vzdálenosti od obce vysoká.  
 
Popsané negativní vlivy lze minimalizovat obvyklými opatřeními v zásadách 
organizace výstavby, jako je používání stavebních mechanismů v odpovídajícím 
technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních 
prací v co nejkratším termínu atd. 
 
U záměru typu skládka se mohou objevovat zdravotní rizika spojená se zvýšeným 
hlukem (doprava materiálu na skládku, pohyby strojů na skládce), se znečištěním 
vody (úniky skládkových vod), znečištěním ovzduší (doprava, skládkový plyn), 
psychická zátěž (zápach, úlety odpadků, přemnožení obtížných živočichů). 
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Vlivy znečištění ovzduší 
 
Z provozu skládky se může do okolí uvolňovat celá škála škodlivin. Jedná se o 
škodliviny produkované na skládce (skládkový plyn, bioareosol, pachové látky) a 
látky, které jsou produkovány navazující dopravou především oxid dusičitý, PM10, 
PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. 
 
Skládkový plyn 
Ze skládky se uvolňuje skládkový plyn, který obsahuje zejména metan a oxid uhličitý. 
Skládkový plyn je jímán a veden na koksokompostový filtr, kde dochází 
k biooxidačním procesům odbourávající především metan. Množství metanu je 
měřeno 2xročně. Dle výsledků nedochází k překračování limitu 0,5%, který je dán 
integrovaným povolením. Hodnoty v r. 2014 nepřekročovaly ani přísnější limit 0,3% 
doporučovaný ČIŽP OI České Budějovice. Negativní působení na zdraví lidí se 
projevuje při vysokých koncentrací, které nastávají především v uzavřených 
prostorách. Skládkový plyn nepředstavuje zdravotní riziko pro okolní obyvatele.  
 
Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chutě a zápachu. Oxid uhličitý je nedýchatelný a ve 
vyšších koncentracích může způsobit ztrátu vědomí a smrt. V krvi se váže na 
hemoglobin a vytěsňuje tak kyslík, který se pak z plic obtížněji dostává do mozku a 
tkání těla. Při koncentraci 3 % v ovzduší člověk nereaguje, 5 % způsobuje závratě, 
nouzi o dech, ospalost, 8-10 % bezvědomí a smrt. Při 20 % se člověk náhle zhroutí, 
smrt nastává do 5-10 minut. 
 
Metan je nejjednodušší uhlovodík. Je to bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Mezi jeho 
základní vlastnost patří výbušnost v rozmezí koncentrací 5-15% a mimořádná 
schopnost pohlcovat infračervené záření. Není toxický. Jeho nebezpečnost při 
vdechování spočívá ve snižování obsahu kyslíku ve vdechovaném vzduchu, který při 
extrémně vysokých koncentracích zemního plynu ve vzduchu může poklesnout na 
hladinu hrozící zadušením. > 10 % obj. zemního plynu. Patří, spolu s CO2, mezi 
významné skleníkové plyny. 
 
Bioareosol 
Jedná se o pevné částice s biologickým účinkem v ovzduší tj. mikroorganismy a 
jejich produkty, které se zejména při manipulaci s odpadem uvolňují do ovzduší a 
představují významnou složku suspendovaných částic respirabilní jemné frakce 
PM10. Bioaerosol se může podílet na vzniku alergických reakcí. Ve směsném 
komunálním odpadu mohou být přítomny mikroorganismy přímo patogenní jako je 
salmonely nebo stafylokoky. K přenosu a vzniku nákazy v souvislosti s domovním 
odpadem však může dojít spíše teoreticky při úzkém kontaktu a naprostém 
zanedbání hygienických zásad. Toto riziko je ovšem reálné prakticky pouze z 
hlediska profesionální expozice u pracovníků svážejících odpad, nebo pracujících na 
skládce. V ČR byl Státním zdravotním ústavem prováděn monitoring ovzduší např. 
na skládce v Praze – Ďáblicích (Hodnocení vlivu záměru „II.etapa skládky odpadů 
Ďáblice – rozšíření“ na veřejné zdraví, 2007). Výsledky tohoto monitoringu prokázaly, 
že správně provozovaná skládka nezpůsobuje významnou mikrobiální zátěž ovzduší 
v okolí. 
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Pachové látky 
Pachové látky zahrnují množství různých sloučenin, které vznikají biologickým 
rozkladem organické složky odpadů. Mezi nejvýznamnější sloučeniny patří sirovodík, 
amoniak, organické kyseliny, merkaptany, aminy, fenolické sloučeniny a aldehydy. 
Nepříjemné pachové vjemy jsou příčinou obtěžování. Při dlouhodobém působení 
mohou vyvolat abnormální fyziologické reakce (poruchy spánku, změny hloubky 
dýchání), zdravotní potíže (nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, dráždění očí), 
nepříznivý efekt na psychiku. 
 
