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ÚVODNÍ ČÁST
Oznámení bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a v souladu s § 7 bylo předloženo v rámci zjišťovacího řízení Krajskému úřadu
Jihočeského kraje. Řízení bylo zahájeno 11. 7. 2019. V rámci zjišťovacího řízení bylo následně zjištěno,
že v Oznámení byly chybně uvedeny některé základní údaje a záměr byl dále ze strany investora
doplněn. Z toho důvodu bylo ke dni 13. 8. 2019 řízení ukončeno. V rámci dopracování oznámení
a řešení záměru v průběhu roku 2020 bylo oznámení přepracováno a předloženo Krajskému úřadu
Jihočeského kraje a České inspekci životního prostředí k předjednání v souladu s § 15 citovaného
zákona. V návaznosti na sdělení v rámci předjednání jsou níže uvedeny základní body, které byly
v rámci oznámení upraveny nebo změněny.
1. Provozní doba záměru byla upravena na hodnotu 6 – 22 hodin ve dnech pondělí až pátek, tedy mimo
víkendy a dny pracovního volna.
2. Rozšíření plochy kompostárny je dáno především možným využitím pro dozrávání z plochy
kompostovacích boxů. Z těchto důvodů je vyžadováno rozšíření této plochy.
3. ČIŽP v rámci svého vyjádření uvádí, že v oznámení je uváděna neopodstatněná hodnota vstupů
dle stávajícího stavu až 50 000 tun ročně, čemuž neodpovídají hodnoty na vstupu do zařízení skládka.
K tomu zpracovatel oznámení uvádí, že tato hodnota vychází z platného integrovaného povolení,
respektive stávajícího schváleného provozního řádu, kde je uvedeno, že roční příjem odpadů
do zařízení je možný do úrovně 50 000 tun a tuto hodnotu tedy i přes skutečné nižší úrovně nijak
nesnižujeme. Hodnota byla však upravena na úroveň maximální.
4. Maximální rozsah aktivní části skládky byl snížen na maximálně 5 000 m2, s tím, že pakliže to bude
možné, bude tato hodnota vždy nižší. Dále byla upravena hodnota denního překrytí odpadů o vrstvě
max. 2 m vrstvou zeminy nejméně 20 cm. Mimo to je v rámci opatření uváděno, že bude zpracována
studie ozelenění před zahájením stavby.
5. Příloha P_03a byla upravena a je nyní nově předkládána v aktualizovaném katalogu odpadů
přijímaných na skládku. Podrobnosti pro nakládání s odpady se řídí platnou legislativou, jsou ve většině
případů popsány v rámci oznámení a nejsou zde tedy podrobně více uváděny v rámci přílohy. Případné
podrobné nakládání s danými odpady je vždy předmětem navazujících řízení a podrobného provozního
řádu zařízení. Primárně také bude vždy snaha o maximální možné využití odpadů dle hierarchie
nakládání s odpady a upřednostňováno bude vždy jeho možné využití před uložením do skládky.
6. Veškeré technické detaily, včetně případného provedení budovaných jímek výluhových a průsakových
vod budou řešeny v rámci upřesnění projektové dokumentace v dalších stupních přípravy projektu.

Oznámení bylo dále textově upraveno a zpřehledněno. Veškerá zařízení pro nakládání s odpady
budou vedena pod integrovaným povolením. Budou však disponovat samostatnými provozními řády
jednotlivých zařízení, kde budou upřesněny veškeré další požadavky.
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V průběhu zpracování oznámení EIA došlo k novelizaci zákona o odpadech, kdy původní zákon
č. 185/2001 Sb. o odpadech byl nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech s dosud
vydanou prováděcí vyhláškou č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a hodnocení vlastností odpadů s tím,
že podle přechodných ustanovení v rámci § 14 vyhlášky, odst. 1 se odpady do 31. prosince 2023
zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Z toho důvodu byly
ponechány stávající katalogy odpadů jako součást oznámení EIA podle uvedené vyhlášky. V rámci
provozu pak budou katalogová čísla postupně převáděna dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. tak,
aby od 1. ledna 2024 bylo možné uvádět již nová katalogová čísla odpadů.
Rovněž pak veškeré povinnosti se budou řídit platnými vyhláškami k novému zákonu č. 541/2020 Sb.
o odpadech, a to postupně podle jejich vydávání, upřesňování a nabývání účinnosti.
Nad rámec požadavků zákona č. 100/2001 Sb. bylo vypracováno integrované hodnocení
úložiště - hodnocení rizik, které je přílohou oznámení.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Růžov a.s.
2. IČ
259 61 942
3. Sídlo (bydliště)
Růžovská 588, 373 12 Borovany
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Název záměru: Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění
Záměr je posuzován podle bodu 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok a dále podle bodu 55 Zařízení k odstraňování
nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 250 t/rok, v obou případech
kategorie II, kdy dotčeným orgánem k posouzení vlivů na životní prostředí je Krajský úřad
Jihočeského kraje.
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B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov
o další způsoby nakládání s odpady. Ve stávajícím provozu je hlavním předmětem činnosti skládka
odpadů a kompostovací plocha. Nově dojde k rozšíření kompostovací plochy a vybudování
kompostovacích boxů, dále doplnění multifunkční plochy pro nakládání s odpady.
Tab. 1 – Kapacity zařízení stávající, se záměrem a celkové

Záměr

Stávající
stav

Stav

Skládka odpadů I. až IV. etapa

Množství odpadů
892 500 m3

Kompostovací plocha - kompostárna

O

10 000 t/rok

Čerpací stanice pohonných hmot – motorová nafta

-

22 m3

Rozšíření skládky dle projektové dokumentace

O

1 193 235 m3

Rozšíření kompostovací plochy

O

25 000 t/rok

Kompostovací boxy pro biologickou úpravu odpadů
Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
▪ manipulační a obslužná plocha
▪ dozrávací a manipulační plocha

O

25 000 t/rok

▪
▪

Konečný stav po realizaci záměru

Kategorie
odpadu
O

Zařízení

drcení ostatních odpadů (recyklační linka)
biodegradační plocha (odpady kategorie N)

O
O
O
N

0 – 50 000 t/rok

Linka mechanicko – fyzikální úpravy odpadů – drcení v tělese
skládky

O

50 000 t/rok

Jednotka reverzní osmózy

-

4 000 – 7 000 m3.rok-1

Skládka odpadů – celková kapacita po realizaci záměru

O

2 085 735 m3

Rozšíření kompostovací plochy

O

35 000 t/rok

Kompostovací boxy pro biologickou úpravu odpadů
Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
▪ manipulační a obslužná plocha
▪ dozrávací a manipulační plocha

O

25 000 t/rok

O
O
O
N

0 – 50 000 t/rok

O

50 000 t/rok

-

4 000 – 7 000 m3.rok-1

▪ drcení ostatních odpadů (recyklační linka)
▪ biodegradační plocha (odpady kategorie N)
Linka mechanicko – fyzikální úpravy odpadů – drcení v tělese
skládky
Jednotka reverzní osmózy

Provozní doba:

pondělí – pátek, od 6:00 do 22:00 hod.
(mimo dny pracovního klidu)
v případě provozu KJ a dalších automatických zařízení je provoz
až nepřetržitý – uvedeno blíže v dalších částech dokumentace
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Pozn.: Samotný areál může být obsluhován zaměstnanci v době od 5:00
do 24:00. Mimo provozní dobu zařízení (6 – 22) nejsou však prováděny
žádné práce, které by měly vliv na zátěž hlukem či negativnímu vlivu
ovzduší. Jedná se tak zejména o kancelářské práce, sběr úletů
před směnou, nebo nehlučné úklidové práce.

Počet zaměstnanců:

stávající stav

5 zaměstnanců

budoucí stav

7 zaměstnanců

Součástí areálu je dále obslužný vážní domek se sociální zázemím a místností pro obsluhu, mostová
váha, sklad hořlavých kapalin a maziv, shromažďovací místo nebezpečných a využitelných odpadů,
vodovod, jímka splaškových vod, zařízení na očistu vozidel, garáže, deponie pro odpady a materiály
k technologickému zabezpečení skládky a sklad motorové nafty s výdejním stojanem o kapacitě
22 m3 motorové nafty a zpevněná plocha pro shromažďování a překládku skla. Uvedená zařízení
zejména doplňují provoz skládky a kompostárny, nacházejí se ve stávajícím stavu a nejsou
předmětem posuzovaného záměru. Zůstanou tedy zachována beze změn.
B.I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Jihočeský

Obec:

Ledenice – Růžov
Borovany – Vrcov

Katastrální území:

Ledenice, Vrcov, Borovany

Pozemky:

kompostárna

p.č. 4171/1, 4178/14; 4178/16; 4178/12; 4178/17;

(stávající a rozšíření)

4178/15, k.ú. Ledenice

kompostovací boxy

p.č. 4171/1; 4178/15; 4178/14, k.ú. Ledenice
p.č. 1000/36, k.ú. Borovany

I. etapa skládky

p.č. 4178/10, 4178/13, 4178/12, 4178/23, 4178/15,
4178/16, 4178/17, 4178/20, 4178/22, 4178/21
a 4178/14, k.ú. Ledenice
p.č. 168/23 a 168/24, k.ú. Vrcov
p.č. 1000/34, 1000/37, 1000/35, 1000/36 a 1000/73,
k.ú. Borovany

II. etapa skládky

p.č. 4189/3, 4222/1, 4222/3, 4222/5, 4178/13,
4178/14, 4178/16, 4178/10, 4178/20, 4178/21,
4178/22 a 4178/23, k.ú. Ledenice
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Pozn.: Etapa III není uváděna, neboť byla zahrnuta částečně do etapy
IV - celkově je tedy uvedena již pouze etapa IV a samotným záměrem je
rozšíření do etapy V.
IV. etapa skládky

p.č. 4222/3, 4222/1, 4189/3, 4185/2 a 4171/1,
k.ú. Ledenice

V. etapa skládky

p.č. 4222/3, 4222/1, 4189/3, 4185/2, 4171/1, 4234/1,
4234/2, 4237/1, 4305/16, 4305/40, 4230/4, 4230/8,
4230/9, 4222/5, 4230/6, 4225/8, 4218/16, 4218/15,
4225/3, 4230/1, 4244/1, k.ú. Ledenice,

multifunkční plochy

A

–

p.č.

4178/14;

4178/16,

k.ú.

Ledenice

a p.č. 1000/13, 1000/1, k.ú. Borovany
B – p.č. 4171/1; 4178/14; 4178/16; 4178/12;
4178/17; 4178/15, k.ú. Ledenice a p.č. 1000/1,
1000/36, k.ú. Borovany
C – p.č. 4222/3; 4189/3, k.ú. Ledenice

Obr. 1 – Situace širších vztahů

11

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem investora je rozšíření stávajících činností v areálu CKNO Růžov. Jde především o rozšíření
stávající kompostovací plochy, vybudování kompostovacích boxů s řízenou fermentací pomocí
centrálních dmychadel a vybudování multifunkčních ploch pro nakládání s odpady.
Součástí záměru je dále rozšíření stávající skládky do prostoru bývalé těžby křemeliny, což bylo
kapacitně již projednáno v rámci EIA v roce 2005, ale došlo ke změně plošného rozsahu.
Jak již bylo uvedeno, záměr se nachází v místě těžby křemeliny a skládka se rozšiřuje do vytěžených
prostor. Prostor těžby je v majetku společnosti LB MINERALS, s.r.o. a zejména severně od záměru
se jedná o prostor aktivní těžby. S tím souvisí i provoz nákladních vozidel a těžké techniky využívané
pro těžbu a emise tuhých znečišťujících látek, které při těžbě vznikají. Imisní situace v lokalitě
je zohledněna v rámci imisního pozadí (mapy úrovní znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými
průměry koncentrací znečišťujících látek za předchozích 5 let) dle Českého hydrometeorologického
ústavu. Společnosti LB MINERALS, s.r.o. patří i průmyslový závod v jižní části oblasti. Mimo to je také
stávající oblast těžby dominantním zdrojem hluku a má výrazný vliv na stávající stav krajiny.
Další společností v oblasti je firma BONUS obchodní agentura, spol. s r.o., která provozuje linku
na recyklaci pneumatik o kapacitě 30 000 tun ročně. Výstupem jsou gumové granuláty různých frakcí,
které se využívají na výrobu pryžových elastomerů pro průmysl a stavebnictví.
V roce 2007 byl dále projednán záměr Dopravní, skladovací a třídící středisko Borovany, společnosti
Marius Pedersen, a.s., který se dnes nachází v jihovýchodní části území pod CKNO Růžov. Jedná
se o prostor především ke třídění plastů, papíru, pneumatik, skla a také nebezpečného odpadu.
Součástí jsou i parkovací a odstavné plochy pro vozidla a kontejnery.
Dále pak v roce 2004 byla projednána dokumentace vlivů na životní prostředí, jejímž záměrem bylo
rozšíření skládky odpadů a vybudování kompostovací a biodegradační plochy. Dokumentace byla
předložena ve dvou variantách. Na základě provedeného procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, předložené dokumentace, veřejného projednání a posudku bylo 25. července 2005
Ministerstvem životního prostředí vydané souhlasné stanovisko, které potvrdilo variantu 2,
tedy rozšíření skládky odpadů skupiny S-OO na celkovou projektovanou kapacitu 1 193 235 m3
odpadů a vybudování kompostovací plochy o kapacitě 10 000 tun přijatého odpadu za rok.
Dne 27. listopadu 2015 bylo vydané Ministerstvem životního prostředí souhlasné závazné stanovisko
k uvedenému záměru. Záměr byl postupně realizován a zkolaudován a bylo tak zahájeno navazující
řízení dle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. Výchozím stavem pro hodnocení je platné integrované
povolení,

č.j. KUJCK

18012/2006

OZZL/12/Je/R
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148435/2017/OZZL, ze dne 20.12.2017. Záměr počítá opět s výše uvedeným rozšířením skládky
s tím, že se však mění tvar rozšíření. Kapacita zůstává zachována.
Společně s platným integrovaným povolením je toto souhlasné stanovisko výchozím podkladem
pro další rozšiřování CKNO a samotné hodnocení v rámci oznámení.
Ze záměrů, které byly v rámci daného území projednány a je předpoklad možné kumulace lze uvést
následující:
▪

JHC821 – Západní obchvat Ledenic, silnice II/157 – Jihočeský kraj – který řeší západní
obchvat obce Ledenice, jehož účelem je odvést dopravu z centra městyse Ledenice. Záměr
byl podroben zjišťovacímu řízení v roce 2017, přičemž výsledkem bylo, že záměr
má významný vliv a bude dále posuzován. Na konci roku 2019 byla předložena dokumentace,
která byla následně na počátku roku 2020 vyhodnocena. Krajským úřadem Jihočeského kraje
však bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko, a to zejména s ohledem na konflikt
se zájmy ochrany přírody.
S ohledem

na

jeho

charakter

a

vydání

nesouhlasného

závazného

stanoviska

není kumulativně slučován se záměrem CKNO Růžov. Budoucně by měl obchvat odvést
dopravu z obce Ledenice, a tím zmírnit vlivy dopravy na obytné části, a to tedy včetně
dopravy obsluhující areál CKNO v tomto směru.
▪

JHC893 – Východní obchvat Borovan, silnice II/157 – Jihočeský kraj – záměr spočívá
ve vybudování obchvatu města Borovany v jeho východní a severní části o délce přibližně
3,5 km. Z hlediska záměru CKNO Růžov bude obchvat procházet jižně mezi zástavbou
Borovan a průmyslovou části Růžov. Díky obchvatu by mělo dojít ke snížení vlivu dopravy
na nejbližší obytnou zástavbu. Záměr tedy není kumulativně uvažován, neboť sám
o sobě negeneruje žádnou novou dopravu, ale přesunuje dopravní toky z intravilánu města
Borovany na trasu obchvatu. Záměr CKNO Růžov tak v případě realizace obchvat bude rovněž
tyto trasy využívat, čímž dojde ke snížení vlivu související dopravy i ze stávajících
provozovaných činností. Realizace obchvatu je ale očekávána na roky 2025 až 2026.
Ke dni 21.5.2019 byl vydán závěr zjišťovacího řízení se závěrem, že záměr má významný vliv
a bude posuzován podle zákona EIA. Dosud nebyla dokumentace zveřejněna na portále
CENIA.

V současné době není tak zpracovateli známo, že by v lokalitě byly projednávány jiné záměry,
mimo výše uvedené, které by měly být součástí hodnocení, resp. u kterých by kumulace vlivů
mohla způsobit významnou zátěž území.
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B.I.5

Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů
(i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr se nachází přímo v areálu CKNO Růžov. Základním předpokladem je využití odpadů, které dnes
do areálu vstupují a jsou ukládány na skládku odpadů, a tím zajistit snížení skládkovaného množství.
Jde tak i o snahu využít složky komunálního odpadu a snížení objemu odpadu ukládaného na skládku.
Skládka bude mít v tomto případě charakter sanace, tedy upravení vytěženého prostoru a začlenění
do krajiny. S ohledem na stávající skládku se tedy nabízí možnost využití území vytěženého prostoru
a následné rekultivace skládky. Po rekultivaci skládky pak dojde ke zvýšení estetické hodnoty krajiny.
Zároveň se rozšířením skládky vyřeší z dlouhodobého hlediska skládkování odpadů v Jihočeském
kraji. Využívání odpadů (zařízení v záměru) pak reaguje rovněž na plánovaný zákaz skládkování
komunálního odpadu, recyklovatelného či jinak využitelného odpadu.
Hlavní důvody pro realizaci záměru lze tak shrnout následovně:
▪

záměr bude umístěn do plochy vytěženého prostoru a z části stávajících ploch skládky;

▪

v rámci areálu CKNO je vybudované komplexní provozní zázemí, včetně kontrolních systémů,
jímek na průsakové vody, mycí rampu a další;

▪

vybudování manipulačních ploch a na nich zařízení pro zpracování odpadů reaguje
na budoucí zákaz skládkování komunálního odpadu;

▪

skládka bude rozšířena do území vytěženého prostoru křemeliny, čímž bude po její rekultivaci
krajina esteticky upravena;

▪

záměr je zcela v souladu s územním plánem obce Borovany a Ledenice;

▪

vlivem jeho realizace nedojde k nárůstu dopravy, neboť budou využívány odpady do areálu
dnes vstupující a k odvozu bude možné využít vozidla, která dnes odjíždějí prázdná;

▪

záměr je v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihočeského kraje, jak je uvedeno
dále.

Záměr není předkládán variantně. Jde tak o posouzení jedné varianty v požadovaném rozsahu.
V některých případech je hodnocení uvedeno v porovnání se stávajícím stavem, kdy tento
lze považovat za tzv. nulovou variantu – tedy stav, kdy nebude záměr realizován a nadále bude
v provozu CKNO Růžov podle platného povolení k provozu. Vytěžený prostor křemeliny by zůstal
nevyužitý, bez estetické úpravy a do budoucna by bylo nutné hledat náhradní způsoby a lokality
pro ukládání odpadů z Jihočeského kraje.
Realizace záměru představuje variantu aktivní – tedy stav, kdy budou všechny záměry
realizovány - rozšíření kompostárny, kompostovací boxy, manipulační plochy a zařízení pro využití
odpadů a v neposlední řadě rozšíření skládky do vytěženého prostoru. Touto variantou bude
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dlouhodobě vyřešeno skládkování a využívání odpadů v celém Jihočeském kraji. Vytěžený prostor
bude navíc esteticky upraven po těžbě až do rekultivace skládky a začlenění do krajiny.
Porovnání s plánem odpadového hospodářství Jihočeského kraje
V následující části je uvedeno porovnání souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihočeského
kraje na období 2016 až 2025. Základní strategické cíle jsou následující:
▪

předcházet vzniku odpadu a snižování měrné produkce odpadu;

▪

minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí;

▪

udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“

▪

maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.

Dále je pozornost věnována zejména cílům, zásadám a opatřením kraje na období 2016 až 2025.
Vybrány jsou především cíle, které mají nějaký vztah k posuzovanému záměru.
Tab. 2 – Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016 – 2025 – hlavní cíle ve vztahu k záměru
Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016 - 2025

Komunální odpady

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov,
sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto
toky odpadů podobné odpadům z domácností.
Zásady: úpravu směsného komunálního odpadu podporovat jako doplňkovou
technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím.

Směsný komunální
odpad

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů) zejména energeticky využívat
v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Zásady: významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu

Biologické
rozložitelné odpady
a biologicky
rozložitelné
komunální odpady

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních
z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných
v roce 1995.
Zásady: podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů
z jejich zpracování, podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění
využití BRO.

Stavební a
demoliční odpady

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a
míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového
využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou
legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě
se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05
04 (zemina a kamení).
Zásady: Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze
stavebních a demoličních odpadů.

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
-

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady
na území Jihočeského kraje
15
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Na základě porovnání předmětného záměru s Plánem odpadového hospodářství Jihočeského kraje
na období 2016 až 2025 lze konstatovat, že záměr není v rozporu v tímto POH. Dochází sice
k rozšíření skládkové plochy, avšak bez nároku na zvyšování roční kapacity odpadů. Ta by měla
s ohledem na využití komunálního odpadu postupně klesat. Odpady upravené, pro které již není
možné žádné jiné využití, však bude nutné uložit do skládky. Pro využití či úpravu těchto odpadů
je naopak k dispozici v záměru několik dalších zařízení. Záměr tedy není v rozporu s POH Jihočeského
kraje, avšak

je

nutno dbát

na to, aby

na skládku byl ukládán výhradně odpad,

pro který již není jiné využití, nebo odpad, který byl předem objemově či jinak upraven.
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B.I.6

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních

prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými
úrovněmi emisí a dalšími parametry
A. Stručný popis stávajícího stavu areálu CKNO Růžov
V rámci stávajícího areálu CKNO Růžov je provozována zejména skládka odpadů, kompostárna,
čerpací stanice motorové nafty a další související zařízení, jejichž popis je uveden v následujícím
textu.
Skládka odpadů

Skládka je největším zařízením v CKNO a slouží k odstraňování
odpadů ukládáním v úrovni, nebo pod úrovní terénu – kód D1
nakládání s odpady. Jedná se o skupinu skládky S – ostatní odpad
(S-OO) a podskupiny S-OO1 a S-OO3. Sektor S-001 je určen
pro ukládání odpadů kategorie ostatní s nízkým obsahem organických
biologicky rozložitelných látek a sektor S-003 je určen pro ukládání
odpadů kategorie ostatní odpad s podstatným obsahem organických
rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich
vodného výluhu a odpadů z azbestu za podmínek stanovených
v provozním řádu skládky. Skládka je vybavena drenážním systémem
pro odvod průsakových vod a jímkou o kapacitě 1 000 m3,
která je dále vybavena systémem recirkulace průsakových vod zpět
na těleso skládky. Pro monitoring podzemních vod jsou v okolí
skládky čtyři monitorovací vrty. Projektovaná kapacita skládky
je rozdělena do jednotlivých etap podle níže uvedeného:
I.a) etapa – projektovaná kapacita 100 000 m3
Rekultivace etapy ukončena, jedná se o třetí fázi provozu
skládky.
I.b) etapa – projektovaná kapacita 113 000 m3
Část této etapy je zrekultivována, na zbytku etapy
skládkování pozastaveno, bude doskládkováno pro dosažení
nivelety odpadů stanovené projektovou dokumentací.
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II. etapa – projektovaná kapacita 261 000 m3
Skládkování probíhá. Na východním svahu II. etapy o výměře
4 890 m2 probíhá rekultivace – jedná se o druhou fázi provozu
skládky.
IV. etapa – projektovaná kapacita 418 500 m3
Rozdělena na 2 kazety – 1. kazeta 184 000 m3, druhá kazeta
234 500 m3. Tato etapa zahrnuje rovněž dříve označenou
etapu III. S ohledem na rozsah těžebního prostoru byla tato
etapa sloučena do etapy IV.
Maximální kóta naplnění po sednutí je u etapy I. a II. 512 m.n.m.,
u etapy IV. je to 527,70 m.n.m. Průměrné množství odpadu přijatého
za rok je cca 30 000 tun, přičemž dle provozního řádu je uvedeno
50 000 t.rok-1. V poslední třech letech bylo do provozu skládky přijato
následující množství odpadů, které zahrnuje i odpady přijaté
pro účely technického zabezpečení skládky (TZS) a na rekultivaci.

Kompostárna

rok 2017

24 323,1 tun.rok-1

rok 2018

35 019,9 tun.rok-1

rok 2019

30 875,2 tun.rok-1

Kompostárna slouží k úpravě biologicky rozložitelného odpadu cestou
aerobního kompostování odpadů obsahujících rozložitelné organické
látky. Seznam odpadů vstupujících do kompostárny je uveden
v příloze oznámení. Po obvodu kompostárny jsou ochranné valy,
které oddělují plochu od okolního terénu a zabraňují odtékání
kontaminovaných vod mimo plochu kompostárny a současně
zabraňují vniknutí dešťových vod z okolních ploch. Do zařízení mohou
vstupovat dále materiály a výrobky, které mohou zvýšit účinnost
a kvalitu kompostovacího procesu. Zakládka je prováděna tak, aby byl
dodržen správný poměr uhlíku a dusíku (C:N). Podrobně je řešeno
nakládání s odpady v rámci schváleného provozního řádu.
Pozn.: Odpady označené v příloze č. 1 seznamu A vyhlášky č. 341/2008 Sb.
číslem 2, u kterých se předpokládá kontaminace patogenními činiteli, budou
na kompostovací ploše zpracovávány pouze v případě, že budou před jejich
příjmem na kompostovací plochu hygienizovány v jiném odpovídajícím
zařízení a účinnost hygienizace bude ověřena kontrolou dle přílohy č. 2 písm.
18

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
D vyhlášky č. 341/2008 Sb. Tato část bude v rámci provozu nahrazena
podmínkami dle platné legislativy. Výše uvedené se týká vyhlášky
č. 341/2008 Sb., která byla již v době zpracování oznámení zrušena.