Jedním z problematických projevů skládky je její zápach. Jedná se o látky s nízkým 
čichovým prahem jako sirovodík a další sloučeniny redukované síry 
(methylmerkaptan, dimethylsulfid a dimethyldisulfid), které se vyskytují na hranici 
skládky ve zdravotně sice nevýznamných, ale čichově již postřehnutelných 
koncentracích (Impact on Health of Emissions from Landfill Sites, HPA 2011). 
Zápach lze pouze pracovní kázní, průběžným hutněním a překryvem odpadu 
minimalizovat. Nelze se ho zbavit úplně.  
 
Doprava 
Z hlediska znečištění ovzduší dopravou nedojde k navýšení stávající imisní zátěže 
v okolí záměru. Imisní situace v území nepřekračuje hranici přijatelného rizika a 
negativní zdravotní vlivy na obyvatele nejsou proto předpokládány. 
 
V současné době (leden 2016) hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší 
v zájmovém území vychází v souladu s platnými právními předpisy z údajů 
zveřejňovaných Ministerstvem životního prostředí, a sice hodnot klouzavého průměru 
koncentrací uvažovaných škodlivin za předchozích 5 kalendářních let (2010-2014). 
Tyto hodnoty jsou uváděny pro čtverce o rozsahu 1x1 km. Z těchto údajů vyplývá, že 
je záměr umístěn do území, kde nedochází k překračování imisních limitů 
stanovených pro ochranu zdraví lidí.  
 
 
Vlivy hluku 
 
Další negativní vliv skládky na své okolí je zvýšený hluk. Hluk produkují stroje 
pohybující se na skládce a automobily dovážející odpady. Vše probíhá během 
pracovní doby areálu a to od 6.00 do 14.30 v letním období a od 7.00 do 15.30 
v zimním období. 
 
Identifikace a charakterizace nebezpečnosti 
 
Obecně lze za hluk považovat jakýkoliv zvuk (akustický signál), který je nežádoucí tj. 
vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo který má škodlivý účinek. Lékařsky lze 
považovat hluk za zvuk, který má účinky přímo na správnou činnost sluchového 
orgánu (specifické účinky), nebo prostřednictvím něho v různé intenzitě jinak působí 
škodlivě na člověka (nespecifické účinky). Hluk je považován za bezprahově 
působící noxu. Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi 
významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. 
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Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti 
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení 
spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou 
např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, na některé biochemické funkce, 
ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost 
člověka.  
 
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je doporučeno spíše 
vycházet z prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty 
nepříznivé účinky hluku, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto 
hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií a je možné je vztáhnout 
k větší části populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.  
 
Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro denní a pro noční hlukové expozice 
jsou znázorněny v následujících tabulkách: 
 
Tabulka 19: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den (LAeq, 6-22 h) 

DB(A)  
Nepříznivý ú činek  

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 

Sluchové postižení ¤       

Zhoršené osvojení řeči a čtení u 
dětí 

      

Ischemická choroba srdeční       

Zhoršená komunikace řečí       

Silné obtěžování       

Mírné obtěžování       

 
Tabulka 20: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - noc (LAeq, 22 – 6 h)    
Hluková zát ěž (dB) Vliv Charakter ú činku 
<30  bez vlivu Nejsou pozorovány biologické efekty 
30-40 mírné Je pozorováno množství účinků na spánek jako: tělesné 

pohyby, probuzení, respondentem udávaná porucha 
spánku, vyrušení. Intenzita účinku závisí na povaze zdroje 
a na počtu událostí. Zranitelné skupiny jsou vnímavější. 
Ale i v nejhorším případě se účinky jeví mírné. 

40-55 střední V exponované populaci jsou pozorovány nepříznivé 
zdravotní účinky. Mnoho lidí musí přizpůsobit svůj život, 
aby zvládali hluk v noci. Zranitelné skupiny mohou být 
závažně zasaženy.  

>55 vysoké Nepříznivé účinky se objevují často, značná část populace 
je závažně obtěžována a rušena ve spánku. Stoupá riziko 
kardiovaskulárního onemocnění. Tento hluk je již 
považován za zvýšené riziko pro zdraví obyvatel. 

 
 
Hodnocení expozice a charakterizace rizika 
 
Na tělese skládky se pohybuje kompaktor, který slouží především k přesunu a 
hutnění odpadů. Během provozní doby skládky přijíždějí na skládku automobily 
s odpadem a to v maximálním počtu 15 aut denně.  
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Nejbližší chráněné venkovní prostory se nacházejí ve vzdálenosti cca 300 metrů od 
západní hranice areálu skládky. Jedná se o obytné nebo rekreační objekty.  
 
Dle orientačního výpočtu se izofona 50 dB pro denní dobu, pro kterou jsou již 
potvrzené negativní účinky na zdraví obyvatel, pohybuje maximálně do vzdálenosti 
100 metrů od východní hranice skládky. Nedochází proto ke zdravotnímu riziku hluku 
u obyvatel žijící v okolí skládky. Stejná situace bude i po realizaci záměru. 
 
Skládka není zdrojem hluku v noční době. 
 
 
Ostatní vlivy 
 
Areál skládky může být ohniskem obtížných živočichů (hlodavci, ptactvo, hmyz). 
V současné době je dle potřeby prováděna deratizace. V případě přemnožení těchto 
živočichů je potřeba zvážit častější deratizační zásahy či realizovat také zásahy 
desinsekční. 
 
 
Celkově lze hodnotit vlivy na obyvatelstvo po realizaci 4.etapy jako srovnatelné se 
současným stavem. Realizací 4. etapy nedojde k navýšení ročního skladovaného 
odpadu, produkované znečištění zůstane na stejné úrovni jako v současné době a 
tím také zůstanou prakticky stejná zdravotní rizika vyplývající z provozu skládky. 
 
Rozsah negativního vlivu realizace posuzovaného záměru na obyvatele lze hodnotit 
jako malý, jeho významnost rovněž jako malou.  
 
 
 
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 
 
Zdrojem emisí, stejně jako u stávajícího stavu, je jednak doprava do areálu, 
vyklápění odpadů a emise strojů rozhrnující a hutnící odpad. Dalším zdrojem jsou 
procesy probíhající v uloženém odpadu, jejichž produktem je skládkový plyn. Za 
plošný zdroj můžeme považovat také povrch skládky, ze kterého se může v suchých 
obdobích uvolňovat prach. 
 
Množství produkovaných emisí je uvedeno v kapitole B.III.1. Ovzduší. Množství emisí 
bude zvýšeno během realizace 4.etapy vlivem pohybujících se stavebních 
mechanismů. Toto navýšení však bude pouze dočasné.  
 
Množství ukládaných odpadů zůstane zachováno, stejně tak provoz areálu. Emise 
z dopravy budou proto na stejné úrovni jako jsou v současném stavu. 
 
Jediné, co se zvýší, je množství produkovaného skládkového plynu, jehož množství 
odráží množství skladovaných odpadů. 1. etapa skládky je již rekultivována. Prostory 
jsou odplyněny a plyn je veden přes koksokompostový filtr. Na 3. etapě skládky jsou 
vybudovány 2 odplyňovací studny. Po ukončení skládkování na 4. etapě 
(předkládaný záměr) je navrženo realizovat širokopásmové vrty vyplněné štěrkem, 
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které budou propojeny horizontální drenáží budovanou v rámci rekultivace. 
Skládkový plyn bude vypouštěn také přes koksokompostový filtr. 
 
Dále je těleso skládky zdrojem prachu. Aby byla prašnost snížena je těleso skládky 
skrápěno vodou z jímky, překrýváno a hutněno. Stejně bude postupováno také na 
4.etapě. 
 
V případě požáru skládky mohou do ovzduší unikat nebezpečné látky. Tato situace 
je havárií a při ní je nezbytné postupovat v souladu s havarijním řádem a požárními 
předpisy. Riziko požáru je minimalizováno správným pracovním postupem.  
 
Ochrana ovzduší je řešena na základě Integrovaného povolení následovně: 

1. Je stanoven emisní limit pro emisní zdroj koksokompostový filtr. Povrchová 
koncentrace CH4 v těsném kontaktu materiálu filtru za bezvětří může být max. 
0,5 objemových %. 

2. Jsou stanoveny podmínky provozu, které minimalizují negativní vliv na 
ovzduší jako činit opatření k omezení prašnosti a pevných úletů odpadů, 
pravidelné překrývání odpadu, požadavek na realizaci plynosběrných studní 
v souladu ČSN 838034 a jejich napojení na koksokompostový filtr, zákaz 
volné ventilace skládkového plynu, zajištění pravidelné kontroly a údržby 
funkčnosti odplyňovacího systému a zařízení pro nakládání se skládkovým 
plynem 

3. Monitoring skládkového plynu. Monitorován je skládkový plyn (CH4, CO2, O2, 
N2, atmosférický tlak, teplota) 1x ročně, 2x ročně je sledován provoz bioaktivní 
filtrační jednotky (koksokompostový filtr) a dodržení emisního limitu měřením 
povrchové koncentrace CH4 v těsném kontaktu s biofiltrem. 

 
Opatření z Integrovaného povolení lze považovat za dostatečná. V souvislosti 
s rozšířením skládky o 4.etapu není potřeba navrhovat další opatření z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na ovzduší. 
 
 
Rozsah vlivu realizace a provozu posuzovaného záměru na ovzduší lze hodnotit jako 
malý, jeho významnost rovněž jako malou až střední. 
 
 
 
D.I.3. Vlivy na p ůdu 
 
Nejvýznamnějším negativním vlivem na půdy je jejich zábor. Záměrem budou 
dotčeny pozemky o celkové výměře cca 2,2 ha, které katastrálně spadají pod obec 
Munice a patří do PUPFL kategorie lesa hospodářského. Při rozšíření skládky 
vznikne přebytek zeminy v množství cca 11 000 m3. Tato zemina bude dočasně 
uložena v areálu skládky a později bude použita na rekultivaci předchozích etap. 
 