Výsledným produktem je kompost (výrobek splňující požadavky
na rekultivaci skládky, nebo využití na povrchu terénu nebo odpad
19 05 03 kompost nevyhovující jakosti, který lze využít na rekultivaci
skládky, k technickému zabezpečení skládky nebo jako technologický
materiál. Dále je uvažováno s energetickým využitím. Odpad
je přijímán

ke kompostování

na volnou

plochu

kompostárny,

nebo dočasně před fermentováním na označenou deponii v rámci
areálu skládky (deponie pro materiály k TZS). Následně je odpad
zakládán

do trojúhelníkového,

nebo lichoběžníkového

tvaru,

kdy následně se provádí pravidelně vlhčení, překopávání zakládky,
dodání dalších materiálů. Průsaková voda z kompostárny je svedena
do samostatné bezodtoké jímky o kapacitě 200 m3, které se využívá
pro zpětné vlhčení kompostu, přebytky se odvádějí do centrální jímky
průsakových vod.
Maximální kapacita kompostárny

10 000 t.rok-1

Okamžitá kapacita kompostárny

5 000 tun

Plocha kompostárny

1 500 m2

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech se jedná o využití
odpadu

pro

biologické

procesy

pod

kódem

R3g

a

R12f

pro kompostovací proces. Výstup bude hodnocen dle následně
vydané vyhlášky na základě požadavků a kritérií pro hodnocení
a kontrolu výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů. Dle původně
platné vyhlášky a přílohy č. 6 je výstup zařazen do jednotlivé skupiny
(viz popis v rámci kapitoly B.III.3). Výstupem je následně produkt
či certifikovaný výrobek, jehož využití je většinou dané charakterem
odpadu vstupujícího v souladu s výše uvedeným zařazením:
a. stabilizovaný bioodpad určený k uložení na skládku
b. materiál určený pro rekultivaci zabezpečené skládky
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c. materiál určený pro využití na povrchu terénu (určeného
pro městskou zeleň, parků a lesoparků), pro využití vytváření
rekultivačních vrstev
d. výstupy neuvedené ve výše uvedených skupinách a) až c) a které
jsou odpady převážně biologicky nerozložitelnými, určenými
většinou k jejich odstranění na skládce – nezkompostovaný podíl
komunálního nebo podobného odpadu pod kat. č. 19 05 01,
nezkompostovaný podíl odpadů živočišného či rostlinného
původu pod kat. č. 19 05 02 či rostlinného původu pod kat. č. 19
05 02 či kompost nevyhovující jakosti pod kat. č. 19 05 03.
Odpad 19 05 03 kompost nevyhovující kvality bude dále využíván
v procesu energetického využití se způsobem nakládání R1a a R1b
nebo v procesu materiálového využití a recyklace se způsobem
nakládání R3g, R5e, R5f, R10a, R12b a R12f.
Při přejímce odpadů se provádí vizuální kontrola odpadu a jeho shoda
s popisem a případně se odpad dotřídí, resp. vytřídí se nevhodné
příměsi.
Stávající kompostárna je vyjmenovaným zdrojem znečišťování
ovzduší podle kódu 2.2. s kapacitou větší než 10 tun a více než 150
tun zpracovaného odpadu ročně.
V poslední třech letech bylo do provozu kompostárny přijato
následující množství odpadů:

Sklad motorové nafty

rok 2017

2 699,8 tun.rok-1

rok 2018

5 252,7 tun.rok-1

rok 2019

3 920,3 tun.rok-1

Určen pro skladování a výdej motorové nafty. Jde o klasickou čerpací
stanici pohonných hmot s výdejním stojanem a skladovací nadzemní
nádrží NDN 22000 s kapacitou 22 m3. Zařízení je vybaveno úkapovou
vaničkou o rozměru 400 x 800 x 100 mm, přičemž výdej probíhá
vždy na

zpevněné

ploše

s použitím

uvedené

vany.

Nádrž

je dvouplášťová a má indikaci netěsnosti hlídáním meziplášťového
prostoru. Dále je vybavena signalizací hladiny a proti přetečení
při výdeji do vozidel je vybavena automatickou výdejní pistolí.
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K dispozici jsou pak v blízkosti čerpací stanice prostředky pro likvidaci
případné havárie (sorpční prostředky, úklidové, osobní ochranné
pomůcky a další). Areál je vybaven platným plánem opatření
pro případ havárie podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Jímka průsakových vod

V blízkosti čerpací stanice se nachází jímka průsakových vod
ze skládky a kompostovací plochy. Nádrž je velikosti cca 1 000 m3
a vody z ní jsou využívány pro účely zpětného rozlévání na plochu
skládky, případně využít nádrž pro požární účely. Případné přebytky
je možné odvézt na smluvní ČOV – Borovany, Trhové Sviny,
nebo České Budějovice. Kontrola stavu hladiny v jímce je prováděna
každodenně vedoucím skládky. Podle EIA z roku 2004 se předpokládá
vybudování další jímky po realizaci etapy V. S ohledem na úbytek
srážek v lokalitě ale zřejmě nebude její realizace prozatím nutná.

Kogenerační jednotka

Pro účely likvidace plynu ze skládky je k dispozici kogenerační
jednotka, jejímž provozovatelem není Růžov a.s., ale společnost
TERBA. Celý systém odplynění se skládá z kogenerační a čerpací
jednotky, plynového potrubí a jímacích studní a závlahové soustavy.
Kogenerační jednotka je vybavena šestiválcovým spalovacím
motorem MAN o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 156 kW,
spalující bioplyn ze skládky. Elektrická energie z KJ je dodávána zpět
do sítě a je z ní rovněž napájen areál CKNO.

Vážní domek a váha

rok 2017

416 730 m3

55 m3.hod-1

rok 2018

300 523m3

42m3.hod-1

rok 2019

426 347m3

51m3.hod-1

Soubor slouží k evidování váhy přijatých odpadů a zároveň
je administrativním zázemím společnosti se sociálním zařízením.
Vytápění je zajištěno šesticí elektrických přímotopů o celkovém
výkonu 10 kW. Teplá voda je zajištěna přes zásobník na ohřev vody
o objemu 160 litrů. Větrání objektu je zajištěno přirozeným
způsobem, pouze kuchyň je vybavena klimatizační jednotkou Fujitsu
o výkonu 0,73 kW. Váha u objektu je mostová a slouží ke zjišťování
hmotnosti odpadů, propojena je se systémem registrace a evidence
odpadů v obslužném objektu.
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Sklad hořlavých kapalin a maziv, shromažďovací místo nebezpečných odpadů
Slouží pro

skladování nových olejů a jsou zde

umístěny

shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů, zejména vyjetých
olejů a upotřebených sorbentů.
Vodovodní přípojka

Zajišťuje zásobování pitnou vodou ze stávajícího vodovodu
společnosti LB MINERALS, a.s.

Jímka splaškových vod

Betonová bezodtoká jímka o kapacitě 15,7 m3 pro odpadní vody
splaškové z administrativní části vážního domku. Splaškové vody jsou
dle potřeby vyváženy na smluvní ČOV (viz výše).

Havarijní přepadové potrubí

Blízký areál lomu je napojen na tzv. havarijní přepadové potrubí
důlních vod, kdy v případě vzestupu hladiny v jímce důlních vod dojde
k přepadu do potrubí vedeného pod těleso skládky.

Zařízení na očistu vozidel

Provádí se pomocí vysokotlakého zařízení vodou z přípojky. Odpadní
voda je svedena do jímky průsakových vod.

Garáž

Určena pro parkování a drobné údržby kolových vozidel, slouží
dále jako sklad nářadí a sklad rezervních nádob na odpady.

Deponie pro odpady a materiály k technologickému zabezpečení skládky
Jedná se o dvě plochy, z nichž jedna je umístěna na tělese skládky
a druhá mimo těleso skládky (pro materiály splňující požadavky
ukládání na povrchu terénu, dále větve a naštěpkovaný materiál).
Dále je součástí areálu zpevněná plocha pro shromažďování a překládku sklad firmy Marius
Pedersen a.s. Zařízení CKNO je zabezpečeno oplocením o výšce min. 2 metry a uzamykatelnými vraty.
B. Stručný popis záměru
Předmětem záměru je rozšíření způsobu nakládání s ostatními odpady v areálu CKNO Růžov. Jedná
se především o rozšíření kompostovací plochy, vybudování kompostovacích boxů, linky
mechanicko-fyzikální úpravy odpadů a nových multifunkčních ploch pro nakládání s odpady,
včetně případného drcení odpadů. Součástí záměru bude i rozšíření stávající skládky do vytěženého
prostoru. Zařízení bude doplněno v rámci stávajícího integrovaného povolení, přičemž každé uvedené
zařízení bude disponovat vlastním provozním řádem, kde bude upřesněn podrobný způsob nakládání
s odpady.
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Tab. 3 – Základní kapacitní údaje záměru
Kategorie
odpadu

Množství odpadů

Skládka odpadů – celková kapacita po realizaci záměru

O

2 085 735 m3

Rozšíření kompostovací plochy

O

35 000 t/rok

Kompostovací boxy pro biologickou úpravu odpadů
Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
▪ manipulační a obslužná plocha
▪ dozrávací a manipulační plocha

O

25 000 t/rok

Konečný stav po realizaci záměru

Zařízení

▪ drcení ostatních odpadů (recyklační linka)
▪ biodegradační plocha (odpady kategorie N)
Linka mechanicko – fyzikální úpravy odpadů – drcení v tělese
skládky
Jednotka reverzní osmózy

O
O
O
N

0 – 50 000 t/rok

O

50 000 t/rok

-

4 000 – 7 000 m3.rok-1

V průběhu zpracování oznámení EIA došlo k novelizaci zákona o odpadech, kdy původní zákon
č. 185/2001 Sb. o odpadech byl nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech s prováděcí
vyhláškou

č.

8/2021

Sb.

o

katalogu

odpadů

a

hodnocení

vlastností

odpadů

s tím,

že podle přechodných ustanovení v rámci § 14 vyhlášky, odst. 1 se odpady do 31. prosince 2023
zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Z toho důvodu byly
ponechány stávající katalogy odpadů jako součást EIA podle uvedené vyhlášky. V rámci provozu
pak budou katalogová čísla postupně převáděna dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., tak, aby od 1. ledna 2024
bylo možné uvádět již nová katalogová čísla odpadů. Rovněž pak veškeré povinnosti se budou řídit
platnými vyhláškami k novému zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, a to postupně
podle jejich vydávání, upřesňování a nabývání účinnosti.
Veškerá zařízení výše uvedená budou disponovat povolením k provozu zařízení určeného
pro nakládání s odpady podle § 21 a § 22 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, kdy u každé činnosti
bude v rámci navazujících řízení specifikována činnost a povolené způsoby nakládání s odpady (R, D)
dle katalogu činností, uvedeného v příloze č. 2 citovaného zákona. Toto povolení bude součástí
integrovaného povolení a součástí povolení k provozu těchto zařízení budou provozní řády
těchto zařízení.
B.1 Rozšíření skládky
Skládka bude rozšířena do těžebního prostoru, přičemž bude napojena na stávající systém odvodnění
a odplynění. Skládka bude sloužit pro odpady, které již není možné využití, či jinak odstranit,
nebo pro odpady, u kterých byl předně snížen jinou vhodnou úpravou jejich objem. Nadále se bude
jednat o skládku skupiny S – ostatní odpad (S-OO) a podskupiny S-OO1 a S-OO3. Sektor S-001 bude
určen pro ukládání odpadů kategorie ostatní s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných
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látek a sektor S-003 je určen pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s podstatným obsahem
organických rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu
a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v provozním řádu skládky.

Obr. 2 – Pohled na vytěžený prostor severně od skládky, místo pro rozšíření skládky

Těleso skládky je těsněno kombinací dvou bariér – minerálního těsnění ukládaného a hutněného
ve 2 vrstvách 0,25 m (o součiniteli min. kmin = 1.10-9 m/s) (alt. bentonitové rohože) a z foliového
PEHD těsnění (o tloušťce 1,5 mm). Na tuto těsnící konstrukci byla položena vrstva separační
geotextilie a ochranná vrstva tloušťky 0,3 m z kameniva frakce 16-32 nebo 11-64, která byla
zpevněna pneumatikami, na svazích tělesa skládky bude drenážní a krycí vrstva tvořena rastrem
z pneumatik prosypaným plastovým odpadem. Průsakové vody z tělesa skládky jsou svedeny
do izolované retenční jímky o objemu 1 000 m3. Z jímky jsou tyto vody užívány ke zkrápění tělesa
skládky. Nadbytečné průsakové vody mohou být odváženy na komunální ČOV.
Maximální množství odpadů za rok:

50 000 t.rok-1

Kapacita rozšíření skládky

1 193 235 m3 odpadu kategorie O

Celková kapacita skládky (vč. navýšení):

2 085 735 m3 odpadu kategorie O

Celková těsněná plocha rozšiřované plochy:

43 400 m2

Seznam odpadů na skládku:

viz příloha P_03a

Seznam odpadů pro TZS:

viz příloha P_03b

Seznam odpadů pro rekultivaci skládky:

viz příloha P_03g

Plánované rozšíření skládky je uvažované ve směru do vytěženého prostoru severně a dále pak z části
severozápadně a západně od místa stávající skládky (viz základní situace v příloze oznámení). Odpad
bude tvořit výplň vytěženého prostoru. Na dně vytěženého prostoru se nachází vodní jímka,
jejíž obsah je dán srážkovým úhrnem. Současná deponie skrývkových zemin se rozšíří směrem
ke skládce odpadů tak, že východní závěrný svah deponie skrývek sypaný ve sklonu cca 1:3 bude
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zároveň tvořit dno rozšiřované skládky odpadů. Po hranici deponií skrývek a skládkou odpadů
se předpokládají dvě souběžné komunikace (jedna pro obsluhu deponie zemin, druhá
pro skládkování odpadů). Předpokládá se dosypávka deponie skrývkových zemin. Dno vytěženého
prostoru bude nejprve dosypáno skrývkovými či jinými zeminami či inertními odpady (v souladu
s platnou legislativou) na projektovanou úroveň dna skládky. Předpokládá se uložení cca 500 000 m3
zeminy, nebo inertního odpadu pro zajištění kóty základové pláně etapy V.
A.1 Stavební řešení
Realizace záměru pro celé rozšíření skládky se očekává po jednotlivých etapách, resp. sektorech.
Dojde ke zpracování projektové dokumentace v celém rozsahu zájmového území, a to vč. celkového
rozsahu rekultivace, kdy jednotlivé kazety budou číslovány např. V/a, V/b, apod. Základní postup
pro každou etapu je uveden dále. V úvodu je popis rozdělen podle předpokládaných stavebních
objektů společných pro jednotlivé etapy. Konkrétní množství materiálů použité při realizaci tělesa
skládky bude zpřesněno pro jednotlivé fáze v projektové dokumentaci pro stavební řízení. Rozšíření
skládky bude navazovat na stávající skládku, čímž se po rekultivaci a ozelenění začlení do krajiny
a naváže na okolní plochy.
SO 01 Těleso skládky
▪

výstavba obslužné komunikace
Komunikace (recyklát/panel) bude upravena pro plynulý příjezd na těleso budoucí skládky.

▪

hrubé terénní úpravy – úprava podkladu
Úprava dna skládky do projektovaného tvaru na niveletu foliového těsnění. Případně vzniklé zeminy
budou selektivně odtěžovány dle vlastností a ukládány do hutněných násypů obvodových hrází,
nebo se deponují do vzdálenosti cca 500 m a následně se využijí k rekultivaci předešlých skládkových
etap.

▪

vytvoření drenážní sítě podloží skládky (bazální drenáž) – dle místních podmínek
V případě nutnosti (na základě průzkumů a situace) dojde k vybudování drenážní sítě podloží sítě,
napojené na stávající drenážní potrubí podloží. Těsnění jímky bude minimálně v kvalitě těsnění dna
skládkové kazety (předpokládá se použití folie PEHD bude v tl. 2 mm). Předpokládá se, že v rámci
rozšíření tělesa skládky bude nadále využito stávající jímky průsakových vod.

▪

foliové těsnění
Těsnění skládky bude realizováno jako kombinované v souladu s ČSN 838032 - Těsnění skládek. Zemní
těsnění bude zhotoveno v rozsahu těsněné plochy ze zeminy hutněné po vrstvách, o součiniteli filtrace
k < 1x10-9 m s-1 a hutnění 95 % PS, vytěžené z ověřeného zemníku (mimo skládku). Předpokládaná
mocnost zemního těsnění je 0,5 m. Současně s pokládáním jednotlivých vrstev budou odebírány
vzorky a na základě jejich rozborů prováděno další hutnění, nebo vlhčení. Jako umělého těsnícího
prvku bude použito svařované folie PEHD o tloušťce min. 1,5 mm. Po volném obvodu bude foliové
těsnění ukotveno v zámku vně tělesa a na styku se stávající skládkou bude těsnění svařeno se stávající
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folií. Po dokončení pokládky foliového těsnění (včetně drenážní vrstvy) zajistí dodavatel měření
nepropustnosti těsnící folie (geoelektrické proměření těsnosti folie). Jednotlivé vrstvy sendvičového
kombinovaného těsnění budou předmětem dílčích předání mezi zhotovitelem a odběratelem včetně
odpovídající dokumentace o provedených geotechnických zkouškách a GTD. V kontaktu se starými,
nezaizolovanými kazetami bude postupováno shodně. Skládka bude nadále vybavena kontrolou
těsnosti a celistvosti těsnícího systému v souladu s ČSN 83 80 32 pro možnost kontroly neporušenosti
izolační fólie dna skládky.
▪

zpevněné povrchy
Na koruně obvodové hráze se bude realizovat zpevněná komunikace. Předpokládá se, že se využije
převážně demontovaných materiálů z předchozích etap (panelových cest). U poslední etapy bude
pravděpodobně nutné doplnění těchto materiálů s ohledem na větší vzdálenost od místa vstupu
do areálu skládky.

SO 03 Obvodový příkop
Podél vnější strany obslužné komunikace bude zemní příkop, případně opevněný příkopovými prefa
žlabovkami z demontovaných úseků, případně doplněné o nové žlabovky. Svahy příkopu budou
případně s ohledem na sklon opevněny zatravňovacími tvárnicemi. Na jižním konci pak naváže nově
budovaný příkop na již realizovaný úsek.
SO 04 Oplocení
Po

vnějším

obvodu

areálu

bude

realizováno

oplocení.

Oplocení

bude

řešeno

pozinkovaným/ poplastovaným pletivem nataženým na ocelových poplastovaných sloupcích,
které budou osazeny v betonových patkách.
SO 05 Plynosběrné potrubí
Dle platné legislativy (ČSN, IP, Provozní řád) budou po navezení odpadu do dostatečné výšky odpadu
vyvrtány a osazeny plynosběrné studny, případně plynosběrná žebra, a následně bude metanogenní
plyn jímán a odveden do čerpací stanice a kogenerační jednotky, kdy spálením těchto plynů vzniká
elektrická energie dodávaná do veřejné sítě. Odplyňovací systém skládky bude navržen
jako kombinovaná horizontálně-vertikální síť, umožňující odstraňování nežádoucích přetlaků
vznikajících skládkových plynů. Plynosběrné potrubí od jednotlivých vrtů bude svedeno do stávající
čerpací stanice a kogenerační jednotky. Čerpací stanice s regulační a měřicí technikou i kogenerační
jednotka, kterou je vznětový motor řady MAN 130 kW o jmenovitém tepelném výkonu 156 kW,
jsou umístěny v plechovém kontejneru v severovýchodní části CKNO Růžov. Předpokládá
se zachování KJ ve stávajícím rozsahu.
A.2 Rekultivace skládky
Po zaplnění skládky odpadem bude etapa uzavřena a rekultivována tak, aby bylo zabráněno
potencionálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí v okolí skládky. Účelem
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rekultivace bude také začlenění rekultivované plochy do krajiny a vytvoření vhodných technických
podmínek pro možnost přiměřeného využití území. Skládka bude uzavřena těsnící a rekultivační
vrstvou, která bude tvořena spodní a horní (zúrodnění schopnou) vrstvou. Mezi těsnící a rekultivační
vrstvou může být ještě drenážní vrstva. Rekultivace znamená, že povrch bude zhutněn kompaktorem
pro maximální homogenizaci povrchu. V souladu s výkresovou dokumentací se dosáhne
požadovaného tvaru povrchu. Povrch bude překryt vrstvou zeminy, nebo vhodnými odpady
o tloušťce nejméně 0,5 m ve zhutněném stavu nebo fólií či jiným těsnícím prvkem srovnatelných
funkčních vlastností. Pro odvod dešťových vod je zajištěn sklon nejméně 3 % a konstrukčně
je zabezpečen odvod srážkových vod mimo těleso skládky. Nadále je pak prováděn monitoring
průsakových vod, skládkového plynu, tvaru tělesa skládky a další. Případné konečné uzavření skládky
musí být oznámeno příslušným orgánům a musí být dle podmínek provedeny další kroky,
jako je odstranění některých objektů a podobně.
Odpady, které budou použity pro tvorbu vyrovnávací a těsnící vrstvy budou splňovat podmínky
stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., vodný výluh
těchto odpadů nesmí překročit limitní hodnoty výluhové třídy II.b, uvedené v tab. přílohy č. 2 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. a musí splňovat geotechnické parametry dané příslušnými stavebními předpisy
(normami) a sjednanými jakostními ukazateli provozovatele, platnými v rámci stavebních
rekultivačních prací. Odpady, které budou použity pro tvorbu rekultivační (popř. drenážní vrstvu
nad těsnící vrstvou) budou splňovat podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v bodě 1 příloze
č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a musí splňovat geotechnické parametry dané příslušnými stavebními
předpisy (normami) a sjednanými jakostními ukazateli provozovatele, platnými v rámci stavebních
rekultivačních prací.
Výše uvedený odstavec je platný v době zpracování dokumentace k vydání zákona č. 541/2020
o odpadech, kde je uváděno, že výše uvedená vyhláška č. 294/2005 Sb. je platná do vydání a nabytí
účinnosti nové vyhlášky k uvedenému zákonu.
Rekultivace skládky bude pobíhat postupně – po jednotlivých etapách vždy v návaznosti na dosažení
závěrečného tvaru (zvyšování tělesa skládky). Jednotlivé etapy rekultivace budou prováděny
podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Podrekultivační vyrovnávací vrstva
je budována z vrstvy odpadů od počátku skládky kvůli budování tvaru tělesa skládky a zároveň je tím
snižován vliv vodní či větrné eroze. Tyto vrstvy nejsou budovány z normálních odpadů,
ale pouze z odpadů k tomu vhodných a dále z výrobků a materiálů. Max. množství tohoto materiálu
pro jednotlivé části skládky jsou uvedena v tabulce níže v přepočtu na 1 ha skládkového tělesa
při výšce 20 m.
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Tab. 4 – Kubatura vyrovnávací podrekultivační vrstvy na 1 ha skládkového tělesa
Využití vyrovnávací a podrekultivační vrstvy

Kubatura na 1 ha

Hrázky

33 000 m3

Skládkové komunikace šíře 10 m a mocností 3 m

3 650 m3

Zařízení ve skládce

35 000 m3

Zasakovací šachty a drény

7 000 m3

Odplyňovací systém

9 000 m3

Konečná kóta odpadu po ukončení skládkování na předmětné etapě bude o cca 1,5 m vyšší
nad limitní kótou, z důvodu dodatečného sedání odpadu. Před provedením rekultivace dojde
k zhutnění povrchu tělesa skládky a zajistí se co největší homogenizace povrchu terénu. Na takto
upravené těleso skládky se rozprostře vyrovnávací vrstva vhodného materiálu (minimální tloušťka
0,2 m po hutnění) a na ní bude položeno těsnění dle ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění
skládek a dle ČSN 838035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek. Na zemní či foliové
těsnění bude rozprostřena rekultivační vrstva (spodní a horní). Rekultivační vrstva, která zabezpečí
ochranu těsnící vrstvy před poškozením klimatickými a biologickými vlivy, bude mít mocnost nejméně
1 m.
Povrch rekultivovaných částí skládky (etap) bude odvodněn tak, aby nedocházelo k ovlivnění
její stability a povrchové úpravy. Voda odtékající po povrchu rekultivované skládky bude odvedena
mimo těleso skládky. Jako konečná úprava rekultivovaných ploch jednotlivých etap bude provedeno
ozelenění travním porostem, přičemž skladba vegetace bude taková, aby se v ní nevyskytovaly
hluboce kořenící rostliny, které by mohly poškodit uzavírací vrstvy. Tyto plochy budou pravidelně
udržovány sečením popř. stříháním.
Nepropustné překrytí povrchu skládky bude umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru
skládky. Odplyňovací systém (se zneškodňováním skládkového plynu) bude v provozu i po celkovém
ukončení skládkování a závěrečné rekultivaci skládky po celou dobu vývinu skládkového plynu.
Návrh stavby bude respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. Rozšířeni skládky bude navrženo v souladu s ČSN 838030 Skládkování
odpadů - základní podmínky pro navrhování skládek, ČSN 838032 Skládkování odpadů – Těsnění
skládek a ČSN 838033 Skládkování odpadů – Nakládání s výluhovými vodami ze skládek. Uzavření
a rekultivace předmětné části skládky bude navrženo v souladu s ČSN 838035 Skládkování
odpadů - uzavírání a rekultivace skládek.
A.3 Technologický popis
Prostor skládky je vždy rozdělen na jednotlivé etapy, sektory a sekce, které jsou provozně určeny
pro ukládání různých odpadů či deponování technologických materiálů. Aktivní plocha skládky musí
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být zřetelně vyznačena, včetně denního sektoru. Aktivní část skládky bude činit maximálně 5 000m2
plochy, nicméně v ideálním případě bude tato aktivní část udržována v co možná nejmenším rozsahu.
Ukládají se většinou po vrstvách cca 0,5 až 2,0 m a překrývají se denně zeminou o vrstvě alespoň
20 cm. Technické materiály k zabezpečení skládky jsou pak rovněž deponovány na vhodném místě
daného sektoru. Odpad je nutné zapracovat do skládky v co nejkratším čase, nejlépe do konce
pracovního dne.
Na skládku je možné ukládat odpady, jejichž katalog je uveden v příloze oznámení. Jsou to zejména
odpady z domácností a jim podobné živnostenské a průmyslové odpady a odpady z úřadů a také
některé druhy průmyslových odpadů. Na skládku je možné přijímat také izolační materiály s obsahem
azbestu a stavební materiály obsahující azbest. Tyto odpady se přijímají pouze do vyhrazeného
sektoru skládky. Na skládku se naopak nesmí přijímat odpady, jejichž vodný výluh překračuje limitní
hodnoty, odpady zpětného odběru, kapalné odpady, nebezpečné odpady, biocidy, silně zapáchající
odpady, léčiva a další dle platného provozního řádu. U odpadů se provádí mimo kontroly dokladů
také vizuální kontrola při vykládce a v případě, že jsou nalezeny nevhodné příměsi, jsou tyto odděleny
do samostatných kontejnerů a dle platné legislativy dále předány oprávněné osobě.
Povrch zhutněného odpadu je překrýván vrstvou vhodných technologických materiálů o mocnosti
do 20 cm. Čela a boky skládky, jakož i ochranné hráze je nutné budovat tak, aby jejich sklony byly
sjízdné pro používané mechanismy. Každá krycí vrstva má mírný sklon z důvodu odtoku srážkových
vod. Technologický materiál pro zabezpečení skládky musí splňovat limitní hodnoty výluhové třídy IIa
a hutnitelnost.
V sektoru určeném pro odstraňování odpadu s obsahem azbestu je pojezdem kompaktoru upravena
pouze krycí vrstva technologického materiálu. V případě, že ukládané odpady nejsou v uzavřených
obalech, zajistí evident spolu se skládkařem skrápění odpadu po umístění do sektoru před
jeho překrytím technologickým materiálem. Ke skrápění je možné využít vodu z jímky průsakových
vod.
K omezování vzniku emisí jsou stanoveny technologické postupy, které spočívají v následujícím
principu. Navážené odpady jsou hutněny hutnícím mechanismem (kompaktor) v aktivní části dané
etapy. Úniku prachových částic je zabráněno skrápěním průsakovou vodou zpětným rozlivem. Vlivem
anaerobního rozkladu odpadu vznikají metanogenní plyny, které se na počátku etapy uvolňují
fugitivním způsobem do ovzduší. Tomu se zabraňuje překryvem odpadů vhodnými materiály
pro technické zabezpečení skládky a zároveň se zabraňuje úletům lehkých částí odpadů do okolí
skládky. Po navezení odpadu do dostatečné výšky, jsou do odpadu vyvrtány a osazeny plynosběrné
studny, případně plynosběrná žebra a následně je metanogenní plyn jímán a odveden do čerpací
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stanice a kogenerační jednotky, kdy spálením těchto plynů vzniká elektrická energie dodávaná
do veřejné sítě.
B.2 Rozšíření kompostárny
Kompostárna je zařízením k úpravě a využívání odpadů, jehož účelem je materiálové využití vhodných
biologicky rozložitelných odpadů aerobním kompostováním. Kompostárna tedy slouží k úpravě
biologického odpadu cestou aerobního kompostování, smícháním a biologickým zráním různých
látek, které obsahují rozložitelné organické látky.

Obr. 3 – Plocha stávající kompostárny a jejího rozšíření (vlevo od zakládky)

Výsledným produktem je kompost ve formě výrobku či materiálu, nebo kompost nevyhovující kvality
ve formě odpadu. Stávající kompostárna je umístěna ve východní části areálu. Vlivem rozšíření o další
okolní plochy dojde k jejímu zkapacitnění na 35 000 tun zpracovaného odpadu kategorie O ročně.
Rozšíření plochy kompostárny je dáno především možným využitím pro dozrávání z plochy
kompostovacích boxů. Z těchto důvodů je vyžadováno rozšíření této plochy.
Projekt počítá s rozšířením severovýchodně o 530 m2 a jižně 200 m2 na okolní zpevněné plochy
tvořené živičným povrchem. Celková situace rozšíření plochy je uvedena v příloze oznámení.
Společně se stávající plochou kompostárny 1 500 m2 tak bude celková plocha po realizaci záměru
2 230 m2. Seznam odpadů přijímaných na kompostárnu je uveden v příloze oznámení. K úpravě
odpadu před kompostováním je možné využít mobilní štěpkovač za traktor.
Roční projektovaná kapacita:

35 000 t.rok-1

Okamžitá kapacita kompostovací plochy:

10 000 t

Denní zpracovatelská kapacita:

500 t

Seznam odpadů do zařízení:

viz příloha P_03c

Principálně bude nadále způsob nakládání s odpady stejný. Odpad bude přijímán na volnou plochu
kompostárny, kde bude dočasně uložen, nebo upraven (drcení, štěpkování, přetřídění, odstranění
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nežádoucích složek). Uložení musí být jen dočasné, aby nedošlo k započetí fermentace. Následně je
odpad zakládán do tzv. zakládky, která je trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru.
V případě, že u každé zakládky je předpoklad jiného využití výstupu (materiál/odpad), musí být tyto
zakládky řádně označeny a zejména pak zřetelně odděleny, aby nemohlo dojít k jejich mísení. Rovněž
platí i podmínka oddělení v případě, že výstup z kompostárny je odpad pro TZS (technické
zabezpečení skládky) a je dočasně ukládán na plochu tělesa skládky. V tomto případě musí být
oddělen tak, aby v případě manipulace s ním nedošlo k mísení s ostatními odpady na skládce.
Podrobný způsob manipulace, včetně překopávání zakládky, doplňování materiálu, vlhčení
a dodržování všech parametrů (obsah organických látek, poměr C:N, vlhkost, provzdušňování, atd.)
je předmětem provozního řádu, který bude pro zařízení aktualizován.
Celá plocha kompostárny (stávající i nově provedená) bude svedena do těsněné jímky, přilehlé
ke kompostovací ploše. Hladina v jímce je pravidelně kontrolována a je udržována na nižší úrovni,
aby v případě přívalového deště nedošlo k jejímu přetečení. Případně může být tato jímka vybavena
přepadem do jímek průsakových vod skládky. Odpadní vody z jímky kompostárny mohou být
využívány k vlhčení zakládek, nikoliv však již vody z jímky průsakových vod ze skládky v případě
přepadu. Přebytky jsou odváženy na smluvní ČOV.
Výsledným produktem kompostování je hnědá, šedohnědá až černá homogenní hmota drobtovité
až hrudkovité struktury bez nerozpojitelných částic. Hmota nesmí vykazovat neobvyklé pachy,
které by svědčily o přítomnosti nežádoucích látek. Výstup je dosud hodnocen podle přílohy č. 5
vyhlášky č. 341/2008 Sb. na základě požadavků a kritérií pro hodnocení a kontrolu výstupů ze zařízení
k využívání bioodpadů a následně je v souladu s přílohou č. 6 citované vyhlášky zařazen do jednotlivé
skupiny (viz popis v rámci kapitoly B.III.3). V rámci navazujících řízení se předpokládá vydání novely
vyhlášky na základě nové platné legislativy odpadového hospodářství.
Výstupem je následně produkt, certifikovaný výrobek nebo odpad, jehož využití je většinou dané
charakterem odpadu vstupujícího v souladu s výše uvedeným zařazením dle příslušné vyhlášky.
B.3 Kompostovací boxy pro biologickou úpravu
Technologie slouží pro úpravu a zneškodňování odpadu s podílem biologické složky cestou aerobní
fermentace = stabilizace, smícháním a biologickým zráním různých látek obsahujících rozložitelné
organické látky. Princip této technologie spočívá ve využití nuceného provzdušňování zakládek,
čímž je dosaženo urychlení procesu biologické stabilizace upravovaného odpadu. Výsledným
produktem je stabilizovaný výstup – výrobek nebo odpad.
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Roční projektovaná kapacita:

25 000 t.rok-1

Okamžitá zpracovatelská kapacita zařízení:

8 000 tun

Maximální denní zpracovatelská kapacita:

500 t

Objem jednoho boxu:

550 m3

Celková plocha boxů po realizaci záměru:

770 m2

Seznam odpadů do zařízení:

viz příloha P_03c

V rámci uvažovaného záměru se navrhuje pětice boxů o kapacitě jednoho 5 000 tun zpracovaných
odpadů za rok. Rozměry jednoho boxu jsou přibližně 6,40 x 14 m a výšce 4,0. Zastřešeny jsou obvykle
obloukovou konstrukcí. Každý box je vybaven centrifugálním dmychadlem, které vhání dle potřeby
vzduch do provzdušňovací technologie v podlaze jednotlivých boxů. Na zařízení pak dále navazuje
zpevněná vodohospodářsky zabezpečená plocha (v tomto případě multifunkční plocha B – viz dále)
pro navážení a manipulaci s biologickým odpadem. Tato plocha, včetně vnitřních prostorů boxů bude
odvodněna do jímky průsakových vod ze skládky. Boxy s plochou budou umístěny v jižní okrajové
části areálu v blízkosti rozšiřované kompostárny.

Obrázek 1 – Ilustrační obrázek zařízení pro zpracování biologicky rozložitelné složky odpadů

Výsledný produkt (jakožto odpad nebo výrobek po certifikaci) bude před expedicí skladován
na multifunkční ploše (dle typu výsledného produktu), nebo jiné vhodné a zabezpečené ploše tak,
aby nedocházelo k jeho znehodnocení nebo negativnímu ovlivnění životního prostředí. Po dokončení
fermentačního procesu bude v případě potřeby produkt z boxů vyskladněn na dozrávací plochu
(multifunkční plocha) ke konečnému dozrání. S ohledem na kvalitu vyrobeného produktu
z fermentačních boxů bude v závislosti na zpracovávaných odpadech a na parametrech
technologického postupu produkt zařazen buď jako stabilizovaný odpad katalogového čísla 19 12 12
a/nebo bude odpovídat normě ČSN 46 5735 Průmyslové komposty nebo vyhlášce o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dříve 341/2008 Sb., aktuálně dle novely zákona
a prováděcích vyhlášek platných v době provozu) či zákonu č. 156/1998 Sb. o hnojivech, nebo bude
kompost při nevyhovující kvalitě zařazen jako odpad katalogového čísla 19 05 03.
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B.4 Vybudování nové multifunkční plochy
Multifunkční plochy v rámci areálu CKNO mají sloužit pro manipulaci s odpady, dozrávání odpadů
po kompostování, nebo drcení ostatních odpadů (recyklační linka). Plochy jsou zakresleny v situaci,
která je uvedena v příloze oznámení. Předpokládá se, že jejich povrch bude zpevněný, opatřený
živičným povrchem (plochy A a B), nebo i inertním materiálem na těsněné ploše skládky (plocha C).
Celková kapacita ploch je uvedena v množství do 50 000 tun odpadů kat. O ročně. To odpovídá
množství odpadů do zařízení CKNO Růžov vstupujících.
Plošné rozsahy multifunkčních ploch:

A

1 025 m2

C

2 025 m2

B

10 217 m2

Manipulační plochy mohou sloužit také k následujícímu účelu:
▪

manipulace s odpady a obslužná plocha – dočasné soustřeďování odpadů, třídění odpadů,
uložení kontejnerů na vytříděné složky odpadů, překládání odpadů, manipulace s kontejnery;

▪

deponie – například dočasné shromažďování materiálů využívaných na skládce či v areálu
CKNO, shromažďování výstupů z mechanické úpravy odpadů, nebo dočasné soustřeďování
odpadu pro využití na lince mechanicko-fyzikální úpravy, či shromažďování odpadů
pro rekultivační práce a technické zabezpečení skládky;

▪

dozrávací plocha a manipulační plocha – pro účely dozrávání kompostu z kompostovacích
boxů, nebo dočasné uložení odpadu před jeho dalším využitím, či odvozem do zařízení;
štěpkování a další;

▪

biodegradace – předpokládá se kapacita plochy na úrovni do 30 000 tun za rok. Plocha bude
ohraničena zemními hrázkami a bude vyspádovaná do nově zbudované jímky při okraji
plochy. Jímka bude alternativně umístěna na jižním, nebo severním okraji plochy (upřesněno
bude v rámci dalších řízení). Průsakové vody budou likvidovány jejich zpětným rozlivem
na kontaminovaný materiál nebo pro přípravu bakteriálního preparátu. Nadbytečná voda
bude odvážena na ČOV. Na této ploše pak bude upravován odpad kontaminovaný ropnými
látkami a PAU (zeminy, stavební suť, ropné kaly a další odpady znečištěné NEL a PAU) pomocí
biodegradačních technologií, které byly ověřeny a schváleny Státním zdravotním ústavem
a MZ ČR. Biopreparát bude připravován smluvní firmou. Aplikuje se přímo na kontaminovaný
materiál rozlivem. Pro zapravení bakteriálního preparátu a minerálních živin do celého
objemu sanovaného odpadu je materiál provzdušňován přehazováním a kypřením pomocí
čelního nakladače. Sanovaný materiál nebo odpad je dále využíván na technickou rekultivaci
skládky nebo na TZS.
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Roční projektovaná kapacita:

30 000 t.rok-1

Okamžitá kapacita plochy:

10 000 tun

Maximální denní zpracovatelská kapacita:

500 t

Seznam odpadů do zařízení:

viz příloha P_03f

Podrobné řešení bude předmětem navazujících řízení a požadavků provozního řádu zařízení,
kde budou i podrobně řešeny způsoby nakládání s odpady.
▪

drcení ostatních odpadů – tzv. recyklační linka pro příjem ostatních a inertních odpadů,
zejména charakteru stavebních a demoličních odpadů, ze kterých jsou po vyseparování
nežádoucích příměsí drceny odpady na menší frakce s cílem vyrobit výrobek, odpovídající
specifikaci certifikátu. Vytříděné složky jsou předány k dalšímu využití (např. železo
z armování betonu), nebo předávány k odstranění oprávněné osobě či uloženy na skládce;
K drcení se předpokládá využití obdobného mobilního drtiče, jako v případě linky MFÚ
(viz popis v nadcházející kapitole) s tím, že se využijí jiné druhy drtících nožů. Rovněž pak
může být využito obdobného zařízení pro třídění, resp. sítování, jako je u linky MFÚ.
Manipulace bude prováděna kolovým nakladačem. Při této technologii budou dodržovány
následující podmínky provozu minimalizující vznik emisí TZL, zejména skrápění prašných
materiálů a okolních ploch při drcení a pohybu manipulační techniky.
Roční projektovaná kapacita:

0 – 50 000 t.rok-1

Zpracovatelská kapacita:

30 t.hod-1

Maximální denní zpracovatelská kapacita:

240 t

Seznam odpadů do zařízení:

viz příloha P_03d

B.5 Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů
Zařízení bude technologickým celkem (drtič např. mobilní drtič Doppstadt DW 3060, síto
např. bubnové síto Doppstadt SM 620, popř. separátory), který bude sloužit k mechanicko-fyzikální
úpravě přijímaných odpadů. V zařízení bude probíhat příjem odpadů a zpracování (úprava).
Mechanicko-fyzikální úprava (MFÚ) odpadu bude probíhat na tělese skládky, na ploše cca 40 x 30 m,
která bude zpevněna inertním odpadem, recyklátem, prefa dílci – silničními pabely,
nebo certifikovaným materiálem, případně bude možné využití na multifunkčních plochách
dle předchozího bodu. Plocha na tělese skládky bude vždy řešena tak, aby nedošlo k žádnému
ohrožení skládkového tělesa, systému odvodnění, či odplynění, a aby nebyla ohrožena stabilita
skládkového tělesa. Bude se tedy jednat o plochy na zhutněných a již stabilizovaných částech skládky,
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kde běžně dochází k pojezdům těžké techniky a není zde tedy předpoklad ohrožení skládkového
tělesa či jiných systémů.
Roční projektovaná kapacita:

50 000 t.rok-1

Denní zpracovatelská kapacita:

160 tun.den-1

Seznam odpadů do zařízení MFÚ:

viz příloha P_03e

Obr. 5 – Příklad obdobného typu Doppstadt DW 3060 (vlevo) a rotačního síta Doppstadt SM 620 (vpravo)
(Zdroj: www.doppstadt.com)

K vlastnímu mechanickému zpracování odpadů bude využíván mobilní drtič pro mechanickou úpravu
odpadu (např. Doppstadt DW 3060), síto (např. mobilní síto Doppstadt SM 620/518 PLUS) a kolový
či smykem řízený nakladač pro manipulaci s odpadem. Převoz od drtiče a síta k dalšímu využití bude
následně zajištěn nákladními vozy.
Uložení odpadů – pro deponování odpadu vstupujícího i vystupujícího ze zařízení MFÚ bude vyžívána
zpevněná plocha na skládce. Charakterem se jedná o odpady, které jsou běžně ukládány na skládku.
V rámci záměru bude tento odpad pouze mechanicky upraven a budou odděleny jednotlivé frakce
k dalšímu využití.
Drcení odpadů – jedná se o první stupeň drcení, který zahrnuje pomaloběžný drtič, který představuje
drtič pro redukci objemu odpadů vybavený naftovým motorem. Přibližná výkonnost drtiče je 320 kW
s průchodností až 30 tun odpadů za hodinu. Technologie pak může být volitelně doplněna například
separací kovových příměsí. Úkolem této fáze je rozrušení a rozdělení vstupního odpadu, otevření
obalů jako jsou různé pytle a krabice, případně rozdělení větších kusů odpadů na menší.
Před vstupem do drtiče je odpad vizuálně kontrolován obsluhou, případně operátorem nakladače.
Dále pak po celou dobu dávkování odpadů do zařízení je odpad vizuálně sledován a kontrolován
na nevhodné příměsi. Nevhodné odpady po vytřídění jsou dočasně uloženy na plochu skládky
nebo multifunkční plochy před dalším naložením s tímto odpadem, v případě nebezpečných složek
je odpad umístěn do kontejneru. Do následující fáze sítování je odpad veden pomocí dopravníku,
který je součástí zařízení, nebo pomocí kolového nakladače.
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Sítování – po předrcení odpadů vstupuje do technologie sítování na sítu (např. rotační bubnové),
které rozdělí vstupní tok předrcených odpadů na nadsítnou (kalorimetricky významnou) frakci
a podsítnou frakci s obsahem příměsí biologicky rozložitelných odpadů. Jako příklad a pro účely
výpočtu je uváděno rotační síto Doppstadt SM 620 s naftovým motorem o výkonu přibližně 90 kW.
▪

nadsítná frakce = bude většinou představovat odpad materiálově (např. vytříděné dřevo,
plasty, kovy) a/nebo energeticky využitelný (např. v multipalivových kotlích na fluidním
principu, jenž umožní energeticky využívat odpady s výhřevností nad 6 MJ/kg
v sušině) - jako kat. číslo 19 12 10, 19 12 12 případně využitelný jako odpad - certifikovaný
výrobek (např. PalivoCZ = parametry viz předchozí část textu) v obdobných zařízeních.
Nadsítná energeticky hodnotná frakce může být také využívána v roštovém kotli jiné osoby
v ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) jako palivo, jenž umožní optimalizovat
spalovací proces společně s vysoce výhřevným nevyužitelnými plastovými odpady
a/nebo k výrobě finálního paliva s druhým stupněm drcení u oprávněné osoby.

▪

podsítná frakce = bude tvořena odpadem 19 12 12, jenž bude předán a zpracován v zařízení
pro zpracování podsítné, biologicky rozložitelné složky mechanicky upraveného komunálního
odpadu (např. zařízení pro aerobní fermentaci). V případě zpracování podsítné frakce
v zařízení CKNO může být odpad následně uložen po snížení objemu do zařízení Skládka
a/nebo předán k dalšímu využití do vhodného zařízení v souladu s platnou legislativou.
Dále v souladu s vyhláškou o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu (původní znění č. 294/2005 Sb., následně dle novely) bude v příslušné
četnosti (dle množství produkce odpadu a výstupu) prováděna kontrola výhřevnosti.
U materiálového využití se jedná např. o využití odpadu do rekultivace skládek odpadů.
Energeticky lze využít podsítnou frakci v zařízeních suché nebo mokré digesce s následným
získáním bioplynu a jeho využití v rámci kogenerační jednotky.

Výše v textu bylo uvedeno, že nadsítná kalorimetricky významná frakce může být využita jako palivo
pro zařízení k tomuto účelu určená v souladu s platnou legislativou. Jedná se tedy o palivo, které tvoří
vybrané spalitelné složky komunálního odpadu a jiných vhodných odpadů kategorie O. Výsledkem
je tzv. certifikovaný výrobek, který splňuje legislativní a odběratelské požadavky na kvalitu odpadu
využitelného jako palivo – tzv. PalivoCZ. Celý proces spočívá v úpravě a zpracování odpadu na takovou
formu, která mu zaručuje jeho optimální kvalitativní parametry, snadnou manipulaci,
včetně nakládky a vykládky, optimální skladování paliva, požadavky na mísení se základními palivy
a další. Konečný výrobek PalivoCZ pak vzniká smísením vyseparovaných spalitelných složek odpadů,
jakožto výstupu z mechanické úpravy TKO a dalších průmyslových odpadů, včetně případného
obsahu biosložek a zbytkové vytříděné složky obalových materiálů požadovaných kvalitativních
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parametrů. Z odpadu se rovněž vyseparují složky nespalitelné a nevhodné ke spalování. V rámci
úpravy odpadu mohou být výstupem i jiná paliva než tzv. PalivoCZ. . Mohou to být paliva s přídavkem
např.

vlhkosti

zbavených

(upravených,

částečně

stabilizovaných)

biologických

odpadů

z fermentačních boxů.
Pokud bude docházet k výrobě paliva z odpadů vzniklých z mechanicko-fyzikální úpravy odpadů,
pak výstupem bude vždy upravený odpad katalogového čísla 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo
vyrobené z odpadu) nebo odpadu 19 12 12.
Ke spalování budou využívána výhradně zařízení, která disponují jmenovitým tepelným výkonem
nejméně 5 MW a na kterých byla provedena spalovací zkouška s měřením emisí a splňují
tak podmínky pro spalování energeticky využitelných odpadů, včetně příslušných legislativních
povolení.
Výše v textu bylo uvedeno, že nadsítná kalorimetricky významná frakce může být využita jako palivo
pro zařízení k tomuto účelu určená v souladu s platnou legislativou. Jedná se tedy o palivo, které tvoří
vybrané spalitelné složky komunálního odpadu a jiných vhodných odpadů kategorie O. Výsledkem
je tzv. certifikovaný výrobek, který splňuje legislativní a odběratelské požadavky na kvalitu odpadu
využitelného jako palivo – tzv. PalivoCZ. Celý proces spočívá v úpravě a zpracování odpadu na takovou
formu, která mu zaručuje jeho optimální kvalitativní parametry, snadnou manipulaci,
včetně nakládky a vykládky, optimální skladování paliva, požadavky na mísení se základními palivy
a další.
Tab. 5 – Průměrné složení certifikovaného výrobku PalivoCZ
Papírové a lepenkové obaly

13 %

Odpady z umělých hmot

34 %

Textilní odpady

10 %

Kompozitní odpady

13 %

Směsné spalitelné odpady

4%

Odpadní a stavební dřevo

20 %

BRKO

6%

Konečný výrobek PalivoCZ pak vzniká smísením vyseparovaných spalitelných složek odpadů, jakožto
výstupu z mechanické úpravy TKO a dalších průmyslových odpadů, včetně případného obsahu
biosložek a zbytkové vytříděné složky obalových materiálů požadovaných kvalitativních parametrů.
Z odpadu se rovněž vyseparují složky nespalitelné a nevhodné ke spalování.

37

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Tab. 6 - Seznam složek komunálních a průmyslových odpadů možných k výrobě PalivaCZ
Katalog.
číslo

Název odpadu

Kód
odpadu

02 01 03

Odpady rostlinných pletiv

O

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

O

02 01 07

Odpady z lesnictví

O

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

O

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

O

03 01 01

Odpadní kůra a korek

O

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem
03 01 04

O

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

O

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

O

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

O

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

O

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

O

04 02 22

Odpady ze zpracování textilních vláken

O

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

O

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 02 03

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

O

16 01 19

Plasty

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

O

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

O

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

O

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

O

19 08 01

Shrabky z česlí

O

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

O

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

O

19 12 01

Papír a lepenka

O

19 12 04

Plasty a kaučuk

O

19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

O

19 12 08

Textil

O

19 12 10

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

O

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod

O
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Katalog.
číslo

Název odpadu

Kód
odpadu

číslem 19 12 11
20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 10

Oděvy

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

O

20 01 39

Plasty

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 07

Objemný odpad

O

B.6 Jednotka reverzní osmózy
Záměrem je dále vybudování zařízení, které bude určeno pro čištění průsakových vod ze skládky,
kde je základem polopropustná membrána, propouštějící pouze vodu, která má vlivem osmotického
tlaku tendenci pronikat z místa o nižší koncentraci rozpuštěných látek do místa o vyšší koncentraci
rozpuštěných látek. Membrána tak dělí vodu na dva proudy – permeát (přečištěná voda)
a koncentrát (zkoncentrovaná voda s vysokým obsahem solí). Účinnost technologie na oddělení
rozpuštěných látek je 98 – 99 %. Technologie bude umístěna na zpevněné ploše ve 3 kontejnerech
u retenční nádrže I na ploše cca 150 m2 zpevněné betonovými panely. Kontejnery je možné stohovat
i na sebe, přičemž se předpokládá konfigurace 2 + 1. Počet nádrží na technologické vody se očekává
6 x 25 m3. Provoz bude celoroční, kontejnery budou uzpůsobeny pro zimní provoz. Technologie
samotná se bude skládat z pískové filtrace, dávkovací stanice pro úpravu pH (kyselina sírová, IBC
kontejner 1 m3), chemie a čistících roztoků (prášková forma), nádrží pro skladování surové vody,
procesních vod, koncentrátu a přečištěné vody a zejména tedy jednotka reverzní osmózy. Poměr
množství permeátu ku množství vstupní vody je 65 – 80 % (tedy výtěžnost).
Pro účely úpravy pH se využívá kyselina sírová. Ta je dovážena přímo v kontejneru 1 m3, který bude
na příslušném zabezpečeném místě vždy vyměněn jako celý kus za nový. Dávkování po napojení
probíhá automaticky. K žádnému přelévání nebo jiné manipulaci zde nedochází. Čistič elementů
reverzní osmózy bude skladován v práškové formě v plastových pytlích, a to přímo uvnitř jednoho
z kontejnerů provozu osmózy, kdy dochází pouze k dávkování, nebo odměřování v krytém prostoru
kontejneru.
Při provozu technologie reverzní osmózy bude vznikat permeát (přečištěné voda) a koncentrát
(zkoncentrovaná voda). Obě části bude možné využít na provozu CKNO s tím, že koncentrát bude
využíván výhradně zpět na otevřené těleso skládky (rozliv), zatímco permeát, jakožto přečištěná
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odpadní voda, bude využíván na zalévání rekultivovaných části skládky a zelených ploch, oplach
zpevněných ploch a jako užitková voda v CKNO.