Problematika možného znečištění půdy souvisí především s vlastním používáním 
strojové mechanizace na tělese skládky a přepravní techniky. Riziko bude zvýšeno 
vyšším počtem strojové mechanizace při realizaci 4.etapy skládky. Proto je 
doporučeno (a) na stavbě používat mechanismy v odpovídajícím technickém stavu 
bez úkapů pohonných hmot a mazadel, (b) parkování, čištění, opravy mechanismů, 
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skladování mazadel a pohonných hmot v průběhu výstavby skládky provádět v 
průběhu výstavby pouze na zabezpečených místech proti úniku kontaminantů do 
horninového prostředí a (c) v případě havárie – úniku znečišťujících látek okamžitě 
odstranit znečištěné zeminy zajistit jejich likvidaci a odstranit zdroj znečištění. 
Pravidla pro provádění těchto opatření budou stanovena v zásadách organizace 
výstavby. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako malý až 
střední, jeho významnost jako malou. 
 
 
 
D.I.4. Vlivy na vodu 
 
Výstavba 4.etapy 
 
Při výstavbě skládky je nutné provádět obvyklá opatření pro vyloučení znečištění 
horninového prostředí a podzemních vod:  
• na stavbě používat mechanismy v odpovídajícím technickém stavu bez úkapů 

pohonných hmot a mazadel  
• parkování, čištění, opravy mechanismů, skladování mazadel a pohonných hmot 

v průběhu výstavby skládky provádět v průběhu výstavby pouze na 
zabezpečených místech proti úniku kontaminantů  

• v případě havárie – úniku znečišťujících látek okamžitě odstranit znečištěné 
zeminy zajistit jejich likvidaci a odstranit zdroj znečištění.  

 
Pravidla pro provádění těchto opatření budou stanovena v zásadách organizace 
výstavby. 
 
Nejdůležitější částí skládky jsou jednotlivé těsnící vrstvy. Jejich složení a způsob 
pokládky je uveden v projektové dokumentaci k územnímu řízení, kterou zpracovala 
firma Projekta Tábor s.r.o. Výstavba 4. etapy musí být v souladu s platnými právními 
předpisy a technickými normami dané oblasti.  
 
Těsnící vrstva bude mít následující složení: 

• jemnozrnná zemina tl. 10 cm  
• bentonitová rohož 
• těsnící folie PEHD tl.1,5 mm  
• ochranná textilie  600g/m2  
• těžené kamenivo 30 cm  fr.16-32 mm 

 
Pod těsněním ve dně složiště bude uložen kontrolní systém, umožňující kontrolu 
neporušitelnosti těsnění (Senzor). Na upravené podloží bude položena bentonitová 
rohož. Pevnost v tahu bentonitové rohože musí odpovídat délce a sklonu navržených 
svahů (doloží dodavatel před zahájením pokládky). Dále musí být dodavatelem 
předloženy veškeré technické údaje o materiálu ověřené autorizovanou státní 
zkušebnou. 
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Provoz skládky 
Provoz skládky komunálních odpadů je velmi rizikový jak povrchovým tak 
podzemním vodám. Je nezbytné dno a svahy tělesa skládky utěsněny tak, aby 
skládková voda nemohla uniknout mimo složiště. Pod těsněním ve dně složiště bude 
proveden kontrolní systém umožňující kontrolu neporušitelnosti těsnění. Průsakové 
vody skládky budou svedeny do stávající jímky. Z jímky budou průsakové vody 
čerpány a výtlačným potrubím dopravovány zpět na skládku, kde budou rozlívány.  
 
Na skládce probíhá 2x ročně monitoring podzemních a ostatních vod v prostoru 
skládky, které provádí firma ARCADIS, Geotechnika a.s. V rámci monitoringu jsou 
odebírány vzorky podzemních vod ze tří dlouhodobě monitorovaných vrtů HJ1, HJ2 a 
HJ3. Vrt HJ1 je pozaďový, vrty HJ2 a HJ3 jsou monitorovací. Další vzorky vod jsou 
odebírány z jímky na průsakové vody.  
 
Zprávy z monitoringu z jara 2014 a podzimu 2014 jsou uvedeny v příloze č.6. 
Podzemní voda z pozaďového vrtu HJ1 vykazovala bakteriální znečištění jehož 
původ nebyl ve skládce TKO Munice. Bylo doporučeno realizovat nový monitorovací 
vrt. Ten byl vybudován v prosinci 2015. 
 
V podzemní vodě ve vrtu HJ2 došlo v říjnu 2013 ke skokovému zvýšení hodnot u 
dusitanů, chloridů, amonných iontů a kyanidů. Podzemní voda byla s největší 
pravděpodobností znečištěna buď únikem skládkové vody nebo splachem vody z 
deponie chlévské mrvy. Po vyčištění vrtu a opakovaném odběru v listopadu 2013 
došlo k poklesu kontaminace ve vrtu. V r. 2014 byly ve vrtu HJ2 překročeny na jaře 
limitní hodnoty dusitanů. Ve vzorcích ze srpna a října nebyly žádné limitní hodnoty 
překročeny. Kvalita podzemní vody v tomto vrtu se pravděpodobně vrací ke stavu 
před říjnem 2013. 
 