Obr. 7 – Schematické vyznačení procesu jednotky reverzní osmózy

Technologie bude využita zejména pro srážkové vody průsakové z tělesa skládky, které budou
v technologii přečištěny a následně využity pro skrápění zrekultivovaných ploch skládky, oplach
komunikací a zpevněných ploch v areálu a dále pro účely požární, čímž bude docíleno zvýšení
soběstačnosti areálu, bez nutnosti čerpání a dovozu užitkové vody z jiných zdrojů. V zařízení
se předpokládá přečištění cca 4 000 m3 až 7 000 m3 průsakových vod za rok. S ohledem
na technologie v okolí nebude provoz zdrojem významného hluku. Nejedná se ani o žádný zdroj
znečištění ovzduší. Samotná technologie je pak uzavřena v kontejneru, který tvoří zároveň
zabezpečení proti úniku závadných látek do okolí.
C. Přehled opatření pro snižování vlivů na životní prostředí a preventivních opatření
Níže uvedená opatření vycházejí z dlouhodobých zkušeností s provozem CKNO Růžov. Reflektují
tak prakticky stávající stav a budou plněna i po realizaci záměru. Jedná se tedy o opatření, která jsou
nedílnou u součástí záměru. V rámci integrovaného povolení jsou rovněž stanoveny tzv. závazné
podmínky provozu. Tyto podmínky se vztahují pro stávající povolený provoz, ale budou rovněž
zachovány i pro provoz budoucí. Nejsou zde tedy znovu opakovány, ale v rámci podmínek dle IPPC
jsou zde uvedeny pouze zásadní body s přímým vztahem k záměru.
Opatření pro realizaci záměru
▪

před vlastním zahájením stavebních prací bude provedena aktualizace biologického
průzkumu ve vegetačním období se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kdy v případě nálezu
zvláště chráněných druhů bude požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů dle § 56 výše citovaného zákona;
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▪

doplnit

projekt

sadových

úprav,

který

bude

zajišťovat

ozelenění

záměru,

zejména pak v severovýchodní části ve směru ke komunikaci Růžov – Ledenice;
▪

výstavba bude zajištěna takovým způsobem, který zaručí bezpečnost provozu a maximálně
omezí možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí a možnost narušení faktorů
pohody – stavební práce budou realizovány pouze v denní době, v pracovních dnech
s minimalizací prašnosti skrápěním ploch výstavby;

▪

veškerá mechanizace a nákladní automobily budou používány výhradně v dobrém
technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům provozních hmot, zvýšené hlučnosti,
nebo zvýšené produkci emisí znečišťujících látek z výfukových plynů;

▪

během výstavby budou vznikat odpady (obalové materiály, pomocné materiály, stavební
hmoty), se kterými bude nakládáno v souladu s platnou legislativou odpadového
hospodářství.

Skládka odpadů
▪

odpad dovážený na skládku bude zabezpečen proti úletům z vozidla sítěmi;

▪

o veškerém příjmu je vedena podrobná evidence odpadů, včetně identifikace původce;

▪

na skládku jsou přijaty výhradně odpady, které jsou schválené v rámci platného
integrovaného povolení;

▪

aktivní část skládky bude udržována v minimálním rozsahu, maximálně 5 000 m2 plochy;

▪

odpady budou hutněny po vrstvách maximálně 0,5 – 2 m a denně budou překrývány zeminou
o mocnosti nejméně 20 cm;

▪

odpady s obsahem azbestu se ukládají selektivním způsobem do prohlubně nebo sektoru
odděleného hrázkami z inertních odpadů – po uložení musí být překryto odpadem k TZS;

▪

v případě, že se jedná o odpad s obsahem azbestu, jehož vlákna nejsou vázána pojivem, musí
být odpad zabalen v utěsněných obalech a/nebo v zaplachtovaném kontejneru;

▪

pro případ uložení azbestu jsou stanoveny další podmínky k následnému využívání těchto
ploch – musí být vedena dokumentace s vyznačením ploch, nesmí se provádět žádné práce,
které by mohly vést k uvolňování vláken azbestu, včetně vrtání nebo výkopových prací,
plocha s azbestem musí být před hutněním překryta vhodným materiálem a musí být přijata
taková opatření, aby nedošlo k žádnému přímému kontaktu lidí s odpadem obsahujícím
azbest, a to jak po dobu provozu, tak i po uzavření skládky;

▪

skrápění – zvlhčování tělesa skládky je prováděno zpětným rozlivem vod z jímky průsakových
vod ze skládky, případně při jejím nedostatku je možné využít i vodu užitkovou z řadu, či vody
přečištěné z jednotky reverzní osmózy;
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▪

skrápění ostatních nezabezpečených ploch a dopravních cest bude prováděno pomocí
cisterny, kdy voda bude rozlévána, nebo rozstřikována na tyto plochy;

▪

v případě zhoršených povětrnostních podmínek bude prováděno překrytí odpadu na konci
pracovního dne, a to i v menších vrstvách, aby byla zajištěna maximální ochrana životního
prostředí před negativními vlivy ze skládky – úlety, prašnost, pachová zátěž;

▪

v případě vzniku úletů v okolí areálu při nepříznivých povětrnostních podmínkách musí
pracovníci v co nejkratší době zajistit sesbírání úletů;

▪

při rozšiřování skládky musí být zajištěno spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých
etap a drenážních vrstev;

▪

rekultivovaná část skládky je protierozně řešena dle projektu rekultivace (zatravnění, apod.);

▪

v rámci areálu skládky je a bude i nadále prováděn monitoring v následujícím rozsahu
v souladu se stávajícím IPPC – předpokládá se, že po realizaci záměru bude rozsah obdobný,
případně bude upřesněn dle požadavků Krajského úřadu Jihočeského kraje:
Tab. 7 – Monitoring v rámci CKNO Růžov
Monitoring
Podzemní vody

Četnost

Rozsah

2 x ročně
(jaro, podzim)

pH, vodivost, NH4+, NO2, SO42-, CHSKCr,
Cl-, C10 – C40, Crcelk, Cu, Ni, Pb, Hg,
TOC

Důlní vody
Průsakové vody

odběr vzorků z vrtů
BS-4, BS-5, BS-12 a
BS-14
jímka důlních vod

pH, vodivost, NH4+, NO2, SO42-, CHSKCr,
Cl-,Crcelk, Hg, Pb, Ni

odběr z jímky
průsakových vod

2 x ročně
(jaro, podzim)

CH4, CO2, O2, N2 dopočítáním do
100 %, atmosférický tlak, teplota, H2S

pomocí plynových
studní nebo
zárazných sond při
dosažení úrovně 9
m nad drenážní
vrstvou

měsíční
záznam
z čerpací
stanice

CH4, CO2, O2, N2 dopočítáním do 100 %

analyzátor čerpací
stanice

množství odpadů, geodetické zaměření

vážení a evidence
odpadů,
zaměřování tělesa

1 x ročně

Jakost a množství
skládkového plynu

Množství odpadů na
skládce, dodržování
schválené figury
skládky a změna
tvaru skládkového
tělesa

Odběr

1 x ročně
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Tab. 8 – Maximální hodnoty (limity) monitorovaných podzemních vod v jednotlivých ukazatelích ve
vrtech BS-4, BS-5, BS-12, BS-14 a jímce důlních vod
Maximální koncentrace
Ukazatel

Jednotka

vodivost
NH4+
NO2-

BS-4

BS-5

BS-12

BS-14

jímka
důlních vod

mS/m

125

125

125

125

125

mg/l

1,4

7,6

2,2

0,5

0,7

mg/l

0,52

0,5

0,5

0,5

0,5

Cl

mg/l

30

30

30

30

30

SO42-

mg/l

60

60

20

60

100

Crcelk.

mg/l

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Hg

mg/l

0,0085

0,001

0,001

0,001

0,001

Cu

mg/l

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Ni

mg/l

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Pb

mg/l

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

C10 - C40

mg/l

0,07

0,07

0,07

0,07

0,08

TOC

mg/l

5

5

5

5

5

Po provedení odběrů a analýze musí být provedeno porovnání s limitními hodnotami.
V případě anomálie kterékoliv hodnoty se provádí opětovné měření, a pokud je opětovně
zjištěna anomálie, vyhodnotí tuto anomálii oprávněný hydrogeolog.
▪

provozovatel bude rovněž pravidelně kontrolovat a udržovat funkční odplyňovací systém
a zařízení pro nakládání se skládkovým plynem – KJ je přitom provozována externím
subjektem, kde je údržba a provoz na externím subjektu;

▪

těsnící systém, drenážní systém průsakových vod jako celek i jako jednotlivé části, drenážní
systém podzemních vod a odvodňovací systém dešťových vod musí být chráněny
proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky – minimální četnost
čištění sběrných drénů je 1 x ročně, provedené čištění bude zaznamenáno v provozním
deníku;

Kompostárna a kompostovací boxy
▪

v rámci kompostárny a kompostovacích boxů nebudou využívány odpady biologicky
rozložitelné vyžadující hygienizaci a podléhající podmínkám stanoveným Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 v platném znění;

▪

případné štěpkovací práce (úprava odpadu před jeho kompostováním) budou prováděny
výhradně v denní době mezi 6. a 22. hodinou, přičemž budou vyloučeny brzké ranní a pozdní
večerní hodiny;
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▪

před příjmem na kompostárnu, nebo kompostovacích boxů bude provedena kontrola odpadu
na nežádoucí příměsi;

▪

nevhodné

příměsi

z odpadu

budou

odstraněny,

bude-li

to

možné

s ohledem

na jeho charakter a dle druhu budou umístěny na příslušná místa k tomu určená v souladu
s platnou legislativou (pozn. odstranění není možné například v případě hřbitovního odpadu,
kde dochází k drobným příměsím vosků nebo skla a není možné je zcela vytřídit);

▪

během kompostování budou v souladu s provozním řádem udržovány požadované parametry
a bude veden provozní deník, kde budou zaznamenávány data o průběhu kompostování;

▪

pro omezování prašnosti bude prováděno vlhčení zakládky, kdy je možné využít průsakové
a srážkové vody z plochy kompostárny (jímky kompostárny), nebo kompostovacích
boxů - pro tyto účely není možné využívat vodu průsakovou ze skládky;

▪

zakládka bude udržována v optimální vlhkosti, teplotě a časovém procesu kompostování
pro zajištění eliminace pachových látek (vlivem anaerobního rozkladu při nedodržení
podmínek) a úletů prachových částic a současně dosažení kvalitních požadovaných
parametrů na výstupu ze zařízení – toto opatření je zcela zásadní pro omezování pachové
zátěže;

▪

v rámci procesu kompostování musí být tedy udržován optimální obsah kyslíku O2
pravidelným překopáváním a provzdušňováním, aby bylo dosaženo snížení úrovně emisí NH3.

Multifunkční plocha – využití biodegradace
▪

plocha biodegradace bude zabezpečena vlastní jímkou na průsakové vody a tyto vody budou
opět využívány pouze na ploše biodegradace, případně přebytky svedeny skrze těleso skládky
do jímky průsakových vod skládky a odvezeny na ČOV;

▪

veškeré nakládání s odpady na ploše biodegradace bude probíhat v souladu s platnou
legislativou a bude podrobně řešeno v rámci provozního řádu;

▪

skladování biopreparátu bude řešeno tak, aby nemohlo dojít k žádnému úniku tohoto
preparátu mimo zabezpečené plochy.

Linka mechanicko-fyzikální úpravy, recyklační linka
▪

drcení a sítování prašného odpadu bude prováděno výhradně s vlhkým odpadem – bude tedy
prováděno skrápění užitkovou vodou – toto není nutné v případě, že jsou vhodné
povětrnostní podmínky (vlhkost, srážkové úhrny);
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▪

zařízení pro drcení a sítování odpadu a recyklační linka budou využívány výhradně v denní
době mezi 6. a 22. hodinou pro omezení hlučnosti, přičemž bude eliminováno drcení
v brzkých ranních či pozdních večerních hodinách;

▪

zařízení přednostně umisťovat do prostorů krytých tělesem skládky – tedy níže
pod její úroveň, závětrnou stranu, či na stranu bližší průmyslovému areálu;

▪

odpady před vlastním drcením a sítováním budou mechanicky přetříděny, nevhodné složky
budou odstraněny, v případě nebezpečných složek budou uloženy do kontejneru;

▪

před zahájením provozu bude zajištěn smluvní odběratel odpadu, nebo certifikovaného
paliva v případě, že bude odpad využíván tímto způsobem;

Ostatní a obecná opatření
▪

v celém areálu pro snížení sekundární prašnosti, vznikající pojezdem vozidel a manipulací
s odpadem, bude využito dle potřeby skrápění komunikací a odpadů;

▪

veškeré plochy a místa, kde bude docházet k nakládání s látkami závadnými vodám, musí být
zabezpečeny, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních;

▪

pravidelně kontrolovat stav oplocení po obvodu areálu skládky a případné poškození pletiva
neprodleně opravit;

▪

veškeré jímky odpadních vod budou pravidelně kontrolovány na těsnost nejméně 1 x za 5 let
a pravidelně bude kontrolována jejich hladina tak, aby byla jímka schopna pojmout i větší
nárazový déšť bez rizika přetečení;

▪

přebytky odpadní vody, pro něž nebude přímé využití v rámci areálu CKNO (skrápění
na skládce, kompostovací plochy dle podmínek výše) mohou být odvezeny jako přebytky
na smluvní ČOV, nebo budou přečištěny a dále využity v rámci areálu.

Další „obecná“ opatření, jako je dodržování jednotlivých provozních řádů, plánů opatření pro případ
havárie, požárních či bezpečnostních směrnic se automaticky předpokládají. Všechny dokumenty
budou po realizaci záměru aktualizovány a pracovníci s nimi budou prokazatelně seznámeni.
D. Doprava a intenzity vozidel
Množství odpadů, které do areálu vstupují se vlivem záměru měnit nebude, jelikož svozová oblast
zůstává stejná. Rovněž množství biologicky rozložitelných odpadů bude ze stejné oblasti. Většina
činností tak bude probíhat uvnitř areálu CKNO bez významného ovlivnění dopravy na veřejných
komunikacích. K navyšování maximálního denního počtu vozidel realizací záměru nedojde:
▪

na skládku budou přijímány odpady nadále v množství do 50 000 t.rok-1 s tím, že část bude
v areálu nově zpracována před dalším využitím, nebo uložením na skládku;
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▪

směsné komunální odpady budou více využity, včetně biologicky rozložitelných složek v nich
obsažených, proto je záměrem navýšení kompostovací plochy a výstavba kompostovacích
boxů;

▪

vlivem záměru dojde k mírnému nárůstu spotřeby motorové nafty, návoz motorové nafty
se ale i nadále očekává návoz motorové nafty 1 x za týden cisternou;

▪

v případě výstupu z linky MFÚ bude nadsítná frakce odvážena převážně pomocí vozidel,
která dnes z areálu odjíždějí prázdná, výjimečně může být použito nákladního vozu
individuálně v rámci zachování níže uvedených denních maxim.

Přepravní bilanci není možné jednoduchým způsobem uvést. Vychází to zejména z toho, že návoz
odpadů není pravidelný, ale podle svozových oblastí se může lišit v denních maximech.
Z toho důvodu nelze uvést hodnoty podle kapacity, ale jsou uváděny reálné hodnoty denních maxim
dle sdělení provozovatele. Dále pak většina zařízení bude nadále využívat odpady navážené
na skládku, tedy nebude docházet ke zvyšování denního maxima, pouze se přesune část z procesu
skládkování do jednotlivých technologií.
Tab. 9 – Přepravní bilance – dopravní intenzity, denní doba – stávající stav
Maximální stavy za den

Použitá vozidla
a jejich kapacita

Množství za rok

Počet vozidel
za den

Počet jízd

50 000 t

68

136

10 000 t

10

20

-

2

4

cisternová vozidla

dle potřeby

2

4

osobní vozidla

-

15

30

Návoz odpadů na skládku
Provoz kompostárny
Ostatní zásobování areálu
CKNO a čerpací stanice MN
Odvoz odpadní vody na ČOV
Osobní vozidla zaměstnanců a
dalších společností

nákladní vozidla
22 tun

denní maxima = 30 jízd OV, 164 jízd NV

Předpokládané rozložení dopravy je uvedeno v následující tabulce dle sdělení investora. Reálně
se mohou tyto hodnoty mírně lišit. Doprava na plochu biodegradace pak bude nahrazena za stávající
odvoz odpadních vod, jelikož tyto nebude již nutné odvážet s ohledem na využití jednotky reverzní
osmózy. Nedojde tedy k překročení denního maxima 164 jízd nákladních automobilů.

46

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Tab. 10 – Přepravní bilance – dopravní intenzity, denní doba – budoucí stav
Maximální stavy za den

Použitá vozidla
a jejich kapacita

Množství za rok

Počet vozidel
za den

Počet jízd

50 000 t

23

46

25 - 35 000 t

25

50

30 000 t

5

10

0 - 50 000 t

5

10

50 000 t

10

20

-

2

4

Návoz odpadů na skládku
Provoz kompostárny a
kompostovacích boxů
Biodegradační plocha
Multifunkční plocha –
zpracování odpadů

nákladní vozidla
22 tun

Linka MFÚ
Ostatní zásobování areálu
CKNO a čerpací stanice MN
Odvoz odpadů / produktů
z areálu CKNO
Osobní vozidla zaměstnanců
a dalších společností

výjimečné – možné využití vozidel odjíždějících
z areálu bez nákladu ve stávajícím stavu

nákladní vozidla
22 tun

osobní vozidla

-

17

38

denní maxima = 38 jízd OV, 164 jízd NV

V rámci záměru se neuvažuje s navýšením maximálního počtu nákladních vozidel za den z výše
uvedených důvodů. Nadále se tak očekává průjezd cca 164 jízd nákladních vozidel. Výjimečně může
dojít k nárazovému navýšení počtu vozidel dle potřeby – nebude se však jednat o standardní stav.
Vlivem navýšení zaměstnanců může dojít k mírnému nárůstu o přibližně 2 vozidla (2 zaměstnanci),
což se s ohledem na využívání lokality nemůže negativně projevit u nejbližších chráněných
venkovních prostorů. Doprava bude směrována nadále na silnici II/155 Ledenice – Borovany
a příjezdovou komunikaci z této silnice – bude minimalizována doprava ulicí Vodárenská z Borovan
a silnicí III. třídy Ledenice – Růžov – Borovany – využití nadále jen pro účely obsluhy této svozové
oblasti.
Tab. 11 – Intenzity dopravy na souvisejících komunikacích pro rok 2020 – sčítání dopravy ŘSD za 24 hodin
Sčítací
úsek
2-3240
silnice II/155

Skupina vozidel dle
TP 225

Intenzity na komunikaci
2016 za 24 hodin

Přepočtový
koeficient dle TP 225

Intenzity na
komunikaci 2021

osobní vozidla

3 657

1,05

3 840

lehká nákladní

197

1,08

213

těžká vozidla

210

1,04

218

[zdroj: ŘSD Sčítání dopravy 2016]

Ve výše uvedené tabulce dle sčítání dopravy ŘSD z roku 2016 s následným přepočtem
podle technických podmínek TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, červen 2018, jsou
uvedeny hodnoty intenzity vozidel během 24 hodin. V těchto intenzitách je zahrnutý i stávající provoz
CKNO.
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Obr. 8 – Vyznačení sčítacího úseku jako hlavní dotčené komunikace provozem z CKNO Růžov

Vnitroareálová doprava
Využito bude stávajících mechanismů a manipulační techniky, která se nachází v areálu CKNO. Zvýší
se pouze počet pojezdů uvnitř areálu s ohledem na nové manipulační plochy a případný převoz
odpadů od linky MFÚ, nebo jiných zařízením a dále s rozšiřování skládky se bude měnit prostor
pro pohyb kompaktoru. Bude se však jednat o navýšení počtu pojezdů cca do úrovně 20 jízd za den.
Celkově tak pohyb cca 250 jízd na tělese skládky a navýšení ze 110 na 130 jízd do ostatních částí
a zařízení v areálu.

Tab. 12 – Intenzity pohybu mechanismů v areálu CKNO Růžov
Popis, hlavní účel

Doba provozu / intenzita za den

Čelní nakladač VOLVO L60F s čelní
lopatou

Přesun odpadu v rámci zařízení (především návoz
odpadu do zakládek, manipulace s materiálem)

3 hod. skládka / 1 hod kompostárna /
kompostovací boxy

Kompaktor BOMBAG 672

Hutnění skládky odpadů

Osobní automobily

Dovoz drobného materiálu na údržbu, přeprava
zaměstnanců

1 hod. areál CKNO

Traktor

Víceúčelové využití, údržba, převoz

1 hod. areál CKNO

Kompostový překopávač

Zařízení k homogenizaci a provzdušňování
kompostové zakládky

Nákladní automobil – kropící vůz

Skrápění ploch a odpadů v areálu za účelem
omezování prašnosti

5 hod. skládka

2 hod. kompostárna
4 jízdy za den po vnitroareálových
komunikacích

E. Porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami BAT – část IPPC
Záměr se nachází v areálu CKNO Růžov, který disponuje platným integrovaným povolením s poslední
změnou ze dne 17. 10. 2017. Rovněž pak samotný záměr naplňuje dikci zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci, a navazujícím řízením tak bude změna integrovaného povolení. Zařízení,
která CKNO obsahuje, nebo bude provozovat jsou řazeny dle následujících bodů:
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Skládka dle bodu 5.4, přílohy č. 1, zákona č. 76/2002 Sb. jako Skládky, které přijímají více než 10 t
odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun odpadu, s výjimkou skládek inertního
odpadu.
Kompostárna a kompostovací boxy dle bodu 5.3.b), přílohy č. 1, zákona č. 76/2002 Sb. jako Využití
nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší
než 75 t/den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských
odpadních vod – 1. biologická úprava.
Proces biodegradace je možné zařadit dle bodu 5.1., přílohy č. 1, zákona č. 76/2002 Sb. jako zařízení
k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě vyšší než 10 t za den – biologická
úprava.
Mechanicko-fyzikální úprava odpadů, ani recyklační zařízení, nenaplňují přímo žádný z bodů přílohy
č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., nicméně lze je rovněž uvádět jako Využití nebo využití kombinované
s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t/den a zahrnující nejméně
jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod – 2. předúprava odpadu
pro tepelné zpracování, kdy se odpad upravuje pro využití jako alternativního paliva. Porovnání je
uvedeno v bodech, které se mohou záměru dotýkat. Jednotlivé body BAT jsou případně zestručněny
pro účely vyhodnocení a přehlednosti.
V níže uvedené tabulce je uvedeno porovnání se závěry o BAT, které byly publikovány v Úředním
věstníku EU jako prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2018/1147, ze dne 10. srpna 2018,
kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu velkého množství
organických chemických látek podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
o průmyslových emisích.
V následujících tabulkách je uvedeno porovnání záměru s obecnými závěry o BAT a následně
se závěry pro výše uvedená zařízení v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Tab. 13 – Porovnání s obecnými závěry o BAT
1.1. Obecné závěry o BAT
BAT 1 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zlepšit celkovou environmentální výkonnost je zavést
a dodržovat systém environmentálního řízení (EMS),
který zahrnuje všechny následující prvky – viz závěry
BAT.

Netýká se – nepředpokládá se zavedení EMS.

BAT 2 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zlepšit celkovou environmentální výkonnost zařízení
je použití všech níže uvedených technik
▪ vypracovat a zavést postupy charakterizace
odpadu a postupy před přejímkou
▪ vypracovat a zavést postupy přejímky

Tyto postupy a systémy evidenci či kontrol jsou
součástí PŘ jednotlivých zařízení stávajících i nových
a jsou stanoveny osoby pro kontrolu dodržování
těchto postupů. Dle plánu jsou prováděny
namátkové, nebo průběžné či pravidelné kontroly
odpadů a výstupů ze zařízení, včetně provádění
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▪
▪
▪
▪
▪

odpadu
vypracovat a zavést systém sledování
a přehled odpadů
vypracovat a zavést systém řízení kvality
výstupu
zajistit oddělení odpadu
zajistit slučitelnost odpadů před jejich
směšováním nebo mísením
roztřídit příchozí tuhé odpady

rozborů (zejména u kompostu) pro zjištění skutečně
možného využití. Tříděny jsou využitelné složky a to
jak na vstupu, tak případně i na výstupu ze zařízení.
Odpady jsou dle charakteru dalšího využití uloženy
odděleně dle jednotlivých zařízení. Využít je možné
hrázky z inertního materiálu, nebo v případ
kompostovacích boxů jednotlivé kóje.

BAT 3 Nejlepší dostupnou technikou usnadňující
snižování emisí do vody a ovzduší je vytvoření a
udržování přehledu toků odpadních vod a odpadních
plynů jako součásti systému environmentálního
řízení (viz BAT 1).

V rámci CKNO se nepředpokládá zavedení systému
EMS. Jednotlivé toky odpadů a evidence jsou řádně
vedeny, včetně množství odpadních vod, jejich
rozborů (pravidelný monitoring vrtů, průsakových
vod a důlních vod) a množství skládkového plynu dle
KJ.

BAT 4 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
snížit environmentální riziko spojené se skladováním
odpadu je použití všech uvedených technik:
▪ optimalizované místo uložení (od citlivých
receptorů, zbytečná manipulace atd.)
▪ přiměřená úložná kapacita
▪ bezpečné provozování úložiště
▪ oddělený prostor skladování baleného
nebezpečného odpadu a manipulaci s ním

Umístění nových zařízení je plánované s ohledem na
optimalizaci místa – kompostovací boxy s plochou
dozrávání
v blízkosti
stávající
kompostárny,
recyklační linka v místě využití TZS a další.
Kapacity zařízení jsou voleny tak, aby navazovaly na
množství odpadů a využitelných složek z dané
svozové oblasti. Kapacity dále odpovídají
předpokládaným dobám zdržení v zařízení (zejm. u
kompostování).

BAT 5 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
snížit environmentální riziko spojené s manipulací
s odpadem a s jeho přepravou je stanovení a
zavedení postupů manipulace a přepravy.

O průběhu přepravy je vedena evidence,
zaměstnanci a řidiči jsou školeni, jsou stanovena
opaření proti úletům odpadů, jednoznačně místa
složení, v neposlední řadě i vhodná vozidla a další.

2. Monitorování
BAT 6 Nejlepší dostupnou technikou pro příslušné
emise do vody podle přehledu toků odpadních vod je
monitorování klíčových parametrů procesu na
důležitých místech.

Parametry jsou sledovány v jímkách průsakových a
důlních vod a v monitorovacích vrtech. Hodnocení je
prováděno v rámci roční zprávy z monitoringu.

BAT 7 Nejlepší dostupnou technikou je monitorování
emisí do vody minimálně s níže uvedenou četností a
v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN
k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití
norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných
mezinárodních norem, jejichž použitím se získají
údaje srovnatelné odborné kvality.

Sledované parametry a četnost jejich sledování je
dána integrovaným povolením.

BAT 8 Nejlepší dostupnou technikou je monitorování
řízených emisí do ovzduší minimálně s níže
uvedenou četností a v souladu s normami EN. Pokud
nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou
technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem
nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím
se získají údaje srovnatelné odborné kvality.

Provádí se monitoring u KJ měřením emisí (jiný
provozovatel). U ostatních zařízení se zjišťují
hodnoty emisí do ovzduší výpočtem podle množství
odpadů přijatého.

BAT 9 Nejlepší dostupnou technikou je monitorování
rozptýlených emisí organických sloučeniny do
ovzduší z regenerace použitých rozpouštědel
dekontaminace…

Netýká se záměru, bez produkce organických
rozpouštědel.

BAT 10 Nejlepší dostupnou technikou je pravidelné

Monitoring
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monitorování pachových látek.

výpočtem zastupujících látek – H2S a NH3. V rámci
záměru předloženo v rozptylové studii.

BAT 11 Nejlepší dostupnou technikou je
monitorování roční spotřeby vody, energie a surovin,
jakož i roční produkce zbytků a odpadních vod,
s četností nejméně jednou ročně.

Monitoring je prováděn průběžně, hodnoty jsou
předkládány 1 x ročně v rámci plnění podmínek IPPC.

1.3 Emise do ovzduší
BAT 12 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zamezení vzniku emisí pachových látek nebo, není-li
to možné, snížit jejich množství, je vytvořit, provést a
pravidelně přezkoumávat plán snižování emisí
pachových látek jako součást environmentálního
řízení.

Opatření pro omezování množství pachových látek
jsou stanoveny v PŘ jednotlivých zařízení, zejména
skládky a kompostárny či budoucích kompostovacích
boxů. V rámci PŘ jsou rovněž stanoveny osoby pro
monitorování / kontroly plnění požadavků.

BAT 13 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
předcházení emisím pachových látek nebo, není-li to
možné jejich snižování, je použití jedné z níže
uvedených technik nebo jejich kombinace:
▪ minimalizace doby zdržení
▪ použití chemického čištění
▪ optimalizace aerobního čištění

Řízena je zejména doba zdržení a to jak na aktivní
ploše skládky před zakrytím odpadem, tak v rámci
kompostovacích procesů, kde jsou dodržovány
příslušné doby zdržení v souladu s PŘ a zamezením
anaerobního rozkladu.

BAT 14 Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze
předcházet vzniku rozptýlených emisí do ovzduší,
zejména prachu, organických sloučenin a pachových
látek, případně jejich množství snížit, není-li možné
jejich vzniku předejít, je použití vhodné kombinace
níže uvedených technik:
▪ minimalizace počtu potenciálních zdrojů
rozptýlených emisí (mimo jiné i omezení
rychlosti přepravy, větrné clony)
▪ výběr a použití vybavení s vysokou
integritou
▪ předcházení korozí
▪ zachycování, shromažďování a zpracování
rozptýlených emisí
▪ zvlhčování
▪ údržba

Pro eliminaci emisí do ovzduší jsou realizována
opatření (viz předchozí kapitola), včetně snížení
rychlosti pojezdů vozidel, větrné clony z inertních
materiálů.
Nejvíce
využívané
je
vlhčení
zpracovávaného odpadu, čištění a údržba
komunikací, včetně jejich skrápění.

BAT 15 Nejlepší dostupnou technikou je provádět
spalování na flérách pouze z bezpečnostních důvodů
nebo za mimořádných provozních podmínek.
Spalování skládkového plynu probíhá v rámci
kogenerační jednotky. Fléra je pouze pro účely
havarijního stavu.

BAT 16 Nejlepší dostupnou technikou pro snížení
emisí z flér do ovzduší v případě, že se nelze vyhnout
spalování na flérách, je použití uvedených technik:
▪ správná konstrukce zařízení
▪ monitorování a záznamy spalování na fléře
1.4 Hluk a vibrace
BAT 17 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zamezení vzniku hluku a vibrací nebo – není-li to
možné – hluk a vibrace omezit, je vytvořit, provést a
pravidelně přezkoumávat plán snižování hluku a
vibrací jako součást systému environmentálního
řízení; tento plán zahrnuje následující prvky:

Samostatný program není zpracován. Hluk a vibrace
jsou řešeny provozními opatřeními, která jsou
součástí provozních řádů a integrovaného povolení.
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▪
▪
▪
▪

protokol obsahující opatření a lhůty;
monitorování hluku a vibrací;
protokol o reakcích na zjištěné výskyty
hluku a vibrací, např. stížnosti;
program předcházení hluku a vibracím;

BAT 18 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zamezení vzniku hluku a vibrací nebo – není-li to
možné – hluk a vibrace omezit, je použití některé
z níže uvedených technik nebo jejich kombinace:
▪ vhodné umístění zařízení a budov;
▪ provozní opatření;
▪ zařízení s nízkou hlučností;
▪ vybavení ke snižování hluku a vibrací;
▪ útlum hluku;

V rámci záměru je snaha umístit zařízení
stacionárního hluku v dostatečné vzdálenosti od
zástavby, případně je odclonit. Provoz bude až na KJ
a automatická dmychadla omezen na denní dobu.
Doprava a provoz manipulační techniky bude
omezen výhradně na denní dobu. Další opatření pro
omezování hluku a vibrací jsou uvedena v předchozí
kapitole.

1.5 Emise do vody
BAT 19 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
optimalizovat spotřebu vody, snížit objem
generovaných odpadních vod a vyloučit nebo –
pokud to není proveditelné – snížit emise do půdy a
vody, je použití vhodné kombinace níže uvedených
technik:
▪ vodní
hospodářství
(úspora
vody,
optimalizace mycí vody)
▪ recirkulace vody
▪ nepropustný povrch
▪ techniky pro snížení pravděpodobnosti
a dopadu přepadů a úniků z nádrží a nádob
▪ zastřešení ploch pro skladování a zpracování
odpadu
▪ oddělení proudů vody
▪ odpovídající infrastruktura pro odvádění
vody
▪ opatření týkající se návrhu a údržby, která
umožňují zajištění a opravu netěsností
▪ přiměřená kapacita vyrovnávací nádrže

V rámci celého areálu CKNO je vytvořen systém
nakládání s vodami a odpadními vodami. Plochy
stávající jsou zabezpečené, skládka má drenážní
systém s odvodem do jímky průsakových vod. Nově
bude doplněna jednotka reverzní osmózy pro čištění
průsakových vod ze skládky. Kompostárna má
samostatnou jímku.
Nové kompostovací boxy budou zastřešené
s odvodem výluhu do jímky kompostárny.
Biodegradační plocha bude opatřena samostatnou
jímkou.
Je možné využívat průsakové vody v místě jejich
vzniku ke skrápění skládky / kompostárny (dle
charakteru vod).
Okolo skládky je rovněž vytvořen kanál pro odvod
dešťové vody.

BAT 20 Nejlepší dostupnou technikou pro snížení
emisí do vody je čistit odpadní vodu vody pomocí
vhodné kombinace uvedených technik:
▪ předčištění a primární čištění
▪ fyzikálně-chemické čištění
▪ biologické čištění
▪ odstranění dusíku
▪ odstranění tuhých částic

Odpadní vody průsakové nejsou vypouštěny, ale jsou
zachyceny v rámci bezodtoké jímky a následně
využívány v místě vzniku. Přebytky jsou odváženy na
čistírnu odpadních vod.

1.6 Emise z havárií a nehod
BAT 21 Nejlepší dostupnou technikou, která
umožňuje omezit dopady havárií a nehod na životní
prostředí nebo jim předcházet, je použití všech níže
uvedených technik v rámci havarijního plánování:
▪ ochranná opatření (ochrana provozu,
požární ochrana, dostupnost zařízení pro
mimořádné situace)

CKNO má zpracovaný plán opatření pro případ
havárie, který bude aktualizován. Je dále vybaveno
prostředky pro havarijní zásahy. O každé havárii je
vedena evidence a následně jsou provedeny rozbory
pro poučení a školení.
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▪
▪

řízení emisí z nehod/havárií (postupy řešení,
technická opatření)
systém
registrace
a
hodnocení
nehod/havárií

1.7 Materiálová účinnost
V rámci CKNO Růžov jsou využívány inertní materiály
pro technické zabezpečení skládky, nebo odpady
komunální biologicky rozložitelné pro účely tvorby
kompostu (dle výstupu použitelného pro různé
účely, včetně tech. zabezpečení skládky).

BAT 22 Nejlepší dostupnou technikou, která
umožňuje účinné využití materiálů, je nahradit
materiály odpadem.
1.8 Energetická účinnost
BAT 23 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
účinné využívání energie je použití kombinace obou
níže uvedených technik:
▪ plán energetické účinnosti;
▪ evidence energetické bilance;

V rámci provozování KJ (jiný provozovatel oproti
CKNO Růžov), ale i v samotném CKNO je vedena
energetická evidence. Pomocí energetického auditu
jsou rovněž hledány cesty pro úsporu energie.

1.9 Opakované použití obalu
BAT 24 Nejlepší dostupnou technikou, která
umožňuje snížit množství odpadu odesílaného
k odstraňování, je maximalizace opakovaného
použití obalu v rámci plánu nakládání se zbytky.

Barely, kontejnery, IBC, či palety využívané v rámci
CKNO se běžně využívají i opakovaně.

2 Závěry o BAT pro mechanickou úpravu odpadu
2.1 Obecné závěry o
BAT pro mechanickou
úpravu odpadu
2.1.1. Emise do ovzduší
2.4. Závěry o BAT pro
mechanickou úpravu
odpadu s energetickou
hodnotou
2.4.1. Emise do ovzduší

BAT 25 Nejlepší dostupné techniky pro snížení
emisí prachu a kovů vázaných na TZL, PCDD/F
a PCB s dioxinovým efektem:
▪ cyklony
▪ tkaninový filtr
▪ mokrá vypírka
▪
vstřikování vody do drtiče

V případě venkovního použití
zařízení pro mechanickou úpravu
odpadu se využívá skrápění
odpadu a mlžících trysek
samotného zařízení, v souladu
s technickými
podmínkami
provozu.

BAT 31 Nejlepší dostupnou technickou pro
snížení emisí organických sloučenin do ovzduší
je technika:
▪ adsorpce
▪ biofiltr
▪ termická oxidace
▪ mokrá vypírka

V zařízeních, kde nedochází
k řízenému odvodu odpadní
vzdušiny
jsou
aplikována
technická opatření.

3 Závěry o BAT pro biologickou úpravu odpadu

3.1 Obecné závěry
o BAT pro biologickou
úpravu odpadu

BAT 33 Nejlepší dostupnou technikou pro
snižování emisí pachových látek a zlepšení
celkové environmentální výkonnosti je volba
vstupujícího odpadu (přejímka, třídění, vhodné
vstupy).

V rámci PŘ jsou a budou dále
stanoveny podmínky pro přijetí
odpadu, včetně ověřování shody
s požadavky na vstup, případně
vytřídění nevhodných příměsí.

BAT 34 Nejlepší dostupnou technikou pro
snížení řízených emisí prachu, organických
sloučenin a zapáchajících sloučenin včetně H2S
a NH3 do ovzduší je použití jedné z níže
uvedených technik nebo jejich kombinace:
▪ biofiltr
▪ tkaninový filtr
▪ termická oxidace

V případě
kompostárny,
či
kompostovacích boxů se nejedná
o řízený odvod emisí. Aplikována
jsou provozní opatření pro
snížení
vlivů
–
skrápění,
dodržování požadavků teplot,
vlhkosti, překrývání a další.
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▪

3.2 Závěry o BAT pro
aerobní
rozklad
odpadu

3.3. Závěry o BAT pro
anaerobní
rozklad
odpadu

3.4. Závěry o BAT pro
mechanickobiologickou úpravu
odpadu

mokrá vypírka

BAT 35 Nejlepší dostupnou technikou
umožňující omezení produkce odpadní vody a
snížení spotřeby vody je použití všech níže
uvedených technik:
▪ oddělení proudů vody
▪ recirkulace vody
▪ minimalizace vzniku výluhu

V rámci kompostování bude
využívána pouze jedna jímka
průsakových vod, kde u plochy
kompostárny nekryté se jedná i o
vody průsakové srážkové. U
kompostovacích
boxů
se
předpokládá napojení na jímku
vod z kompostárny. Při procesu
kompostování se optimalizuje
vlhčení
zakládky,
aby
nedocházelo
k nadbytečné
spotřebě vody pro vlhčení.

BAT 36 Nejlepší dostupnou technikou
umožňující snížit emise do ovzduší a zlepšit
celkovou environmentální výkonnost je
monitorování a/nebo kontrola klíčových
parametrů odpadu a procesů.

Průběžně se monitoruje poměr
C:N, velikost částic, teplota
a vlhkost zakládky, provádí se
překopávání zakládek a udržuje
se optimální výška a tvar
zakládky (krechtu).

BAT 37 Nejlepší dostupnou technikou
umožňující snížit rozptýlené emise prachu,
pachových látek a bioaerosolů do ovzduší z fázi
úpravy ve venkovních prostorách je použití
jedné nebo obou z níže uvedených technik:
▪ použití polopropustných
membránových krytů
▪ přizpůsobení provozu povětrnostním
podmínkám

U kompostovacích boxů jsou
zakládky kryté střechou boxu.
Během
kompostování
a
biodegradace
se
zohledňují
povětrnostní podmínky, jako je
aktuální vlhkost, srážky, teploty,
předpokládaná orientace větru,
umístění v nejnižším místě CKNO.

BAT 38 se týká anaerobního rozkladu.

Netýká se. V rámci záměru bude
využíváno aerobního rozkladu.

BAT 39 Nejlepší dostupnou technikou
umožňující snížit emise do ovzduší je použití
obou níže uvedených technik:
▪ oddělení proudu odpadních plynů;
▪ recirkulace odpadního plynu

Netýká se – nejedná se
o komplexní
zařízení
pro
mechanicko-biologickou úpravu,
ale samostatná zařízení –
mechanická úprava probíhá
pomocí mobilních zařízení (drtič,
síto) a kompostování probíhá na
otevřené kompostárně, nebo
v zakrytovaných kompostovacích
boxech, kde ale nedochází
k řízenému odvodu odpadních
plynů.

Ostatní závěry BAT 40 – 52 se již netýkají činností v rámci záměru uvažovaných.

V rámci výše uvedených obecných opatření BAT lze konstatovat, že záměr není v rozporu
s obecnými požadavky na nejlepší dostupné techniky a s požadavky na mechanickou úpravu
odpadů a biologickou úpravu odpadů. V následující tabulce jsou uvedeny závěry o BAT
pro mechanickou úpravu odpadu, které se týkají především linky mechanicko-fyzikální úpravy
odpadů a recyklační linky inertních odpadů. Mimo to existuje referenční dokument o nejlepších
dostupných technikách pro stacionární zdroje nespadající pod BREF (MŽP, říjen 2015) pro nakládání
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s odpady, kde jsou uvedeny požadavky BAT na jednotlivá zařízení – viz stručné porovnání v tabulce
níže.
Tab. 14 – Porovnání se závěry o BAT pro mechanickou úpravu odpadu
Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t
Primární BAT
preventivní pro obecné
použití

Například školení, optimalizace procesů,
dodržování technologické kázně, emisní
bilance, úklid, skrápění, minimalizace TZL a
další.

Záměr
splňuje
primární
preventivní BAT pro obecné
použití.

Primární specifické BAT

Minimalizace aktivní plochy skládky, hrázky pro
omezení úletů TZL, omezování prašnosti,
hutnění, rozliv, krycí vrstvy, údržba, budování
dalších zařízení pro využití odpadů přímo
v areálu skládky.

Záměr
je
plně
v souladu
s primárními specifickými BAT.

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadu o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na
jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně
Primární BAT
preventivní pro obecné
použití

Například školení, optimalizace procesů,
dodržování technologické kázně, emisní
bilance, úklid, minimalizace emisí, zabezpečení
plochy.

Záměr
splňuje
primární
preventivní BAT pro obecné
použití.

Primární specifické BAT

Použití uzavřeného systému s odtahem, řádná
údržba, technologie pro snížení zápachu,
mechanicko-biologická úprava.

Při
uvažování
aerobního
zpracování
není
záměru
v rozporu s BAT. Řízené odtahy a
uzavření není uvažováno.

Sekundární (koncové)
BAT

Biologické filtry.

Netýká se – záměr uvažuje
aerobní kompostování.

Biodegradační zařízení
Primární preventivní
pro obecné použití

Školení,
optimalizace
procesů,
technologická kázeň a další.

Primární specifické BAT

Rychlé zpracování, uzavřené prostory, zabránit
vzniku anaerobních podmínek při aerobním
zpracování, výsadba zeleně.

B.I.7

údržba,

Záměr
splňuje
primární
preventivní BAT pro obecné
použití.
Při aerobním zpracování na
zabezpečené ploše záměr není
v rozporu s BAT.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace zařízení:

říjen 2021

Předpokládaný termín dokončení realizace záměru zařízení:

prosinec 2021

Pozn.: Uvedené termíny se týkají zařízení pro využívání odpadů (recyklace, MFÚ, kompostovací boxy,
kompostování, multifunkční plocha). Termíny realizace těchto zařízení jsou přímo úměrné situaci na poli
nakládání s odpady a dalšími vlivy, proto jsou výše vypsané termíny předběžné a skutečná doba realizace
se může měnit. U provozu skládky je realizace dlouhodobá daná roční navážkou odpadů až po dosažení
příslušné úrovně, rekultivace a uzavření skládky. Předpokládaný termín ukončení skládkování je cca po roce
2 100.
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B.I.8

Výčet dotčených územních samosprávných celků

Kraj:

Jihočeský kraj

Obec:

Borovany, Ledenice

Obec s rozšířenou působností:

Trhové Sviny, České Budějovice

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Trhové Sviny, České Budějovice

B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

[1]

Územní a stavební řízení
[Městský úřad Trhové Sviny, Magistrát města České Budějovice]

[2]

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro účely rozšíření provozovaných činností
[Magistrát města České Budějovice]

[3]

Změna integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.
[Krajský úřad Jihočeského kraje]

56

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 Využívání přírodních zdrojů – půdy
Záměr bude realizován na území trojice katastrálních území Borovany, Ledenice a Vrcov. Plochy jsou
v současné době vedeny jako ostatní plochy, dobývací prostor, nebo komunikace či manipulační
plochy. Jedná se z části o stávající areál CKNO a z části o dobývací prostor po vytěžení. Záměr je tak
situován převážně mimo zábor zemědělské půdy (zábor ZPF) a nezasahuje ani do pozemků určených
k plnění funkce lesa (PUPFL). Pouze malá část dotčených pozemků je vedena pod ochranou ZPF
s BPEJ 74700, čemuž odpovídá III. třída ochrany ZPF (cca 0,06 ha ze všech dotčených pozemků).
V dalších stupních přípravy záměru bude požádáno o vynětí půdy z ochrany ZPF. V následující tabulce
je uvedeno přibližné porovnání stávajícího a budoucího stavu z hlediska plošného:
Tab. 15 – Plošný rozsah areálu CKNO Růžov

Stávající plocha

Velikost plochy
(záměr)

Celková plocha po
realizaci záměru

Skládka

63 000 m2

43 400 m2

106 400 m2

Kompostárna

1 500 m2

730 m2

2 230 m2

-

1 025 m2
2 025 m2

3 050 m2
součástí plochy skládky,
nenavyšuje celkovou plochu

-

10 217 m2

10 217 m2

64 500 m2

-

115 797 m2

Zařízení

MFÚ-A a MFÚ-C
na tělese skládky

MFÚ-B
Celkové hodnoty

V rámci uvažovaného záměru se nepředpokládají žádné významné zásahy do půdy mimo zakládání
tělesa skládky, jelikož většina nové výstavby (manipulační plochy, či kompostárna) je převážně
povrchového charakteru, bez výrazných výkopových prací. Pokud již vznikne zemina v rámci stavby
manipulačních ploch, bude využita v rámci areálu CKNO k obsypům a terénním úpravám,
nebo na skládce pro technické zabezpečení. Dno vytěženého prostoru v místě bývalé jímky důlních
vod bude nejprve dosypáno skrývkovými či jinými zeminami či inertními odpady (v souladu s platnou
legislativou) na projektovanou úroveň dna skládky V. etapy. Předpokládá se zde uložení
cca 500 000 m3 zeminy, nebo inertního odpadu.
Pro tyto účely bylo vypracováno integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik, které je přílohou
č. 11 oznámení s ohledem na ukládání inertního odpadu na povrchu terénu ve výše uvedeném
množství. S ohledem na novelu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a absenci vyhlášek v době
zpracování oznámení, bylo i z části využito původních vyhlášek, zejména ve vztahu k ukazatelům
znečištění. Skládka se nachází v místech vytěžené části ložiska keramických jílů a diatomitu
Borovany - Ledenice, mimo bloky zásob. Severně od záměru je ložisko cihlářské suroviny Ledenice.
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Průzkum lokality byl proveden na základě dříve provedených prací a vrtné prozkoumanosti území.
Podrobně jsou tyto údaje uvedeny v příloze P_11 oznámení a dále hodnoceny v kapitole D.I.5. Využity
přitom budou zeminy a inertní odpady, které odpovídají okolí lokality – tedy především kvartérní
spraše a sprašové hlíny, terciérní písčité jíly a písky a křídové jíly a písky.
Vztah k územně plánovací dokumentaci
Záměr se rozkládá na území dvou obcí, resp. dvojice územních plánů Borovany a Ledenice. Území
v části Ledenice je vymezeno plochou TIs a TIs-1, která je charakterizována jako plocha technické
infrastruktury – skládka. Severně pak území navazuje na lokální biokoridor a dále plochy zemědělské
(ZE), nebo veřejnou zeleň (VPz-11), západně a z části východně jsou plochy těžby nerostů (TN).
V blízkosti nejsou evidovány žádné nové zastavitelné plochy, které by bylo nutné zohlednit v rámci
hodnocení. Nejbližší plochy pro bydlení jsou stávající na ploše Bv (plochy bydlení v rodinných
domech - venkovské), které jsou již zastavěné a v rámci hodnocení zohledněné. Záměr respektuje
hlavní a přípustné využití plochy TIs, která je charakterizována jako skládka umožňující skládkování
s účelem zachování a rozvíjení stávajícího využití území s umožněním následné rekultivace.
Doporučeným a žádoucím prvkem je ochranná a izolační zeleň.
Tab. 16 – Využití plochy „technické infrastruktury – skládka“ dle ÚP Ledenice
Označení

TIs

Název

Hlavní využití a přípustné

plochy technické
infrastruktury skládka

| skládka odpadů dle platného povolení
| skládkování v souladu s platným
povolením
| nakládání s odpady, MBÚ, MFÚ,
kompostárny, fermentační boxy, třídící
a recyklační linka, výroba el. energie
z bioplynu, solifikace, biodegradace,
shromaždiště a jiné obdobné záměry
| bezprostředně související stavby a zařízení
dopravní nebo tech. infrastruktury
| zeleň
| další činnosti schválené v plánu rekultivace
| dopravní a technická infrastruktura
místního
významu

Nepřípustné využití
| stavby, zařízení a činnosti nesouvisející
s hlavním nebo přípustným využitím
| záměry naplňující parametry nadmístnosti

Podmínky prostorového uspořádání
| minimalizovat dopady na krajinu a hodnoty
území, včetně její dominantnosti v krajině –
cílem je co nejcitlivější zasazení do krajiny
(např. pomocí zeleně)
| minimalizovat negativní vliv na okolí

Pozn.: plocha TIs je plocha stabilizovaná, plocha TIs-1 je dle ÚP plocha změn.
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Obr. 9 – Výřez platného územního plánu Ledenice

Podle koncepce rozvoje území obce Ledenice je žádoucí dodržovat podmínku VL3 – ochrana
chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb, což vychází
i z legislativních podmínek využití území. Záměru se týká především umístění staveb a zařízení,
která mohou být zdrojem negativních vlivů. Tyto stavby a zařízení, která mohou být zdrojem
negativních vlivů, jako je hluk, zápach, neionizující záření, nesmí být umisťovány tak,
aby do chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů zasáhly nadlimitní
hodnoty negativních vlivů z těchto staveb a zařízení. Tato podmínka se vztahuje i na předkládaný
záměr a zhodnocení hodnot vlivů záměru na nejbližší chráněné venkovní prostory je uvedeno
v dalších částech oznámení.
Podle územního plánu Borovany se nachází záměr na ploše těžby – skládkové plochy (TN).
Na ně navazují plochy výroby a skladování (VS) a částečně plochy dopravní infrastruktury (DS).
Tab. 17 – Využití plochy „technické infrastruktury – skládka“ dle ÚP Ledenice
Označení

TN

Název

plochy těžby –
skládkové plochy

Hlavní využití a přípustné
| zařízení drobné výroby a skladování
| plochy pro těžbu a skládky
| stavby technického vybavení a dopravy
zabezpečující provoz a potřeby území
| zeleň, pěstební školky, skleníky za splnění
podmínky neomezení těžby a souhlasu
správce dobývacího prostoru
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Obr. 10 - Výřez platného územního plánu Ledenice Borovany

Z výše uvedených informací z územního plánu obou dotčených obcí je patrné, že záměr je zcela
v souladu s platnými územními plány. Výchozími podklady byly platné územní plány obcí, případně
jejich změny, včetně dostupných informací z portálu Informačního systému SEA.
B.II.2 Využívání přírodních zdrojů – vody (odběr a spotřeba)
Voda bude využívána převážně v době provozu záměru ke skrápění a vlhčení, dále pak pro účely
sociální. Během výstavby se očekává minimální spotřeba vody, zejména v případě stavby
manipulační plochy ke skrápění. Většina surovin je jinak dovážena v hotovém stavu, bez nutnosti
doplňování vody. Pitná voda pro zaměstnance stavební firmy bude k dispozici balená.