U vrtu HJ3 kolísá obsah amonných iontů, dusitanů, síranů. Je zde vysoký obsah 
chloridů v podzemní vodě, který překračuje hodnoty kritéria B metodického pokynu 
MŽP ČR, ale nepřekračuje limitní hodnoty dané v IP. Předpokládáme, že vysoký 
obsah chloridů v podzemní vodě ve vrtu HJ3 a s tím související i vyšší hodnota 
CHSKCr souvisí s umístěním vrtu u silnice II/105 a používáním posypových solí v 
zimním období.  
 
U průsakových vod v jímce jsou problémem vysoké obsahy chloridů, hodnoty 
CHSKCr a celkového a amoniakálního dusíku. Celkově však kontaminace zůstává 
řádově na stejné úrovni jako v minulých letech. Obsahy těchto látek přímo souvisí se 
srážkovým úhrnem ve sledovaném období. 
 
Ochrana vod je řešena na základě Integrovaném povolení následovně: 

1. Jsou stanoveny podmínky provozu, které minimalizují negativní vliv na vody 
např. veškeré plochy, na kterých je nakládáno s látkami závadnými vodám, 
musí být zabezpečeny a provozovány tak, aby nedošlo k úniku těchto látek, 
těsnící systém, drenážní systém průsakových a podzemních musí být 
chráněny před poškozením, IP stanovuje povinnost udržovat obvodové 
příkopy čisté, nezarostlé a nezanesená. 

2.  Je stanovena povinnost monitorovat podzemní a průsakové vody 
prostřednictvím monitorovacích vrtů HJ1, HJ2 a HJ3 a jímky na skládce. 
Monitoring vody v monitorovacích vrtech se provádí 2x ročně, monitoring vody 
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v jímce 1xročně. V IP je uveden způsob provádění a postup vyhodnocení 
monitoringu. Množství průsakových vod se zjišťuje s měsíční periodou, úroveň 
průsakové vody v jímce denně. 1x za dva roky se provádí kontrola konstrukce 
jímky průsakových vod, kontrola vodotěsnosti jímky pak 1x za 5 let. 

 
Opatření z Integrovaného povolení lze považovat za dostatečná. V souvislosti 
s rozšířením skládky o 4.etapu není potřeba navrhovat další opatření z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na vody. 
 
Rozsah vlivu na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost také jako střední. 
 
 
 
D.I.5. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  
 
Z hlediska ovlivnění horninového prostředí platí v podstatě to samé jako v případě 
podzemních vod. Při realizaci je potřeba věnovat pozornost stavebním 
mechanismům - vyloučit úkapy pohonných hmot a mazadel, parkování, čištění, 
opravy mechanismů, skladování mazadel a pohonných hmot v průběhu výstavby 
skládky provádět pouze na zabezpečených místech a v případě havárie – úniku 
znečišťujících látek okamžitě odstranit znečištěné zeminy zajistit jejich likvidaci a 
odstranit zdroj znečištění. Pravidla pro provádění těchto opatření budou stanovena 
v zásadách organizace výstavby. 
 
Dále je nezbytné pečlivě a dle platné legislativy a technických norem realizovat 
těsnící vrstvy skládkového tělesa.  
 
 
Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit 
jako malé, stejně tak jeho významnost.  
 
 
 
D.I.6. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy 
 
Vlivy na flóru  
 
Dojde-li k realizaci záměru, tedy rozšíření tělesa skládky, bude stávající vegetační 
kryt zasažené plochy zničen. Na ploše nebyl zaznamenán žádný rostlinný druh 
zvláště chráněný ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.  
 
Zpracovatelka botanického průzkumu (Ing. A. Čurnová) doporučuje zachovat pruh 
lesa při jižní hranici plochy jednak z důvodu pohledového odclonění tělesa skládky a 
jednak z důvodu zachování linie vzrostlých dubů v krajině. Z mapových podkladů 
rozšíření skládky o 4.etapu (viz. obr. 1) vyplývá zachování pásu lesa v jižní části. 



Skládka Hluboká nad Vltavou, 4.etapa  Strana 54 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

Tuto skutečnost potvrdil také projektant stavby Ing. P. Kohoutek (Projekta Tábor 
s.r.o.) 
 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru lze hodnotit jako malý až 
střední, jeho významnost též jako malou až střední. 
 
 
Vlivy na faunu 
 
Obratlovci 
Terénní průzkum byl proveden koncem září 2015. V tomto období již není možné 
provést standardní zoologický průzkum, uvedené spektrum živočichů lze považovat 
pouze za orientační. Během návštěvy lokality byly zaznamenány běžné druhy naší 
fauny, výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů nelze vyloučit (např. 
silně ohrožené druhy ještěrka obecná nebo slepýš křehký).  
 
Během realizace záměru bude stávající vegetační kryt zasažené plochy zničen. 
živočichové budou přinuceni lokalitu opustit a pravděpodobně osídlí příhodné biotopy 
na okraji a v blízkém okolí skládky. 
 
Bezobratlí 
V místě plánovaného rozšíření skládky dojde k zničení smíšeného hospodářského 
lesa se společenstvy bezobratlých charakteristickými pro tento biotop. Část lesa 
zůstane zachována.  
 