Během provozu bude spotřeba vody rozdělena podle charakteru využití následujícím způsobem:
▪

voda pro skrápění tělesa skládky – využívána je voda z jímky průsakových vod o kapacitě
1 000 m3 ke zpětnému rozlivu na těleso skládky – v případě jejího nedostatku se využije voda
užitková z řadu – vlivem rozšíření tělesa skládky se očekává navýšení spotřeby vody;

▪

vlhčení zakládky kompostárny / kompostovacích boxů – bude využita voda průsaková
z kompostárny (jímka v její blízkosti), nebo voda užitková v případě nedostatku srážkové
vody;

▪

plocha biodegradace – na této ploše bude využívána pro skrápění průsaková srážková voda
z jímky, jež bude určena pro plochu biodegradace;

▪

skrápění komunikací – ke skrápění komunikací mimo těleso skládky bude využita užitková
voda rozstřikem z cisterny, v případě komunikací na těsněném tělese skládky je možné použít
vodu z jímky průsakových vod.

▪

mytí zařízení a strojů – pro tyto účely je u vstupu vybudována mycí plocha, kde je možné
za pomocí užitkové vody provést očistu vozidel či dalších strojů;
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▪

skrápění odpadu pro omezování prašnosti – ke skrápění bude využívána voda užitková,
pokud bude probíhat drcení na manipulační ploše mimo těleso skládky, v případě, že se bude
jednat o drcení v tělese skládky s následným využitím pro TZS, je možné použít vodu
srážkovou z jímky průsakových vod ze skládky;

Žádné technologické vody, které by spotřebovávala přímo technologie pro úpravu odpadů
se nepředpokládají, mimo skrápění a vlhčení odpadů. K dispozici je v areálu také zdroj užitkové vody
z řadu. Záměrem investora je dále využití technologie reverzní osmózy pro čištění průsakových vod
ze skládky, které bude možné následně lépe využít v rámci celého areálu i pro skrápění
zrekultivovaných částí skládky, skrápění zpevněných komunikací a ploch v areálu či pro požární účely.
Tím by došlo ke snížení celkové náročnosti odběru nebo dovozu užitkové vody a záměr by byl více
soběstačný. Pro požární účely jsou dále k dispozici napojení na hydranty užitkové vody.
Stávající provoz obsluhuje 5 zaměstnanců. Po uvedení záměru do provozu se očekává navýšení
o přibližně 2 nové zaměstnance. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, přílohy č. 12, se uvádí potřeba 30 m3 vody
na jednoho pracovníka v jedné směně za rok pro provozy s potřebou vyšší hygieny.
cca 150 m3 za rok

Stávající spotřeba vody pro zaměstnance:

Spotřeba vody pro zaměstnance po realizaci záměru: cca 210 m3 za rok
Spotřeba pitné vody bude pokryta z vodovodní sítě, jejíž přípojka vede od sousední firmy
LB MINERALS, s.r.o., případně bude využita voda balená.
B.II.3 Využití surovinových a energetických zdrojů
V době výstavby manipulačních ploch budou využívány běžné surovinové zdroje, jako jsou štěrky,
betonové hmoty, asfaltové směsi (živice), které budou jednorázově dováženy k okamžitému použití.
Během výstavby se očekává i mírné navýšení spotřeby motorové nafty pro manipulační techniku
využívanou na stavbě. Spotřeba bude pokryta z nádrže motorové nafty v areálu CKNO. Během
realizace budou využívány i samotné odpady jako technické zabezpečení skládky (viz text v části
B.I.6). V případě potřeby bude i nadále využíváno stávajících zdrojů elektrické energie během stavby.
Při provozu pak dochází k využití surovinových a energetických zdrojů. Využívání odpadů bylo
popsáno v popisu technologie a dále je uvedeno v části výstupů – odpady. Základní spotřebovanou
surovinou je motorová nafta, která je v areálu k dispozici z vnitropodnikové čerpací stanice. Vlivem
záměru dojde k mírnému navýšení pojezdových ploch a spotřeba motorové nafty se tak mírně zvýší
pojezdem manipulační techniky. U skládky je rozšíření kompenzováno uzavřením stávajících částí
(rekultivací), takže vždy je obsluhována prakticky stejná plocha. Navýšení se předpokládá o cca 500 l
za týden vlivem navýšení počtu pojezdů manipulační techniky. Celkově se očekává spotřeba
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motorové nafty na úrovni cca 50 000 l za rok pro účely manipulační techniky. Mezi další spotřebiče
motorové nafty budou zařazeny i nové drtiče a síto. Jedná se o linku MFÚ, kde je naftový drtič a síto
a dále recyklační linku, kde se uvažuje obdobný typ drtiče.
Tab. 18 – Uvažované navýšení spotřeby motorové nafty
Výkon / příkon
motoru zařízení

Účinnost motoru
zařízení

Spotřeba paliva hodinová

Drtící zařízení linky MFÚ

320 kW / 800 kW

40 %

80 l.hod-1

Drtící zařízení recyklace

320 kW / 800 kW

40 %

80 l.hod-1

Sítovací zařízení

90 kW / 225 kW

40 %

22 l.hod-1

Zařízení

Celková spotřeba při provozu všech zařízení současně

182 l.hod-1

Celková spotřeba za rok při počtu provozu 1 666 hodin

303 212 l

Dalším

surovinovými

zdroji

jsou

suroviny

pro

podporu

kompostovacího

procesu,

kterými jsou v podstatě hnojiva, nebo i odpady, které vyhovují daným vlastnostem. Mezi ostatní
surovinové zdroje lze zařadit hnojiva s obsahem biogenních prvků (N, P, K) a stimulátory
kompostovacího procesu (stimulace aktivity mikroorganismů), které se do kompostu mohou dodávat
pro zlepšení procesu kompostování. Rovněž se pak může jednat o materiály, jako jsou hobliny, sláma,
piliny, nebo se využívají i samotné odpady:
▪

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

▪

17 05 06

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05

O

▪

20 02 02

Zemina a kameny

O

Mimo výše uvedené surovinové zdroje jsou dále spotřebovány prostředky DDD, které jsou
jednorázově dováženy externí odbornou společností. Dále to mohou být různé běžné údržbové
prostředky pro mechanizaci, nebo úklidové prostředky. Množství těchto surovin je nevýznamné
a nijak se nemůže projevit na hodnocení vlivů záměru na ŽP. Oleje pro údržbu zařízení
jsou skladovány v zabezpečeném skladu olejů o kapacitě 1 200 l (6 x 200 l sud).
Mimo surovinové zdroje dochází také ke spotřebě elektrické energie. V areálu se nachází stávající
zdroj elektrické energie, který slouží zejména pro ohřev teplé vody, osvětlení, čerpadla a provoz
kanceláře. Očekává se, že provoz všech zařízení bude pokryt ze stávajícího zdroje elektrické energie.
Součástí areálu je rovněž kogenerační jednotka, která na základě spalování skládkového plynu rovněž
vyrábí elektrickou energii, kterou dodává zpět do sítě. Vytápění je řešeno pouze v objektu
administrativy, jinak ostatní části vytápění nevyžadují.
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Tab. 19 – Stávající spotřeba elektrické energie
Spotřebiče elektrické energie
[spotřebiče]

Stávající spotřeba za rok
[spotřeba v MWh]

vytápění

6,1

ohřev teplé vody

1,3

osvětlení

3,1

technologie – zařízení CKNO

4,5

Celková spotřeba el. energie
průměrně za rok

15 MWh

Vlivem realizace záměru se předpokládá navýšení spotřeby elektrické energie z důvodů umístění
centrálních dmychadel v rámci kompostovacích boxů. Ostatní části záměru jsou soběstačné,
resp. založeny na jiném způsobu pohonu (motorová nafta).
B.II.4 Využívání biologické rozmanitosti
Biologická rozmanitost (biodiverzita) dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti je chápána jako variabilita
všech žijících organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických
komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.

Záměr se nachází v místě vytěženého prostoru, který nezasahuje do žádné zvláště chráněného území,
či území lokality NATURA 2000. Nezasahuje ani přímo do žádného prvku územního systému
ekologické stability. Severně prochází lokální biokoridor, který nebude záměrem negativně ovlivněn.
Z hlediska vodního prostředí se nachází v těsné blízkosti chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Nedochází k žádnému zásahu do zmapovaného biotopu, či zásahu do území přírodně významnému.
V pásu mezi tělesem skládky a komunikací ve směru Růžov – Ledenice se nacházejí dřeviny,
které mohou být záměrem dotčeny. Náhradou za ně bude výsadba dřevin, jako ochranného pásu
zeleně podél severovýchodní hranice areálu skládky. Použito přitom bude původních druhů dřevin,
jako například javor klen, lípu malolistou, dub zimní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, topol osika,
a podobně.
Na území záměru byl dále prováděn orientační biologický průzkum a dále byla provedena rešerše
dříve prováděných průzkumů na lokalitě – viz základní biologické hodnocení v příloze. Záměrem bude
dotčeno území vytěženého prostoru a částečně jímka na srážkové vody z prostoru těžby, která v době
průzkumu byla s nízkým výskytem vody. Na březích okolo vodní plochy se nacházejí nahodilé výskyty
pionýrských druhů. Na stanovištích lépe zásobených vodou pak například rákos obecný, orobinec
širokolistý, nebo přesličky. Dílčí lokality rozvoje v areálu skládky jsou často pokryty ruderálními druhy.
Severovýchodní okraj záměru je tvořen svahem s několika stupni po těžbě, který je částečně pokryt
vegetací a náletem několika druhů dřevin. Pronikají sem rovněž luční druhy a polní plevele.
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Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že zájmové území je antropogenní plocha s absencí
přírodních stanovišť. V rámci terénního průzkumu nebyl objeven žádný zvláště chráněný druh rostlin,
naopak se zde vyskytují druhy v ČR nepůvodní a často invazní (např. ovsík vyvýšený, třtina křovištní,
apod.).
Z hlediska fauny byl kladen důraz především na obratlovce. Vzhledem k charakteru lokality
s nedostatkem potravy a úkrytů, silně ovlivněné člověkem, hlukovou zátěží z těžby a emisemi prachu
nebylo pozorováno velké množství živočišných druhů. V zájmovém území byly pozorovány běžné
druhy, nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Druhové složení živočichů značí,
že se v území vyskytují druhy kulturní krajiny bez pronikání vzácnějších taxonů. Chybí druhy vázané
na vodní prostředí.
Záměr je dále situován mimo pozemky určené k plnění funkce lesa a minimálním způsobem zasahuje
do pozemků ve III. třídy ochrany ZPF (0,06 ha). Jinak se jedná převážně o pozemky těžebního
prostoru, které nejsou z biologického hlediska natolik cenné.
Území je silně antropogenně ovlivněno těžebním prostorem a průmyslovým využitím.
Již ve stávajícím stavu je výrazně narušena estetická hodnota krajiny a harmonické měřítko
mezi prostorem průmyslově využívaným, obytnými částmi a přírodou. Záměr stávající stav krajiny
nezhorší, ale naopak v případě rekultivace skládky by mohl přispět k lepšímu zapojení vytěženého
prostoru do okolního terénu.
Obecně lze říci, že záměrem nebudou dotčeny hodnotné biotopy či chráněné druhy rostlin
či živočichů. Realizací záměru tak nedochází k negativnímu ovlivnění biologicky cenného území.

B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí – ovzduší, hluk
Záměr se nachází ve stávajícím areálu CKNO Růžov s tím, že rozšíření je uvažované do bývalého
těžebního prostoru, část je dosud aktivně těžená. Z pohledu znečištění ovzduší, nebo hlukové zátěže
je tak dominantním zdrojem právě samotná těžba, kde je denně realizována doprava a těžební práce.
V době výstavby nebude ovzduší významným způsobem ovlivněno. Výstavba se týká především
kompostovacích boxů, případně manipulačních ploch. V případě skládky je její výstavba samotným
provozem a ostatní zařízení jsou mobilní a nevyžadují žádné významné stavební či terénní úpravy.
Samostatná rozptylová studie nebyla pro účely výstavby zpracovávána s ohledem na nevýznamnost
zdrojů znečištění. Nárazově, nepravidelně bude realizována doprava stavebních hmot (liniové zdroje).
Očekává se nejvýše několik jednotek nákladních vozidel za den. Doprava bude realizována
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pouze v denní době. Na základě zkušeností zpracovatele lze konstatovat, že příspěvky k imisní zátěži
relevantními škodlivinami výfukových plynů budou zanedbatelné a nezpůsobí významné ovlivnění
imisní situace v lokalitě. Samotná fáze realizace bude navíc časově omezena.
Dalším zdrojem znečištění může být samotná výstavba, místo výstavby, jakožto plošný zdroj emisí
tuhých znečišťujících látek. V případě zemních prací, nebo prací se zeminou, či stavebními hmotami,
nebo i z pojezdů vozidel na ploše stavby, může docházet ke zvýšení prašnosti. Z toho důvodu
se provádí skrápění (vlhčení) materiálů a pojezdových ploch, aby se prašnost eliminovala.
V době provozu bude ovzduší ovlivňováno zejména skládkováním odpadů a procesem kompostování.
U skládkování se očekává přibližně stejné množství emisí jako ve stávajícím stavu, neboť roční
množství odpadů se nemění. Mírně vzrostou emise z kompostování a kompostovacích boxů a zařízení
pro úpravu odpadů, které dnes v areálu nejsou. Posledním bodem je pak samotná doprava materiálů,
která se ale vlivem záměru nemění, resp. její denní maxima zůstanou na stávající úrovni. Pro fázi
provozu byla vypracována rozptylová studie, která je přílohou oznámení. Stávající stav je tvořen
imisním pozadím lokality, jak je popsáno v části C.
Provoz záměru se oproti stávajícímu stavu projeví na kvalitě ovzduší následujícím způsobem:
▪

rozšíření skládky odpadů → produkce emisí ze skládkování;

▪

navýšení kapacity kompostárny a zprovoznění kompostovacích boxů → navýšení produkce
emisí z aerobních procesů vlivem přeměny organických materiálů na kompost;

▪

provoz linky mechanicko-fyzikální úpravy → produkce emisí tuhých znečišťujících látek
z drcení a třídění odpadů a emise výfukových plynů z pohonu drtiče a síta;

▪

provoz recyklační linky → produkce emisí tuhých znečišťujících látek z drcení inertního
odpadu a emise výfukových plynů z pohonu drtiče.

Bodovým zdrojem bude motor pomaloběžného drtiče (typ Doppstadt DW 3060) a rotačního síta
(typ Doppstadt SM 620) v rámci linky MFÚ v nichž je během jejich provozu spalována motorová
nafta. Linka bude provozována na tělese skládky. Při uvažovaném výkonu drtiče 30 t∙hod-1 je bodový
zdroj (spalování motorové nafty v pístovém motoru) v provozu 1 666 hod∙rok-1. Stejná provozní doba
je uvažována i u rotačního síta. Denní provozní doba v pracovních dnech je uvažována 16 hodin
(pondělí–pátek, 6:00-22:00). K vypouštění odpadní vzdušiny do vnějšího ovzduší budou využívány
výduchy motoru drtícího zařízení a rotačního síta o uvažovaném vnitřním průměru 0,2 m,
které budou umístěné ve výšce cca 2 m nad zemí. Objem odpadní vzdušiny byl stanoven odborným
odhadem v množství 1 800 m3∙hod-1.
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Tab. 20 - Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení
Znečišťující látka

Spotřeba paliva
[kg∙rok-1]

NOX

111 622

CO

Emisní faktor
[kg∙t-1 spáleného paliva]

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,498

6

0,111

Tab. 21 - Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - rotační síto
Znečišťující látka

Spotřeba paliva
[kg∙rok-1]

NOX

30 821

CO

Emisní faktor
[kg∙t-1 spáleného paliva]

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,137

6

0,031

Zároveň je linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů plošným zdrojem znečišťování ovzduší,
kdy během drcení jsou produkovány emise tuhých znečišťujících látek (cca 2 m nad zemí). Stanovení
množství znečišťujících látek M z drcení odpadů na lince MÚ je provedeno pomocí dílčích emisních
faktorů uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí pro technologii recyklačních linek
stavebních

hmot.

Vzhledem

k charakteru

drceného

materiálu

(komunální

odpad),

však při skutečném provozu zařízení nebude docházet k emitování znečišťujících látek na takovéto
úrovni. Vzhledem k prováděným činnostem je pro výpočet využit emisní faktor pro primární drcení
(provoz pomaloběžného drtiče) a pro primární třídění (provoz rotačního síta). Dále pak pro přesypy
dopravníků z primárního drcení a třídění. Výpočet je proveden pro primární drcení a třídění za použití
zkrápění. Podrobně jsou výsledky uvedeny v rámci rozptylové studie.
Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových emisích
TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí, prosívání
apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových emisích TZL.
Tab. 22 - Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení odpadů na lince MFÚ
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g∙hod-1

kg∙rok-1

g∙s-1

PM10

673

1121

0,177

PM2,5

153

255

0,042

Tab. 23 - Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění na rotačním sítu
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g∙hod

-1

kg∙rok-1

g∙s-1

PM10

428

713

0,119

PM2,5

126

210

0,035
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Kompostárna je plošným zdrojem znečišťování ovzduší. Hlavní plynnou emisí z provozu
kompostárny je oxid uhličitý (CO2), který vzhledem k tomu, že vzniká rozkladem rostlinných tkání,
nenavyšuje antropogenní skleníkový efekt. Dále mohou být do ovzduší emitovány amoniak (NH3),
methan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (N2O, NOX) a sirovodík (H2S). Emise těchto látek však
lze obecně specifikovat velmi obtížně, neboť jsou závislé na stavu zrání kompostu, aeraci kompostu,
četnosti překopání apod. Jako reprezentativní látka, zahrnující všechny pachové látky obsažené
v odpadním plynu, byl zvolen amoniak (NH3). Z uvedených znečišťujících látek je výpočet
dále proveden pro oxid uhelnatý (CO), neboť pro zbývající znečišťující látky nejsou stanoveny imisní
limity.
Tab. 24 - Výpočet emisí NH3 a CO z kompostárny
Množství NH3
Množství CO

[g∙t-1 kompostu]

128,4

-1

[g∙t kompostu]

114,9

Tab. 25 - Emise M znečišťujících látek odcházejících z kompostárny
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g∙hod

-1

kg∙rok-1

g∙s-1

NH3

511,2

4494

0,142

CO

457,2

4022

0,127

Kompostovací boxy jsou rovněž plošným zdrojem znečišťování. Hlavní plynnou emisí z provozu
zamýšlených kompostovacích boxů – 5 ks o kapacitě každého 5 000 t, bude oxid uhličitý (CO2),
který vzhledem k tomu, že vzniká rozkladem rostlinných tkání, nebude navyšovat antropogenní
skleníkový efekt. Dále mohou být do ovzduší emitovány amoniak (NH3), methan (CH4), oxid uhelnatý
(CO), oxidy dusíku (N2O, NOX) a sirovodík (H2S). Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude plocha
boxů, na níž budou probíhat kontrolované aerobní procesy (za přístupu vzduchu) přeměny
organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity na kompost. U kompostárny je obecně
nejvýznamnější emise pachových látek. Intenzita zápachu při kompostování je závislá na aeraci
zrajícího kompostu. Jako reprezentativní látka, zahrnující všechny pachové látky obsažené
v odpadním plynu, byl zvolen amoniak (NH3). Z uvedených znečišťujících látek je výpočet
dále proveden pro oxid uhelnatý (CO), neboť pro zbývající znečišťující látky nejsou stanoveny imisní
limity. Celková roční kapacita kompostovacích boxů je stanovena na 25 000 t. Pro výpočet emisí NH3
a CO byla použita rozptylová studie č. E/3600/2013/3 společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY
OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., zpracovaná v červenci 2013 pro Otevřenou kompostárnu Šluknov [6].
Uvedená rozptylová studie uvádí, že z kompostu o hmotnosti 14,8 t vzniknou emise NH3 v množství
1,9 kg a CO v množství 1,7 kg.
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Tab. 26 - Výpočet emisí NH3 a CO z kompostárny [6]
Množství NH3
Množství CO

[g∙t-1 kompostu]

128,4

-1

[g∙t kompostu]

114,9

Tab. 27 - Emise M znečišťujících látek odcházejících z kompostárny
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g∙hod

-1

kg∙rok-1

g∙s-1

NH3

366,4

3210

0,102

CO

327,9

2873

0,091

Skládka je plošným zdrojem, a to jak ve stávajícím, tak i budoucím stavu. Je vybavena aktivním
odplyňovacím systémem, tvořeným čerpacími studnami s horizontálně a vertikálně uloženým
sběrným a svodným potrubím do čerpací stanice skládkového plynu a kogenerační jednotky.
Skládkový plyn vzniká v procesu rozkladu organických složek skládkovaného odpadu a jeho složkami
jsou methan (50–55 objemových %), oxid uhličitý (45 - 50 objemových %) a další stopové příměsi
do cca 1 objemového % (kyslík, sirovodík, argon, halogenovodíky, oxid dusný, amoniak, vodík,
organické látky, organokovové sloučeniny, křemičité sloučeniny). Skládkový plyn se při vyšším obsahu
H2S a těkavých mastných kyselin může projevit zápachem. Plošným zdrojem znečišťování ovzduší
je plocha tělesa skládky, v níž neřízeně probíhají procesy rozkladu biogenních odpadů v obou formách
(aerobní i anaerobní). Během tohoto procesu uniká z povrchu skládky do ovzduší skládkový plyn (část
je jímána odplyňovacím systémem – účinnost tohoto systému uvažována 75 %), který se může
projevit zápachem. Množství skládkového plynu závisí na složení odpadu, stupni zhutnění
a v průběhu času se v závislosti na stupni rozkladných procesů uvnitř skládkového tělesa mění.
Jako reprezentativní látka, zahrnující všechny pachové látky obsažené ve skládkovém plynu, byl
zvolen sirovodík (H2S).
Projektovaná roční kapacita skládky je uvažována 50 000 t/rok. Pro výpočet emisí H2S byl použit
program Landfill Gas Emissions Model (LandGEM, verze 3.02) Kalifornské EPA (U.S. Environmental
Protection Agency). Uzavření skládky je plánováno na rok 2120.
Tab. 28 - Výpočet emisí H2S z plochy skládky odpadu
Množství H2S
Hustota H2S (plyn)
Množství H2S
Účinnost systému odplynění

[m3∙rok-1]

5,309

[kg∙m-3]

1,363

-1

[kg∙rok ]

7,24

[%]

75
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Tab. 29 - Emise M znečišťujících látek odcházejících z plochy tělesa skládky odpadu

Znečišťující látka
H2S

Množství M znečišťujících látek
g∙hod-1

kg∙rok-1

g∙s-1

0,21

1,81

0,0000583

Recyklační linka bude obdobně jako linka MFÚ bodovým zdrojem a zároveň zdrojem plošným.
Motor recyklačního zařízení (drtiče) bude z pohledu spalování motorové nafty v pohonu jednotek
bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. Bodovým zdrojem bude motor pomaloběžného drtiče
(typ Doppstadt DW 3060) a rotačního síta (typ Doppstadt SM 620) v nichž je během jejich provozu
spalována motorová nafta. Recyklační linka bude provozována na manipulační ploše a bude sloužit
pro drcení a třídění inertních odpadů, které bude následně možné využít i jako technické zabezpečení
skládky. Předpokládané množství zpracovaného odpadu u linky MFÚ (na multifunkční ploše)
je do 50 000 tun nadrceného odpadu za rok. Při uvažovaném výkonu drtiče 30 t∙hod-1 je bodový zdroj
(spalování motorové nafty v pístovém motoru) v provozu 1 666 hod∙rok-1. Stejná provozní doba
je uvažována i u rotačního síta. Denní provozní doba v pracovních dnech je uvažována 16 hodin
(pondělí–pátek, 6:00-22:00). K vypouštění odpadní vzdušiny do vnějšího ovzduší budou využívány
výduchy motoru drtícího zařízení a rotačního síta o uvažovaném vnitřním průměru 0,2 m,
které budou umístěné ve výšce cca 2 m nad zemí. Objem odpadní vzdušiny byl stanoven odborným
odhadem v množství 1 800 m3∙hod-1.
Tab. 30 - Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení
Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva
[kg∙rok-1]
111 622

Emisní faktor
[kg∙t-1 spáleného paliva]

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,498

6

0,111

Tab. 31 - Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - rotační síto
Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva
[kg∙rok-1]
30 821

Emisní faktor
-1
[kg∙t spáleného paliva]

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,137

6

0,031

Stejná provozní doba je uvažována i u rotačního síta. Stanovení množství znečišťujících látek M
z drcení odpadů na lince MÚ je provedeno pomocí dílčích emisních faktorů uvedeného ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí pro technologii recyklačních linek stavebních hmot. Oproti lince MFÚ
se zde skutečně jedná o stavební odpady. Vzhledem k prováděným činnostem je pro výpočet využit
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emisní faktor pro primární drcení (provoz pomaloběžného drtiče) a pro primární třídění (provoz
rotačního síta). Dále pak pro přesypy dopravníků z primárního drcení a třídění. Výpočet je proveden
pro primární drcení a třídění za použití zkrápění, což je jednou z technických podmínek provozu
zařízení. Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisích TZL.
Tab. 32 - Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení odpadů na lince MFÚ
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g∙hod

-1

kg∙rok-1

g∙s-1

PM10

673

1 121

0,177

PM2,5

153

255

0,042

Tab. 33 - Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění na rotačním sítu
Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g∙hod

-1

kg∙rok-1

g∙s-1

PM10

428

713

0,119

PM2,5

126

210

0,035

Biodegradační plocha je uvažována na multifunkční ploše B o kapacitě 30 000 tun za rok. Plocha
bude ohraničena hrázkami a bude zde docházet k úpravě odpadu kontaminovaného ropnými látkami,
zejména zeminy, ropné kaly, nebo odpady znečištěné NEL a PAU za pomocí biopreparátoru.
Biodegradace je teoreticky možný zdroj pachových látek z biochemické degradace rozložitelných
kontaminantů. Vzhledem k tomu, že však dosud nebyla stanovena metodika pro provádění
rozptylových studií pro pachové látky a veškeré emisí z biodegradace jsou fugitivního charakteru,
a tudíž nejsou známy jejich hmotnostní toky, není tato technologie v rozptylové studii uvažována
jako relevantní zdroj znečišťování ovzduší. Současně budou dodržovány podmínky, které stanovuje
vyhláška č. 415/2012 Sb. – viz dále text v rámci hodnocení pachové zátěže.
Pachová zátěž
Z výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší je zejména skládka a proces kompostování zdrojem
pachových látek, které jsou charakterizované v hodnotách výše jako emise amoniaku a sirovodíku.
Pro omezování pachové zátěže je nutné striktně dodržovat technologické podmínky:
▪

v rámci kompostárny a kompostovacích boxů musí být udržován příslušný tvar zakládky,
který je potřebné pravidelně překopávat a udržovat jej v požadované teplotě a vlhkosti.
U kompostovacích boxů se dále uplatňuje provzdušňování kompostovacích boxů pomocí
centrifugálních dmychadel. Primárně je tak nutné udržovat v zakládce optimální obsah
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kyslíku, aby bylo dosaženo snížení úrovně emisí NH3 a zároveň nedocházelo k anaerobnímu
rozkladu. Ke zvýšení pachového vjemu může dojít při manipulaci s materiálem, zejména
při vstupu do zařízení – zakládka. Proto je důležité samotnou zakládku provést
v co nejkratším čase. Samotný proces kompostování pak již neprodukuje tak vysoké množství
pachových látek, jako je tomu na počátku kompostování. Rovněž pak bude v provozním řádu
stanovena maximální doba uložení odpadu před jeho kompostováním, aby nedošlo
k započetí anaerobního rozkladu před jeho vlastním kompostováním.
▪

biodegradační plocha bude využívána pro odpady převážně charakteru zeminy
kontaminované ropnými látkami, kde není předpoklad významného vzniku emisí
znečišťujících látek obtěžujících zápachem.

▪

u skládky se pro eliminaci pachových látek udržuje aktivní plocha skládkování na minimální
ploše a odpady jsou postupně hutněny a překrývány vhodnými odpady. Pro odvod
skládkového plynu se využívá plynosběrné potrubí, kterým se skládkový plyn odvádí
do kogenerační jednotky, kde dochází k jeho spalování a tvorbě tepla a elektrické energie.
Kogenerační jednotka musí být udržována v bezvadném stavu, aby nedošlo k jejímu výpadku.
V případě havarijního stavu je nutné nasadit náhradní dopalovací zařízení – fléru.

Obecně jsou tedy skládka a kompostovací procesy zdrojem pachových látek. V rámci skládky
se ale ročně zpracovávané množství nemění, resp. předpokládá se, že se objem ukládaného
materiálu bude postupně objemově snižovat právě pomocí kompostovacích a dalších procesů.
U kompostování lze výrazně omezit pachové látky optimálním obsahem kyslíku v zakládce. Navíc obě
plochy – kompostovací boxy a kompostárna, budou umístěny v jižní části areálu, která je od obytné
zástavby jižně zakrytá průmyslovým objektem těžební společnosti a ostatními směry skládkou
a zalesněnými plochami v okolí CKNO Růžov. Při dodržení stanovených technologických postupů
by tak během provozu nemělo být nakládání s odpady v rámci CKNO Růžov významným zdrojem
pachových látek.
Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Výše uvedené zdroje znečišťování ovzduší jsou zařazeny podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší, převážně jako vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Uvedené zdroje budou
Skládka odpadů je dle kódu 2.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Skládky,
které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t - zařazena
do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

71

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Kompostovací plocha s kapacitou 35 000 t a kompostovací boxy s kapacitou 25 000 tun
zpracovaného odpadu za rok je dle kódu 2.3. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší - Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné
nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu
ročně - zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Linka pro mechanicko-fyzikální úpravu (MFÚ) odpadů s kapacitou 50 000 t/rok je na základě roční
emise 1,5 t tuhých znečišťujících látek dle kódu 11.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší - Stacionární zdroje, jejichž roční emise tuhých znečišťujících látek překračuje 5 t - zařazena
do kategorie
nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Recyklační linka dosahuje kapacity více než 25 m3 za den a je tak dle kódu 5.11 přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných
surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel,
bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované
kapacitě vyšší než 25 m3 za den – zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší
Motor primárního pomaloběžného drtiče (např. Doppstadt DW 3060) v rámci MFÚ a recyklační linky
odpadů o jmenovitém tepelném výkonu cca 320 kW (při uvažované tepelné účinnosti 40 % bude
jmenovitý tepelný příkon cca 533 kW) je dle kódu 1.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
od více než 0,3 MW do 5 MW včetně - zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Motor rotačního síta (např. typ Doppstadt SM 620) v rámci linky MFÚ o jmenovitém tepelném
výkonu cca 90 kW (při uvažované tepelné účinnosti 40 % bude jmenovitý tepelný příkon cca 150 kW)
je dle kódu 1.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
- zařazen do kategorie
nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Biodegradační plocha je dle kódu 2.4 přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší - Biodegradační a solidifikační zařízení – zařazena do kategorie
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vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Porovnání s emisními limity a podmínky provozu
V rámci uvažovaného záměru jsou navržena následující opatření. Pro kompostárny a kompostovací
boxy, resp. zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší
než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně jsou místo
povinnosti plnit emisní limity stanoveny dle bodu 1.1 části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
technické podmínky provozu:
▪

násypné bunkry jsou v uzavřeném provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal
a při vykládce svozových vozidel s odpady, musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny
do zařízení na čištění odpadních plynů;
 netýká se, záměr neuvažuje uzavřené bunkry;

▪

zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání kompostů) smí být
u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používány k vlhčení kompostu
pouze tehdy, nebude-li použití zvyšovat pachovou zátěž okolí;
 k vlhčení kompostu jsou využívány pouze průsakové vody z dešťových srážek v rámci
kompostárny, nebo výluhové vody z materiálu v kompostovacích boxech, není zde předpoklad,
že by tyto vody zvyšovaly pachovou zátěž;

▪

odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny jsou odváděny
do zařízení na čištění odpadních plynů;
 netýká se, záměr neuvažuje uzavřené bunkry.

Pro recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den jsou místo
povinnosti plnit emisní limity stanoveny dle bodu 4.5.2. části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
technické podmínky provozu - snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech
operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší a to v závislosti na povahu
procesu, například:
▪

zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest;

▪

instalací zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení;

▪

opatřením pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, umisťování
venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn;

▪

opatřeními pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních
ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání nákladních prostorů
expedujících dopravních prostředků.
 využíváno bude mobilního drtiče a síta, odpady k drcení budou vždy vlhké (skrápěné)
pro omezování prašnosti, na deponiích budou tvořeny závětrné hrázky, nákladní prostory vozidel
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budou zakrytovány, pravidelně bude prováděna očista komunikací a manipulačních ploch
a rychlost pojezdu vozidel bude omezena.

Pro motor drtiče recyklační linky stavebních hmot a linky MFÚ o jmenovitém tepelném příkonu
533 kW jsou stanoveny emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. následovně:
Tab. 34 – Specifické emisní limity pro pístové spalovací motory, výkon od 0,3 do 1,0 MW
Druh paliva
kapalné palivo s výjimkou
plynového oleje

SO2

NOx

TZL

CO

-

400

-

450

Pro biodegradační plochy jsou namísto povinnosti plnit emisní limity stanoveny dle bodu 1.2 části II
přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. technické podmínky provozu:

▪ v případě zpracovávání materiálů, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek
obtěžujících zápachem, musí být zajištěna technicko-organizační opatření ke snížení těchto
látek např. zakrytování biodegradačních ploch a odtah odpadních plynů do zařízení na čištění
odpadních plynů;

▪ v případě volných zakládek snižovat vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší, například
umístěním zakládek na závětrné straně, jejich skrápěním nebo mlžením.
 biodegradační plocha bude umístěna do nejnižší části CKNO, na závětrné straně, charakterem
se nebude jednat o odpady takového charakteru, u nichž by byl předpoklad výrazné emise
znečišťujících látek obtěžujících zápachem – převážně se reálně jedná o zeminy kontaminované
ropnými látkami – z toho důvodu nebude využito přímého odtahu plynů do zařízení na jejich
čištění, ale veškeré emise budou fugitivního charakteru; mimo to bude plocha skrápěna;

Porovnání s programem zlepšování kvality ovzduší
V lokalitě nebylo zjištěno, že by docházelo k překračování některé limitní hodnoty škodlivin
sledovaných v rámci OZKO na ČHMÚ, viz kapitola C.II.1. Oblast Růžov spadá do působnosti Programu
zlepšování kvality ovzduší v zóně Jihozápad – CZ03. Obec Borovany, ani okolní obce v blízkosti CKNO
Růžov nejsou v programu vedeny jako obce s územím, na němž dochází k překračování imisních
limitů. V rámci programu jsou řešeny zejména následující znečišťující látky: suspendované částice
PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren.
Tab. 35 – Opatření programu Zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad CZ03
Kód
opatření

Název opatření

BB2

Snižování prašnosti v areálech průmyslových
podniků, pořízení techniky pro omezování
fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z
volného prostranství/z manipulace se sypkými
materiály.

Řešení záměru, plnění
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areálu, drcení dostatečně vlhkého materiálu,
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sítě proti úletům z vozidel.
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BD1

BD2

BD3

Zpřísňování/stanovení podmínek provozu
(týká se recyklační linky)

Podmínky dány plněním IPPC, navrženo
skrápění a drcení dostatečné vlhkého materiálu.

Minimalizace imisních dopadů provozu
nových stacionárních zdrojů v území.

V části B.I.6 je uveden souhrn všech opatření ke
omezování imisních dopadů provozu, včetně
porovnání s BAT. Tyto podmínky budou součástí
integrovaného povolení.

Omezování prašnosti ze stavební činnosti

Stavební práce budou prováděny v minimální
míře, platí přitom opatření pro snížení
prašnosti, zejména skrápění ploch a pravidelný
úklid, omezení rychlosti pojezdů a další.

Podle výše uvedených informací lze usuzovat, že záměr není v rozporu s Program zlepšování kvality
ovzduší, Zóna Jihozápad – CZ03.
V případě, že by došlo k ukončení provozu některého ze zdrojů znečištění ovzduší, nebo celého
areálu CKNO Růžov, je potřeba splnit základní legislativní požadavky na ohlášení ukončení provozu
na Krajský úřad Jihočeského kraje, případně na příslušný obecní úřad a na Českou inspekci životního
prostředí. V případě, že by byly prováděny bourací práce, je nutné dodržovat opatření pro snižování
emisí tuhých znečišťujících látek – zejména skrápění ploch. Demontážní a případné bourací práce
budou prováděny výhradně v denní době.
Hluk a vibrace
Ve stávajícím stavu jsou zdrojem hluku zejména těžební mechanismy a pojezdy nákladních vozidel
v těžebním prostoru. Méně se pak projevuje hluk z pojezdu mechanismů v areálu CKNO Růžov,
zejména kompaktoru na skládce a čelního nakladače, nebo ostatních nákladních vozů. Dále je pak
lokalita ovlivňována dopravou na komunikaci Borovany – Růžov – Ledenice.
V době výstavby bude zdrojem hluku zejména doprava a případné stavební práce. Nejbližší zástavba
je vzdálena 100 m v blízkosti průmyslové oblasti. Mezi nejbližším obytným objektem a areálem CKNO
je však umístěna výrobní hala. Většina stavebních prací bude probíhat ve spodní části areálu. Zdrojem
hluku budou stavební práce, a to zejména zemní práce. Hluk se průběžně mění podle různorodých
prací, a proto jej nelze předem ani relevantním způsobem kvantifikovat. Větší hlukovou zátěž lze
očekávat převážně na počátku realizace, kdy lze očekávat využití větších zemních strojů (bagr,
nakladač, nákladní automobily) a dovoz materiálů těžkými nákladními automobily. Postupnou
realizací se bude přecházet převážně na montážní práce s dovozem materiálů, kdy lze očekávat,
že se hluk bude snižovat. Hluk těžkých nákladních automobilů a zemních strojů je přibližně
70 až 82 dB ve vzdálenosti 5 metrů. Samotné šíření hluku ze staveniště je pak závislé na množství,
umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků, druhu prováděných prací,
organizaci práce a opatřeních k minimalizaci emisí hluku. Tyto aspekty se průběžně mění v závislosti
na prováděných činnostech a fázi výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje
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využívány běžné stavební stroje a standardní technologie, které významným způsobem neovlivní
životní prostředí nejbližší obytné zástavby a okolí obecně a předpokládá se, že emise hluku
pracujících

zemních,

dopravních

a stavebních

strojů

nepřekročí

přijatelnou

hranici.

Rovněž se nepředpokládá užívání všech mechanismů a zdrojů hluku současně, ani využití po celou
pracovní dobu za den. Provoz jednotlivých zdrojů hluku tedy bude přerušovaný a výhradně v denní
době mezi 6. a 22. hodinou.
Vibrace v době výstavby záměru budou lokálně omezené. Jejich zdrojem bude zejména doprava
a provádění stavebních, především zemních, prací. Šíření a velikost vibrací je dána jednak stavem
komunikací, podložím a typem použitých zařízení a vozidel. Vibrace se přitom projevují nejvýše
do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Od místa stavby je obytná zástavba relativně
odcloněna a nepředpokládá se, že by byla negativně zasažena vibracemi. Navíc budou prováděny
zemní práce jen krátkodobě a většina dalších prací bude pouze montážních. Doprava nákladními
vozidly bude směrována v co největší míře mimo obytnou zástavbu a bude pouze nárazová,
dle potřeby.
V době provozu dojde ke zvýšení hlukové zátěže vlivem nově provozovaného zařízení,
jakožto stacionárního zdroje hluku, a jednak hluku ze související dopravy (včetně manipulační
techniky) uvnitř areálu. Pro zhodnocení byla vypracována samostatná hluková studie,
která je přílohou oznámení. V následujících tabulkách je uveden přehled stávajících a nových zdrojů
hluku a jejich umístění.
Tab. 36 – Stávající zdroje hluku v areálu
Zdroje hluku

Počet
(ks)

Hladina akust.
výkonu
Lwa v dB(A)

Hladina akust. tlaku
Lp v dB(A)/ve
vzdálenosti

Umístění

Doba
provozu

24 hodin
denní doba

kogenerační jednotka v uzavřeném
kovovém kontejneru

1

93,9 dB

-

zpevněná plocha ve V
části CKNO v blízkosti
komunikace směr
Ledenice

Mobilní štěpkovač

1

92 dB

-

kompostárna

Kogenerační jednotka

Ve stávajícím stavu je relevantním stacionárním zdrojem hluku kogenerační jednotka,
která je provozována trvale, případně je využíváno mobilního štěpkovače na kompostárně. Ostatní
relevantní stacionární zdroje hluku se v areálu nenacházejí – čerpací stanice pohonných hmot,
provozní zázemí společnosti. Tyto zdroje jsou s ohledem na četnost jejich využití nevýznamné.
Ve výpočtu je dále uvažováno s počtem 160 jízd nákladních vozidel a 38 jízd osobních vozidel
a celkem 200 jízd pracovních strojů (manipulační techniky) za den, přičemž největší podíl připadá
na pojezd kompaktoru po tělese skládky – vnitroareálová doprava v rámci stacionárního zdroje hluku.
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Po realizaci záměru dojde k navýšení počtu stacionárních zdrojů hluku v areálu, vlivem provozu
dalších zařízení. S ohledem na místo jejich provozu se však očekává, že i nadále bude dominantním
zdrojem hluku těžba a související doprava na okolních komunikacích.
Tab. 37 – Stacionární zdroje provozované v budoucím stavu
Počet
(ks)

Zdroje hluku
Kogenerační jednotka

Hladina akust.
výkonu
Lwa v dB(A)

Hladina akust. tlaku
Lp v dB(A)/ve
vzdálenosti

Umístění

Doba
provozu

zpevněná plocha ve V
části CKNO v blízkosti
komunikace směr
Ledenice
kompostárna /
multifunkční plocha
před kompostovacími
boxy

kogenerační jednotka v uzavřeném
kovovém kontejneru

1

93,9 dB

-

Mobilní štěpkovač

1

92 dB

-

Linka mechanicko-fyzikální
úpravy odpadů

1

92 dB

-

multifunkční plocha C /
těleso skládky

výhradně
v denní
době

1

110 dB

-

multifunkční plocha C /
těleso skládky

výhradně
v denní
době

5

90 dB

-

J část areálu CKNO,
součást multifunkční
plochy B

24 hodin

pomaloběžný drtič Doppstadt DW 3060
a bubnové síto Doppstadt SM 620

Recyklační linka
pomaloběžný drtič Doppstadt DW 3060
a bubnové síto Doppstadt SM 620

Biologická úprava v boxech
hlučnost dmychadel vhánějících vzduch
do kompostovacích boxů

24 hodin

denní
doba

V rámci vnitroareálové dopravy je uvažováno s navýšením o přibližně 20 jízd nákladních vozidel
(vč. manipulační techniky) vlivem odvoz či návozu na MFÚ, nebo kompostovací boxy. Pro budoucí
stav je tak uvažován počet 160 jízd nákladních vozidel (počty NV se nemění), 38 jízd osobních vozidel
a 220 jízd pracovních strojů.
Tab. 38 – Stacionární zdroje hluku v podobě vnitroareálové dopravy
Druh techniky

Popis, účel

Hladina akustického
výkonu Lwa dB(A)

Umístění

Počet

Čelní nakladač
VOLVO L60F
s čelní lopatou

Přesun odpadu v rámci zařízení
(především návoz odpadu do
zakládek, manipulace s materiálem)

106 dB (A)

kompostování /
skládka /
biodegradace

3

Kompaktor
BOMBAG 672

Hutnění skládky odpadů

106 dB (A)

skládka

1

Traktor

Víceúčelové využití, údržba, převoz

105 dB (A)

areál CKNO

1

Kompostový
překopávač

Zařízení k homogenizaci a
provzdušňování kompostové zakládky

101 dB (A)

kompostování

1

* kompostování zahrnuje plochu kompostárny a kompostovací boxy, případně činnosti s tím spojené, jako je dozrávání kompostu

Doprava na veřejných komunikacích nebude v rámci uvažovaného záměru navyšována,
neboť svozová oblast se záměrem nemění. Případné výstupy ze zařízení budou odváženy vozidly,
která dnes z areálu odjíždějí prázdná.
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Vibrace v době provozu budou lokálně omezené a nezpůsobí významné změny oproti stávajícímu
stavu. Zdrojem vibrací bude zejména doprava, kde na veřejných komunikacích se vlivem záměru
nemění. Vibrace z dopravy se projevují do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. U dopravy
je vždy snahou maximálně eliminovat průjezd okolo obytné zástavby. S ohledem na svozovou oblast
to však není vždy zcela možné. K navyšování však docházet nebude, a tedy i samotná doprava
by neměla způsobit nárůst vibrací. Stacionární zdroje používané v areálu, včetně vnitroareálové
dopravy, nebudou významným zdrojem vibrací pro blízkou zástavbu.
Znečištění půdy
Záměr se nachází v místě stávajícího areálu CKNO Růžov a dále se bude rozšiřovat na vytěžený
prostor. V rámci uvažovaného záměru jsou navržena opatření pro eliminaci znečištění půdy,
resp. podloží skládky a dalších zařízení. Manipulační plochy mimo skládku budou řízeným způsobem
odvoděny do bezodtokových jímek, u skládky je rovněž zajištěn odvod průsakových srážkových vod
do samostatné bezodtoké jímky. To platí zejména u plochy biodegradace, která bude ohraničena
a vyspádována do samostatné jímky na průsakové srážkové vody. Dno skládky je těsněné,
aby nedošlo ke kontaminaci spodních vod. Zároveň je areál vybaven systémem monitorování,
včetně vrtů, kde jsou pravidelně kontrolovány hodnoty a prokazované plnění limitů. Při dodržení
všech platných právních předpisů se nepředpokládá, že by realizací došlo ke znečištění půdy
a půdního prostředí ve všech případných fázích záměru od výstavby, provoz až po případné ukončení
provozu.
B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění
V době realizace / výstavby se nepředpokládá vznik významného množství odpadních vod. Většina
surovin se bude dovážet v hotovém stavu k následné montáži bez nutnosti dodání vody a rovněž
vzniku odpadních vod. Vody využívané pro čištění a skrápění ploch budou zasakovány v místě vzniku,
případně pokud se bude jednat o skrápění na plochách zabezpečených, budou svedeny do jímek.
U kompostovacích boxů bude rovněž vybudován systém odvodu srážkových vod. V místě stavby
se nepředpokládá významnější množství látek závadných vodám, všechna zařízení a manipulační
technika budou udržovány v bezvadném stavu. Zaměstnanci pracovní firmy budou pro sociální účely
využívat stávající sociální zařízení v zázemí společnosti, nebo bude využito mobilních zařízení. Veškeré
odpadní splaškové vody budou odvezeny na smluvní ČOV.
Během provozu vznikají odpadní vody, které jsou převážně svedeny do jímek odpadních vod. Jedná
se především o vody průsakové, nebo-li průsakové vody ze srážek, které projdou samotným tělesem
skládky, nebo kompostovací zakládky. Zde je uvedeno nakládání s odpadními vodami:
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▪

průsakové vody ze skládky – vody jsou pomocí drenážního systému svedeny do samostatné
bezodtoké jímky odpadních vod o kapacitě 1 000 m3. Společně s realizací dalších etap skládky
se očekává výstavba další jímky o podobné kapacitě. Následně by pak byly průsakové vody
sváděny do obou jímek. Nicméně veškeré vody, které projdou tělesem skládky, jsou svedeny
do jímky průsakových vod. Po průchodu jednotkou reverzní osmózy bude možné využít
koncentrát znovu na těsněné ploše skládky s opětovným svodem do jímky průsakových vod
a permeát bude možné využít i na dalších plochách, neboť se bude jednat o přečištěné vody.
Tab. 39 – Rozsah rozborů prováděných z průsakových vod
průsakové vody

1 x ročně

pH, vodivost, NH4+, NO2, SO42-, CHSKCr,
Cl-,Crcelk, Hg, Pb, Ni

odběr z jímky
průsakových vod

Průsakové vody z jímky je možné využít na zpětný rozliv na skládce. Není možné tyto vody
využívat na jiných místech, než je těsněná plocha skládky. Přebytky jsou odváženy na smluvní
ČOV. V budoucím stavu je dále uvažováno s vybudováním technologie reverzní osmózy
pro přečištění průsakových vod a zajištění možnosti jejich dalšího využití. Tím by se záměr
mohl stát více soběstačný, bez nutnosti významné dodávky užitkové vody do areálu CKNO.
▪

průsakové vody z kompostárny – ze stávající a následně rozšířené kompostovací plochy
budou vody svedeny do samostatné jímky u kompostárny. Tyto vody je možné využít
pro účely vlhčení zakládek kompostárny. Přebytky jsou odváženy na ČOV. Předpokládá se,
že vlivem realizace záměru mírně vzroste množství odpadních vod.

▪

výluhové vody z kompostovacích boxů – boxy jsou zastřešené, čili zde nevzniká významné
množství vod vlivem dešťů, ale jedná se převážně o odpadní vodu jako výluh
z kompostovaného odpadu. Tyto výluhy budou svedeny do jímky kompostárny.
Očekává se roční produkce výluhových vod na úrovni přibližně 10 000 m3, přičemž přibližně
polovina 5 000 m3 bude využita pro zpětný rozliv.

▪

průsakové vody z plochy biodegradace – srážkové vody a průsakové vody z plochy
biodegradace budou odváděny spádem plochy do bezodtoké jímky. Ta bude umístěna
variantně v severní či jižní části plochy biodegradace. Předpokládá se následné využití
těchto vod na ploše biodegradace, případné přebytky budou odvezeny na ČOV.