Na uvedené lokalitě se vyskytují především společenstva bezobratlých kulturního 
lesa. Nebyly zjištěny chráněné druhy bezobratlých. Rozšíření skládky zlikviduje jejich 
společenstva (překryje současné biotopy).  
 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na faunu lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou. 
 
 
Vlivy na ekosystémy 
 
Záměrem bude dotčen lesní porost s ekologickou stabilitou stupně 4. Jedná se o 
poměrně kvalitní smíšený les. Celková plocha PUPFL dotčená realizací 4.etapy bude 
cca 2,2 ha.  
 
Podmínky ochrany lesních porostů budou specifikovány v Rozhodnutí o odnětí, které 
vydává orgán státní správy lesů, v tomto případě se jedná o Krajský úřad 
Jihočeského kraje.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ekosystémy lze hodnotit jako 
střední, jeho významnost také jako střední. 
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D.I.7. Vlivy na chrán ěná území, ÚSES, krajinný ráz 
 
Nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území a žádná území systému Natura 
2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný záměr 
není lokalizován ani se nedotýká ptačí oblasti dle směrnice Rady Evropských 
společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.  
 
Bude dotčen významný krajinný prvek les. Bude smýceno cca 2,2 ha lesního 
porostu. Podmínky minimalizující negativní vliv na VKP budou stanoveny 
v závazném stanovisku k zásahu do VKP, který bude vydávat MÚ Hluboká nad 
Vltavou.  
 
Prvky ÚSES nebudou rozšířením skládky Hluboká nad Vltavou dotčeny. 
 
V charakteristice krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru v kapitole C.II.6. 
Chráněná území, ÚSES, krajinný ráz jsou identifikovány hlavní přírodní a kulturně 
historické hodnoty dotčeného krajinného prostoru. Plánovaný záměr bude mít vliv 
různé intenzity na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Tabulka 21: Vliv navrhovaného záměru na zákonná kriteria krajinného rázu 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu  Vliv  

zásah do přírodních hodnot (rozptýlená zeleň) žádný 
zásah do VKP (lesy, nivy, potoky) středně silný 
zásah do ZCHÚ a prvků Natura 2000 žádný 
zásah do kulturních a historických hodnot žádný 
zásah do estetických hodnot slabý 
zásah do kulturních dominant žádný 
zásah do harmonického měřítka slabý 
zásah do harmonických vztahů slabý 

 
Použitá stupnice zásahu: 

• žádný  
• slabý 
• středně silný 
• silný 
• velmi silný 

 
Konkrétní podmínky ochrany krajinného rázu pro oblast krajinného rázu č.14 
Českobudějovická pánev jsou formulovány v Generelu krajinného rázu Jihočeského 
kraje, který zpracoval ing.arch.I. Vorel. Do hodnocení se promítají jak charakteristiky 
přírodní, kulturní a historické, tak vizuální a prostorové vztahy. Při hodnocení 
rozlišujeme vlivy pozitivní (+) a negativní (-), významnost kvantifikujeme číselně 
hodnotami 1 a 2. Hodnota -2 označuje vliv výrazně negativní, -1 negativní, +1 mírně 
pozitivní a +2 výrazně pozitivní. 0 indikuje, že neočekáváme žádné vlivy. 
 
Tabulka 22: Vliv navrhovaného záměru na podmínky ochrany krajinného rázu 

Podmínky ochrany krajinného rázu Hodnocení Komentá ř 
Přírodní charakteristika a vizuální projev jejích znaků 

Chránit cenné partie rybniční krajiny (rybníky a jejich 
okolí, litorální a podmáčené polohy, systémy struh a 
dalších vodotečí) před rozvojem zástavby a 

0  
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infrastruktury 
Zachovat a doplňovat prvky nelesní zeleně v 
zemědělské krajině a doprovodnou zeleň drobných 
rybníků a vodotečí 

0  

Kulturní a historická charakteristika a vizuální projev jejích znaků 
Zachovat dominanci kulturních dominant historických 
měst (České Budějovice, Rudolfov, Hluboká nad 
Vltavou, Netolice, Vodňany) a drobných dominant 
vesnických sídel 

0  

Vyřešit přechod intenzivní zástavby urbanizované 
krajiny (České Budějovice, Vodňany) do zemědělské 
a rybniční krajiny 

0  

Vizuální charakteristika a prostorové vztahy, estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy 
Chránit před zástavbou, infrastrukturou a technickými 
zařízeními horizonty ohraničující Českobudějovickou 
pánev (Blanský les, Lišovský práh, Táborská 
pahorkatina) 

0  

Chránit charakter vesnických sídel v rybniční krajině a 
krajině podhůří Blanského lesa vně severního a 
severovýchodního okraje CHKO Blanský les 

0  

Chránit harmonické zapojení a siluety některých 
vesnických sídel 

0  

Chránit prvky a kompoziční vazby historických 
krajinných úprav 

0  

 
Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaný záměr 
nepředstavuje významný zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých 
charakteristik krajinného rázu. Skládka je umístěna na severním svahu vrchu Hůrka, 
pohledově je odcloněna ponecháním vzrostlých stromů při okraji skládky. Projekt 
rozšíření skládky o 4.etapu počítá také s ponecháním vzrostlých stromů při okraji 
skládky a vybudování zemní hráze kolem nové plochy. Plánovaný záměr rozšíření 
skládky Hluboká nad Vltavou nemá prakticky žádný vliv na krajinný ráz. 
 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na chráněná území, ÚSES a krajinný 
ráz lze hodnotit jako malý až střední, jeho významnost také jako malou až stření. 
 
 
 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  
 
Na pozemcích určených k rozšíření skládky o 4. etapu se nenacházejí žádné 
stavební objekty (hmotný majetek) ani žádné kulturní památky.  
 
Zájmové území se nachází v území s archeologickými nálezy 3. kategorie (území, na 
němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a 
prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno 
či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů). Pokud by k odkrytí archeologických nálezů došlo, bude 
investor postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě požadavku orgánu státní památkové péče umožní 
investor provedení záchranného archeologického průzkumu. 
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Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na hmotný majetek a kulturní památky 
lze klasifikovat jako malý až žádný, jeho významnost rovněž jako malou až žádnou. 
 
 
 
D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako 
malý.  
 
Z hlediska velikosti zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit jako malý.  
 
 
 
D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 
 přesahujících státní hranice 
 
Na základě předložených podkladů o záměru a na základě dostupných údajů o 
dotčeném území lze konstatovat, že posuzovaný záměr Skládka Hluboká nad 
Vlavou, 4.etapa nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.  
 
 
 
D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení, snížení všech 

významných nep říznivých vliv ů na životní prost ředí a popis 
kompenzací, pokud je to vzhledem k zám ěru možné  

 
Není nutné navrhovat oznamovateli opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí. Dostatečná ochrana jednotlivých 
složek životního prostředí bude zajištěna realizací záměru dle údajů uvedených 
v kapitole oznámení B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení a 
dodržováním podmínek stanovených v Integrovaném povolení včetně dodržování 
podmínek uvedených v platných právních předpisech. Není nutné navrhovat žádná 
opatření ke kompenzaci nepříznivých vlivů. 
 
 
 
D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které 

se vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 
Podklady předložené oznamovatelem lze hodnotit jako dostatečné pro identifikaci 
očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD 

BYLY PŘEDLOŽENY) 
 
Záměr byl předložen v jedné variantě. 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 
K oznámení jsou přiloženy následující přílohy: 
 

1. Seznam odpadů, které lze ukládat na skládku 

2. Integrované povolení  

3. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení 

4. Skladba a množství odpadů přijatého na skládku v r. 2015 

5. Výsledky monitoringu plynu za r. 2014 

6. Výsledky monitoringu vod za r. 2014 

7. Závěrečná zpráva z komplexního monitoringu 

8. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace 

9. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
Oznamovatel:  Město Hluboká nad Vltavou  
 Masarykova 36 
 Hluboká nad Vltavou 373 41 
 
Název záměru a jeho za řazení podle p řílohy č.1: 
 Skládka Hluboká nad Vltavou, 4. etapa 
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení 

10.1. – Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému 
využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I.)  

 
Kapacita zám ěru: Doplnění stávající skládky o 4 etapu s kapacitou uložení 

120 100 m3 odpadu na ploše cca 1,714 ha.  
 
Umístění záměru: kraj:  Jihočeský 
 obec:  Hluboká nad Vltavou 
  katastrální území: Munice  
 
Charakter zám ěru: 
 
Posuzovaný záměr představuje rozšíření stávající skládky komunálního odpadu 
Hluboká nad Vltavou (Munice). Skládka je v provozu od r. 1993, ukončena je 1. 
etapa. V současné době je odpad ukládán ve 2. a 3. etapě. Svozová oblast zahrnuje 
město Hluboká nad Vltavou a okolní obce. 
 
Realizace 4.etapy představuje rozšíření skládky severozápadním směrem na lesní 
plochu navazující na stávající prostory skládky. Realizace 4.etapy zahrnuje přípravu 
území, výstavbu složiště, svodů skládkových vod, realizace odplynění a návrh 
rekultivace. Provoz skládky se vybudováním 4. etapy nezmění, návoz odpadů bude 
shodný, nebude rozšiřována svozová oblast. Pro provoz 4.etapy budou využívány 
stávající zařízení jako provozní objekt, váha, jímka.  
 
 
Vlivy na životní prost ředí: 
 
Základní charakteristikou navrženého záměru je skutečnost, že provoz skládky, 
množství a druh dováženého odpadu, organizace práce apod. zůstane na stejné 
úrovni jako v současné době. Ukládání odpadu se přesune do severozápadně 
navazujícího prostoru, kde je v současné době lesní porost. Nejbližší obcí jsou 
Munice cca 300 m západním směrem.  
 
Z provozu skládky se může do okolí uvolňovat celá škála škodlivin. Jedná se o 
škodliviny produkované na skládce (skládkový plyn, bioareosol, pachové látky) a 
látky, které jsou produkovány navazující dopravou především oxid dusičitý, PM10, 
benzen. Zájmové území se vyznačuje nízkou imisní zatížeností, nejsou dosahovány 
hodnoty, při kterých jsou pozorovány negativní účinky.  
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Z hlediska znečištění ovzduší dopravou nedojde k navýšení stávající imisní zátěže 
v okolí záměru. Imisní situace v území nepřekračuje hranici přijatelného rizika a 
negativní zdravotní vlivy na obyvatele nejsou proto předpokládány. 
 
Skládkový plyn je jímán a veden na koksokompostový filtr, kde dochází 
k biooxidačním procesům odbourávající především metan. Negativní působení na 
zdraví lidí se projevuje při vysokých koncentrací, které nastávají především 
v uzavřených prostorách. Skládkový plyn nepředstavuje zdravotní riziko pro okolní 
obyvatele.  
 
Potenciální zdravotní riziko představuje především pro pracovníky skládek bioaerosol 
tj. mikroorganismy a jejich produkty, které se zejména při manipulaci s odpadem 
uvolňují do ovzduší a představují významnou složku suspendovaných částic 
respirabilní jemné frakce PM10. Toto riziko je ovšem reálné prakticky pouze z 
hlediska profesionální expozice u pracovníků svážejících odpad, nebo pracujících na 
skládce. Správně provozovaná skládka nezpůsobuje významnou mikrobiální zátěž 
ovzduší v okolí. 
 
Jedním z problematických projevů skládky je její zápach. Zápach lze pouze pracovní 
kázní, průběžným hutněním a překryvem odpadu minimalizovat. Nelze se ho zbavit 
úplně.  
 
Na tělese skládky se pohybuje kompaktor, který slouží především k přesunu a 
hutnění odpadů. Během provozní doby skládky přijíždějí na skládku automobily 
s odpadem a to v maximálním počtu 15 aut denně. Dle orientačního výpočtu se 
izofona 50 dB pro denní dobu, pro kterou jsou již potvrzené negativní účinky na 
zdraví obyvatel, pohybuje maximálně do vzdálenosti 100 metrů od hranice skládky. 
Nedochází proto ke zdravotnímu riziku hluku u obyvatel žijící v okolí skládky. Stejná 
situace bude i po realizaci záměru. 
 
Nejvýznamnějším negativním vlivem na půdy je jejich zábor. Záměrem budou 
dotčeny pozemky o celkové výměře cca 2,2 ha, které katastrálně spadají pod obec 
Munice a patří do PUPFL.  
 
Z hlediska vlivů na vody jsou nejdůležitější částí skládky jednotlivé těsnící vrstvy. 
Jejich složení a způsob pokládky je uveden v projektové dokumentaci k územnímu 
řízení, kterou zpracovala firma Projekta Tábor s.r.o. Výstavba 4. etapy musí být 
v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami dané oblasti.  
 
Provoz skládky komunálních odpadů je velmi rizikový jak povrchovým tak 
podzemním vodám. Na skládce probíhá 2x ročně monitoring podzemních a ostatních 
vod v prostoru skládky, které provádí firma ARCADIS, Geotechnika a.s. V rámci 
monitoringu jsou odebírány vzorky podzemních vod ze tří dlouhodobě 
monitorovaných vrtů HJ1, HJ2 a HJ3. Vrt HJ1 je pozaďový, vrty HJ2 a HJ3 jsou 
monitorovací. Další vzorky vod jsou odebírány z jímky na průsakové vody.  
 
Zprávy z monitoringu z jara 2014 a podzimu 2014 jsou uvedeny v příloze č. 6. 
Podzemní voda z pozaďového vrtu HJ1 vykazovala bakteriální znečištění jehož 
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původ nebyl ve skládce TKO Munice. Bylo doporučeno realizovat nový monitorovací 
vrt. Ten byl vybudován v prosinci 2015. 
 
Na ploše rozšíření tělesa skládky se nachází smíšený lesní porost. Při realizaci bude 
stávající vegetační kryt dotčené plochy zničen. Na ploše nebyl zaznamenán žádný 
rostlinný druh zvláště chráněný ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Během návštěvy 
lokality byly zaznamenány běžné druhy naší fauny, nebyly nalezeny druhy zvláště 
chráněné. 
 
Plánovaný záměr nezasáhne do zvláště chráněných území, lokalit Natura 2000, 
prvků ÚSES. Také z hlediska vlivu na krajinu je rozšíření skládky akceptovatelné.  
 
Celkově je možné konstatovat, že při realizaci záměru dle údajů uvedených 
v kapitole oznámení B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení a 
dodržování podmínek stanovených v Integrovaném povolení včetně dodržování 
podmínek uvedených v platných právních předpisech budou negativní vlivy na 
jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel akceptovatelné. Není nutné 
navrhovat žádná opatření ke kompenzaci nepříznivých vlivů.  
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H. PŘÍLOHY 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace je součástí přílohové části (Příloha č. 8).  
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném 
znění je součástí přílohové části (Příloha č. 9).  
 
 
 

I. ZÁVĚR 
 
Z výsledků uvedených v oznámení vyplývá, že negativní vlivy výstavby a provozu 
záměru Skládka Hluboká nad Vltavou, 4.etapa na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví jsou akceptovatelné.  
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