▪

odpadní vody splaškové budou nadále sváděny do bezodtoké jímky odpadních vod
splaškových s následným odvozem na ČOV. Předpokládá se navýšení o 2 zaměstnance,
což způsobí nepatrné navýšení odpadních vod na celkových cca 480 m3 splaškových vod
za rok.
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Přesné množství výše uvedených odpadních vod je závislé především na srážkovém úhrnu v případě,
že se jedná o průsakové vody. Vlivem zvyšujících se ploch se očekává i navýšení množství těchto vod.
Závislé je vše ale na srážkových úhrnech, které naopak celorepublikově klesají. Na ostatních plochách
dochází k zasakování neznečištěných dešťových vod, včetně dešťových vod ze střech objektů.
Dešťové vody z obvodového žlabu okolo skládky jsou svedeny do jímky průsakových vod. V případě
skrápění komunikací, nebo dalších ploch se využívá voda užitková. V tomto případě jsou vody
zasakovány v místě a nejedná se o vody odpadní.
U všech výše uvedených jímek se pravidelně kontroluje jejich těsnost a to nejméně 1 x za 5 let a dále
je pravidelně sledovaná hladina těchto vod v jímkách, aby nedošlo k přetečení v případě nárazového
deště.
V případě, že by došlo k ukončení provozu některého ze zařízení, nebo celého areálu CKNO, musí
dojít k vyčištění a zajištění všech jímek proti neoprávněnému vniknutí a odvozu všech odpadních vod
na smluvní ČOV. V případě, že by se jednalo o ukončení skládky, musí být zajištěna pravidelná
kontrola jímky na odpadní vody průsakové a pravidelný odvoz těchto vod i po ukončení skládkování.
V případě demontáže, nebo ukončení provozu se nepředpokládá, že by se nakládalo s jinými látkami
závadnými vodám, než jsou výše uvedené jímky.
B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
V době výstavby a realizace záměru se nepředpokládá významný vznik odpadů. Zemina,
která případně vznikne při realizaci záměru, bude deponována dočasně na předešlé etapě skládky
a následně bude využita v rámci areálu skládky. Mimo to pak je v následující tabulce uveden základní
přehled odpadů, které mohou vznikat v době realizace a jejich předpokládané (odhadnuté) množství.
Tato tabulka nemusí zahrnovat všechny odpady, které v době realizace vzniknout, jelikož nelze
předpokládat jejich přesné složení ani jejich množství, nicméně se všemi odpady bude nakládáno
podle jejich skutečných vlastností, v souladu s platnou legislativou, zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Veškeré odpady budou tříděny
podle druhu a skutečných vlastností, přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci
a následnému využití. V případě vzniku odpadu nebezpečného bude tento uložen do zabezpečených
a krytých nádob, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolního prostředí. Nádoby na nebezpečný
odpad a směsný komunální odpad budou uzavřeny tak, aby bylo zamezeno vniknutí dešťových vod.
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Tab. 40 - Přehled odpadů, které mohou vznikat při realizaci záměru
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

Předpokládané
množství [t.rok-1]

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

N

0,1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,2

15 01 02

Plastové obaly

O

0,2

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,2

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

0,05

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

0,05

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O

5,0

17 04 05

Železo, ocel

O

0,5

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

0,2

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

10,0

17 06 03

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky

N

0,05

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

2,0

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,5

20 03 03

Uliční smetky

O

0,5

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

0,5

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám, předání bude zaznamenáváno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo rovněž ohlašovacím listem
pro přepravu nebezpečných odpadů.
V době provozu záměru lze odpady rozdělit na dvě skupiny. V prvé řadě jsou to výstupy ze zařízení
pro nakládání s odpady a dále jsou to odpady, které vznikají z provozu centra CKNO, jako jsou různé
odpady z údržby, obalové materiály, ale také komunální odpady. Areál CKNO bude po realizaci
záměru vybaven komplexním řešením pro nakládání s většinou odpadů kategorie O. Nebezpečné
odpady budou nadále ukládány do příslušných zabezpečených nádob a předávány oprávněné osobě
dále. Zařízení pro nakládání s odpady budou vybavena provozními řády, dle kterých se bude řídit
jejich provoz a kde budou stanoveny podrobné podmínky pro nakládání s odpady.
Tab. 41 - Jiné odpady vznikající během provozu
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

Předpokládané
množství [t.rok-1]

10 12 03

Úlet a prach

O

0,5

13 01 13

Jiné hydraulické oleje

N

0,2

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

0,2

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,1
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15 01 02

Plastové obaly

O

0,1

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,1

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

0,05

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

1,2

20 03 03

Uliční smetky

O

0,1

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

2,0

Jednotlivá zařízení byla popsána v kapitole B.I.6. Odpady, se kterými je povoleno nakládat v rámci
uvedených zařízení, jsou rovněž v kapitole B.I.6 uvedeny, resp. odkazy na jejich seznamy v příloze.
Tato kapitola má řešit primárně výstupy z jednotlivých zařízení. Jedná se tak především o příměsi,
které mohou být ze zařízení vytříděny před jeho dalším zpracováním. U skládky se principiálně
kontroluje celá dávka a v případě neshody s popisem odpadu se přímo vrací původci,
nebo se dotřiďuje na manipulační ploše. Nevhodné příměsi při vstupu do dalších zařízení (MFÚ,
kompost, recyklace) jsou pak odstraněny, vytříděny do příslušných nádob a dle charakteru předány
dále oprávněné osobě.
Tab. 42 - Odpady vznikající z provozu linky MFÚ
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

19 12 02

Železné kovy

O

19 12 03

Neželezné kovy

O

19 12 04

Plasty a kaučuk

O

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11

O

Dále pak z procesu recyklační linky mohou vznikat odpady dle následující tabulky, které budou
dle jejich skutečných vlastností využity pro TZS, nebo komunikace, či vjezdy na skládku, vyrovnávací
vrstvy, povrchové úpravy a podobně.
Tab. 43 - Odpady vznikající z provozu recyklační linky
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

O

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11

O

Odpady, které je možné dále využít, budou předány přednostně oprávněné osobě k dalšímu
zpracování. V rámci kompostárny, nebo kompostovacích boxů mohou rovněž vznikat nevhodné
příměsi, které budou následně využity při rekultivaci skládky.
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Tab. 44 - Odpady vznikající z provozu kompostárny, nebo kompostovacích boxů
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

O

19 05 02

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

O

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

O

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

O

Nepředpokládá se produkce odpadů, ale kompostu určeného k aplikaci na zemědělskou nebo lesní
půdu, který musí splňovat podmínky stanovené podle zákona č. 156/1998 Sb., a je nutná
jeho registrace na UKZUZ, nebo kompostu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty. V případě výroby
kompostu bude v závislosti na zpracovávaných odpadech a na parametrech technologického postupu
odpovídat dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty, nebo bude kompost při nevyhovující kvalitě
zařazen jako odpad katalogového čísla 19 05 03. Kvalitní kompost (výrobek) bude přepraven
k zákazníkovi nebo využit v areálu. Odpad 19 05 03 kompost nevyhovující kvality bude využíván
v rámci výstaveb rekultivace jednotlivých etap skládky, k TZS nebo jako technologický materiál.
Dále je uvažováno s jeho energetickým využitím. Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování
odpadu před jeho využitím jsou zařazeny pod způsoby R1a, R1b, R3g, R5e, R5f, R10a, R12b a R12f.
Samotný výstup z kompostárny či kompostovacích boxů je dán legislativně. Pro úplnost je zde tedy
účelné uvést výstupy tak, jak jsou charakterizovány podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, jelikož se na ně text v následující části odkazuje. V rámci
novelizace zákona a prováděcích vyhlášek bude tato část v rámci navazujících řízení upravena
podle platné legislativy. Podle přílohy č. 6 citované vyhlášky č. 341/2008 Sb. jsou výstupy ze zařízení
k využívání bioodpadů řazeny do následujících skupin:
▪

1. skupina – splňující požadavky jiných právních předpisů (např. bioplyn, kompost, digestát);

▪

2. skupina – splňují požadavky vyhlášky a využívají se mimo zemědělskou a lesní půdu,
dle skutečných vlastností a způsobu využití se dělí následovně:
o třída I – využití na povrchu terénu určeného pro zeleň u sportovních a rekreačních
zařízení, včetně těchto zařízení v obytných zónách s výjimkou venkovních hracích
ploch, kde se kritéria pro využívání na povrchu řídí jiným právním předpisem;
o třída II – využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň,
zeleň parků a lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev,
nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, na území
průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách. V rámci vyhlášky
stanoveny další podmínky pro aplikaci na pozemky.
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o třída III – určena pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami
zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání
a rekultivace skládek, rekultivačními vrstvami odkališť, nebo pro filtrační náplně
biofiltrů (kompost), možno využít i třídu I a II.
▪

3. skupina – stabilizovaný bioodpad určený k uložení na skládku v souladu s jiným právním
předpisem, nebo k jinému využití, než výstupy 1.a 2. skupiny.

▪

4. skupina – výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů, které nesplňují podmínky pro 1., 2.
a 3. skupinu a které jsou odpady biologicky nerozložitelnými, určenými většinou k jejich
odstranění.

V případě, že by došlo k ukončení provozu zařízení CKNO, nebo kteréhokoliv zařízení, které je jeho
součástí, budou veškeré náplně a provozní kapaliny ze zařízení odčerpány a předány oprávněné
osobě. Se všemi odpady během případného ukončení provozu bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou. Tvar skládky musí být řádně upraven dle projektu a zrekultivován. Následně musí být
prováděn monitoring pohybu tělesa skládky. Celý areál pak bude řádně uklizen a zabezpečen proti
vniknutí neoprávněných osob.
B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
S ohledem na charakter celého záměru a obecně umístění v CKNO Růžov byla identifikována rizika
havárií s ohledem na navržené technologie a použité látky:
▪

požár skládky, nebo jiného zařízení – okamžitě po zjištění zahoření je nutné odpojit přívod
elektrické energie (v případě, že se jedná o el. zařízení), lokalizovat požár, případně zamezit
jeho rozšíření při zachování vlastní bezpečnosti a přivolání jednotek HZS. Během požáru
dochází k úniku škodlivin z hoření odpadu do ovzduší, což může mít za následek krátkodobé
působení dráždivých látek na obyvatele. V případě vzniku požáru je možné jako havarijní
hasební vodu využít i jímku průsakových vod. Jinak je celý areál napojen na vodu z řadu
a hydranty pro hasební zásah.

▪

výpadek elektrické energie – v případě výpadku elektrické energie je nutné zajistit
její náhradní zdroj pro zajištění základního provozu. V případě záměru CKNO dojde
k odstavení el. zařízení, bez významného ovlivnění lokality. Po dobu výpadku el. energie není
možné provozovat některé činnosti, jako čerpadla, technologii, váhu, nebo administrativní
část.

▪

výpadek kogenerační jednotky – v případě výpadku kogenerační jednotky dojde k úniku
bioplynu do okolí, což se může projevit zejména zvýšeným zápachem. V tomto případě
se nasazuje do provozu tzv. fléra, která zajistí spálení bioplynu.
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▪

nález nebezpečného předmětu na skládce – nález nebezpečného nebo neobvyklého
předmětu je nutné nahlásit příslušným orgánům v dané věci příslušných (zejm. PČR).

▪

únik závadné látky vodám – v areálu CKNO se nachází čerpací stanice pohonných hmot,
která je zajištěna proti úniku závadných látek. V případě havarijního úniku se postupuje
v souladu s havarijním plánem společnosti. Jednotlivá zařízení pro využívání odpadů jsou
zabezpečena zpevněnými plochami s jímkami na průsakové vody. Jímky jsou pravidelně
kontrolovány, aby nedošlo přetečení a jsou prováděny kontroly jímek nejméně 1 x za 5 let.

▪

dopravní nehoda, nebo porucha vozidla – v případě dopravní nehody může mimo ohrožení
zdraví dojít také k úniku závadné látky do okolního prostředí. V tomto případě se postupuje
obdobným způsobem, jako při úniku závadné látky.

▪

zvýšený hluk – v případě poruchy na některém ze zařízení či manipulační techniky může dojít
ke zvýšení hlučnost zařízení – v tomto případě se zařízení (je-li to možné) okamžitě odstaví
z provozu do odstranění závady. V případě zařízení, které má být trvale v provozu
(centr. dmychadla, kogenerační jednotka) se musí zajistit okamžité odstranění závady.

▪

přemnožení živočichů – při provozu skládky a nedodržení technologického postupu může
dojít k přemnožení obtěžujících živočichů, jako jsou hlodavci, hmyz, nebo ptactvo na tělese
skládky, která mohou mít následně rušivý vliv na blízké okolí. V tomto případě se provádí
deratizační, nebo dezinfekční zásah, případně ornitologický zásah.

Pro celý areál je v rámci IPPC zpracován Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), který bude
aktualizovaný v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. V areálu je k dispozici souprava pro likvidaci
případné havárie, jejíž umístění je uvedeno v rámci havarijního plánu. V souladu se zákonem
č. 167/2008 Sb. bude vypracováno hodnocení rizik ekologické újmy a rovněž bude zpracován
protokolární záznam o nezařazení objektu do skupiny nebezpečnosti podle zákona č. 224/2015 Sb.
B.III.5 Doplňující údaje – krajinný ráz
Záměr se nachází v místě vytěženého prostoru. V současné době se jedná charakterem o vytěžené
území. Navážený odpad (skládka) by tak měl sloužit k zavezení vytěžené plochy a po rekultivaci
skládky by mělo dojít k zapojení do okolní krajiny. Dotčený krajinný prostor je tvořen především
průmyslovým areálem a částí Růžov, odkud je záměr dobře patrný. V širším okolí převažují lesní
porosty, zejména na západní a východní straně. Celá skládka a průmyslová oblast je opatřena pásem
vzrostlé zeleně po obvodu, který z části prostor skládky a těžební prostor zakrývá. Prakticky
bez izolační zeleně je však severní část skládky, kde je záměr viditelný. Z části je zde krytý od obce
Ledenice plochou fotovoltaické elektrárny. Nadále je zde ale z pohledu krajinného rázu dominantní
těžební prostor. Východně od záměru je umístěno několik rodinných domů v části Růžov. Tato část
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je nejvíce dotčena plochou skládky, jelikož mezi plochou CKNO a obytnými objekty je prakticky
jen silnice a několik vzrostlých stromů.

Obr. 11 – Orientačně vyznačený dotčený krajinný prostor

Po rekultivaci skládky by mělo dojít ke zlepšení estetického vnímání krajiny. Rekultivace skládky
se provádí vždy po dokončení jednotlivých etap. Stávající nadmořská výška okolních ploch je přibližně
500 m.n.m., přičemž je zde několik výškových bodů v okolí (severně Záhumenice 516 m.n.m.,
nebo jižně Vápenický kopec 555 m.n.m.). Samotná výška skládky se očekává do úrovně 527,7 m.n.m.,
přičemž následně bude docházet k sedání tělesa prakticky až na úroveň stávajícího okolního terénu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I

PŘEHLED

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

Záměr se nachází na rozhraní trojice katastrálních území Ledenice, Borovany a Vrcov. V současné
době je zde dominantním prvkem těžební prostor a skládka odpadů, jejíž rozšíření je předmětem
záměru. Zájmová plocha odpovídá využití dle územního plánu a rozšiřuje se do vytěženého prostoru.
Ostatní záměry budou využívat převážně stávající plochy skládky a okolního prostoru vymezeného
platnými územními plány.
C.I.1

Zvláště chráněná území, přírodní parky, krajinné prvky

V území dotčeném záměrem nejsou evidována žádná zvláště chráněná území, přírodní parky,
či krajinné prvky. Severně od místa záměru se nachází dvojice přírodních památek Kaliště a Ohrazení,
vzdálené přibližně 4 kilometry. Východně se rozléhá významné území CHKO Třeboňsko,
jehož vzdálenost je však více než 7 kilometrů od záměru, které zahrnuje i další chráněné území,
jako je například přírodní památka Ruda u Kojákovic, nebo Branské doubí a další. Jižně ve vzdálenosti
cca 4 kilometry se pak nachází Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn.

Obr. 12 – Zvláště chráněná a smluvně chráněná území

[zdroj: Geoportál INSPIRE]

Z pohledu lokalit NATURA 2000 se záměr nedotýká žádných evropsky významných lokalit ani ptačích
oblastí. Nejbližšími lokalitami je ptačí oblast Třeboňsko a evropsky významná lokalita Stropnice.
Obě jsou od místa záměru vzdáleny více než 4 kilometry. Vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byl
rovněž vyloučen Krajským úřadem Jihočeského kraje. Vyjádření je uvedeno v příloze oznámení.
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Obr. 13 – Nejbližší EVL a PO v okolí záměru

C.I.2

[zdroj: Geoportál INSPIRE]

Územní systém ekologické stability krajiny

Záměr se nachází na pomezí trojice katastrálních území Ledenice, Vrcov a Borovany. Katastrální
území se rozkládají na dvojici územních plánů Borovany a Ledenice. Na základě těchto územních
plánů bylo zjištěno, že záměr nezasahuje do žádného lokálního biokoridoru nebo biocentra. Nejbližší
lokalitou dle územního plánu Borovany je východně lokální biokoridor cca 400 m od místa záměru.
Od místa je navíc oddělen místní komunikací. Dle ÚP Ledenice prochází severně lokální biokoridor
LBK 0253, kterého se vymezené území rozšíření skládky těsně dotýká a východně lokální biokoridor
LBK 0255 Chrastí, který pokračuje dále podél Chrastského potoka do území Borovan, kdy se oba
spojují v lokální biocentrum LBC 0161, tvořené malým bezejmenným rybníkem, využívaným lučním
porostem a navazujícím lesním porostem Vápenice. Severně se pak nachází lokální biocentrum LBC
0160, které je tvořeno lesním rybníkem. Žádný z uvedených prvků ÚSES by neměl být záměrem
negativně dotčen. V případě lokálního biokoridoru LBK 0253 musí být zajištěna jeho ochrana,
aby nedošlo k omezení jeho funkce při rozšiřování tělesa skládky. V území nejsou žádné biokoridory
nebo biocentra regionálního či nadregionálního charakteru, které by mohly být záměrem dotčeny.

Obr. 14 – Lokální biocentra a biokoridory v okolí CKNO Růžov [zdroj: Geoportál Jihočeského kraje]
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C.I.3

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Území pro rozšíření skládky a využití k dalším
činnostem pro nakládání s odpady je z velké
části tvořeno bývalým těžebním prostorem.
Území je tak podle geoportálu Jihočeského kraje
vymezeno

jako

chráněné

ložiskové

území

Ledenice I. s tím, že dobývací prostor končí je
vyznačen na hranici stávající skládky odpadů, ale
podle skutečného stavu je již území vytěženo po
hranici budoucího rozšíření skládky. Těženou
surovinou jsou diatomity (křemelina) a jíly.
Území Borovany – Ledenice patří k největšímu
ložisku křemeliny v České republice.
Obr. 15 – Dobývací prostor podle geoportálu
Jihočeského kraje

Obr. 16 – Dobývací prostory (modře prostory těžené, fialově výhradní plocha, severně plocha těžby cihlářské
suroviny – jíl)

[zdroj: Surovinový informační system, ČGS]

Historicky byla zjištěna ložiska diatomitu již v roce 1909, následovala těžba a produkce mletého,
sušeného diatomitu a lehčených cihel v letech 1915 až 1916. V současné době suroviny těží
a zpracovává podnik LB MINERALS, s.r.o.
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C.I.4

Staré ekologické zátěže

V místě záměru nejsou evidována žádná kontaminovaná místa podle portálu agentury CENIA
a systému evidence kontaminovaných míst.
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C.II

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Podle rozdělení dle E.Quitta z roku 1971 zájmová
oblast spadá do mírně teplé oblasti MT5,
pro kterou je charakteristické krátké léto, mírné
až mírně chladné, suché až mírně suché,
přechodné období normální až dlouhé, mírné jaro
a mírně teplý podzim a normálně dlouhá zima,
mírně chladná a suchá, s normálním až krátkým
trváním sněhové pokrývky.

Obr. 17 – Zařazení posuzované oblasti dle E.Quitta

Tab. 45 - Klimatické ukazatele zájmové lokality
Průměrné hodnoty za
rok pro oblast MT5

Klimatické ukazatele oblasti
Počet letních dnů ta rok

30 až 40

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

130 až 140

Počet ledových dnů

40 až 50

Průměrná teplota v lednu

-4 až -5 °C

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7 °C

Průměrná teplota v červenci

16 až 17 °C

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7 °C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 až 450 mm

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 100

Počet jasných dnů v roce

120 až 150

Počet zamračených dnů v roce

50 až 60

Lokalitu je možné charakterizovat podle tzv. imisního pozadí, které je dáno mapami úrovní znečištění
ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, které jsou zveřejněny na portále Českého hydrometeorologického ústavu.
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Tab. 46 - Pětiletý průměr 2015 - 2019 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Znečišťující látka

Jednotka

Doba průměrování

Limitní hodnota

Pětiletý průměr
2015 – 2019
(zohledněna oblast CKNO)

3

Arsen

[ng/m ]
3

NO2

[μg/m ]
3

SO2 M4

[μg/m ]
3

-3

1 kalendářní rok

6 ng.m

-3

1 kalendářní rok

40 µg.m

-3

24 hodin

0.9
7.8

125 µg.m

7.2

-3

BZN

[μg/m ]

1 kalendářní rok

5 µg.m

0.8

BaP

[ng/m3]

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

0.4

PM10 M36

[μg/m3]

24 hodin

50 µg.m-3

28.8

-3

17.1

-3

12.4

-3

3.2

-3

3

PM10

[μg/m ]
3

PM2,5

[μg/m ]
3

Olovo

[ng/m ]
3

1 kalendářní rok

40 µg.m

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

25 µg.m

0,5 µg.m

Nikl

[ng/m ]

1 kalendářní rok

20 ng.m

0.3

Kadmium

[ng/m3]

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

0.2

V lokalitě nebylo dle pětiletých průměrů zjištěno, že by docházelo k překračování některé limitní
hodnoty stanovené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Tab. 47 - Přehled použitých zkratek znečišťujících látek
Arsen

[ng/m3]
3

Arsen - roční průměrná koncentrace

NO2

[μg/m ]

NO2 - roční průměrná koncentrace

SO2 M4

[μg/m3]

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

BZN

[μg/m3]

Benzen - roční průměrná koncentrace

BaP

[ng/m3]

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

PM10 M36

[μg/m3]

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

PM10
PM2,5
Olovo
Nikl
Kadmium

3

PM10 - roční průměrná koncentrace

3

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

Olovo - roční průměrná koncentrace

3

Nikl - roční průměrná koncentrace

3

Kadmium - roční průměrná koncentrace

[μg/m ]
[μg/m ]
[ng/m ]
[ng/m ]
[ng/m ]

C.II.2 Voda
Povrchové vody
Zájmové území spadá do správy Povodí Vltavy, dílčího povodí Horní Vltava. V místě záměru
se nenacházejí žádné významné vodní toky. V širším území je oblast Růžov odvodňována do nádrže
Chrastí a odsud Chrastským potokem do soustavy rybníků Bába, Krčín, Výkotná, Linda a Bašta, odkud
odtéká do řeky Stropnice. Do území těžebního prostoru zasahuje bezejmenný tok, jehož recipientem
je Petrovický potok.
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Obr. 18 – Nejbližší vodní toky v okolí záměru

Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění spadá oblast do HG rajónu 21400 Třeboňská pánev – jižní část,
který je charakterizován tektonicky predisponovanou depresí, která je vyplněna sedimenty svrchní
křídy, terciéru a kvartéru. Podloží je tvořeno krystalickými horninami, náležející české a šumavské
větvi moldanubika. Kvartérní pokryv je tvořen především pleistocenními fluviálními sedimenty říčních
toků a uloženinami soustavy rybníků, stok a rašelinišť. Kvartérní štěrkopísky vyplňují deprese
předkvartérního podloží a jsou pokryty humusem a písčitou hlínou. Zvodněním písčitých a štěrkových
poloh vzniklo více zvodní s převážně průlinovou propustností a napjatou hladinou podzemní vody.
Přímo v zájmové oblasti jsou zastoupeny špatně propustné sedimenty neogenního Ledenického
příkopu, který z hydrogeologického hlediska odděluje relativně málo propustné krystalinikum a velmi
dobře propustné sedimenty svrchního oddílu klikovského souvrství křídy.
Horizontální propustnost sedimentů rajonu převyšuje propustnost vertikální. K dotaci podzemních
vod dochází infiltrací v ploše pánve a částečně příronem z okolního krystalinika. Z oblastí infiltrace
proudí podzemní voda všeobecně k erozním bázím. Převládajícím typem podzemní vody
je Ca - Mg - HCO3 s celkovou mineralizací 0,1 – 0,2 g/l, s vyšším obsahem železa a manganu
a s nízkým obsahem dusíkatých látek.
V rámci provozu CKNO Růžov je prováděn monitoring podzemních vod a průsakových vod ze skládky.
Dle posledního monitoringu a vyhodnocení z konce roku 2017 bylo konstatováno u většiny
kontrolních vrtů, že došlo k minimálním změnám oproti předcházejícím rokům. U důlních vod se mění
výrazněji koncentrace chemické spotřeby kyslíku, celkově však k překračování hygienických limitů
nedochází. Závěrem bylo konstatováno, že překročení doporučených limitů MŽP bylo zjištěno
v koncentraci amonné ionty ve vrtu BS-5 (kritéria C), kde znečištění v těchto vrtech je pozorováno
dlouhodobě a není doprovázeno vzrůstajícími koncentracemi chloridů. Ze závěru plyne, že zvýšené
koncentrace nesouvisejí s únikem průsakových vod ze skládky.
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Koncem roku 2019 bylo provedeno měření na jednotlivých odběrných místech. Výsledky
jsou uvedeny v následující tabulce s porovnáním s limitními hodnotami. Tyto hodnoty tak prakticky
charakterizují stávající stav v lokalitě. Doporučuje se dále sledovat hodnoty TOC, které jsou
v současné době na úrovni nastavených limitů. U vrtu BS-5 je navrženo v dalším období
vyhodnocovat koncentrace humínových látek společně s ukazatelem TOC a získat soubor výsledků
pro definovaní nové úrovně limitní hodnoty pro ukazatel TOC.
Tab. 48 – Maximální hodnoty (limity) monitorovaných podzemních vod v jednotlivých ukazatelích ve vrtech
BS-4, BS-5, BS-12, BS-14 a jímce důlních vod
Ukazatel

Maximální koncentrace a výsledky zkoušek z 12. 11. 2019

Jednotka

BS-4

BS-5

BS-12

BS-14

jímka důl. vod

vodivost

mS/m

125

21,6

125

91,6

125

70,8

125

71,4

125

25,9

NH4+

mg/l

1,4

1,4

7,6

5,04

2,2

1,49

0,5

0,274

0,7

0,081

NO2-

mg/l

0,52

0,0341

0,5

<0,005

0,5

0,0341

0,5

<0,005

0,5

0,0391

Cl-

mg/l

30

11,1

30

15,3

30

11,1

30

9,54

30

3,66

SO42-

mg/l

60

<5

60

<5,0

20

<5,0

60

<5,00

100

62,7

Crcelk.

mg/l

0,05

<0,001

0,05

0,001

0,05

0,001

0,05

0,001

0,05

<0,001

Hg

mg/l

0,0085

0,00001

0,001

<0,00001

0,001

<0,00001

0,001

<0,00001

0,001

0,00001

Cu

mg/l

0,5

<0,0013

0,5

<0,001

0,5

<0,0013

0,5

<0,0013

0,5

0,0025

Ni

mg/l

0,02

0,0039

0,02

<0,002

0,02

<0,0039

0,02

<0,002

0,02

<0,0032

Pb

mg/l

0,015

<0,005

0,015

<0,005

0,015

<0,005

0,015

<0,005

0,015

<0,005

C10 - C40

mg/l

0,07

<0,05

0,07

<0,05

0,07

<0,05

0,07

<0,050

0,08

<0,05

TOC

mg/l

5

3,47

5

21,8

5

6,34

5

3,94

5

3,59

Pozn.: červený sloupec označuje limitní hodnoty dle IPPC, bezbarvý sloupec uvádí hodnoty dle výsledků zkoušek
ze dne 12. 11. 2019.

Obr. 19 – Vyznačení monitorovacích vrtů v areálu CKNO, šipky značí směr proudění podzemních vod
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Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Záměr nezasahuje do přímo chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ale tato oblast
se nachází v jeho těsné blízkosti východně od místa záměru, jak je uvedeno na obrázku. Jedná
se o CHOPAV Třeboňská pánev. Jde tedy o blízkou oblast, kde jsou dané dobré přírodní poměry
pro přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech nesmí být prováděny takové činnosti,
které by ovlivňovaly vodní režim. Záměr vodní režim neovlivní, neboť přímo do CHOPAV nezasáhne.

Obr. 20 – CHOPAV Třeboňská pánev v blízkosti CKNO Růžov

Ochranná pásma vodních zdrojů
Západně od místa záměru se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů Borovany – Ledenice
Radostice jímací zářezy, sběrná jímka a dále Vidov vrty Vi 1, Vi2, ve vzdálenosti přibližně 1 000 metrů
od místa záměru. Další se pak nacházejí jižně Hluboká u Borovan vrty BJ-1, BJ-2. Žádná z těchto lokalit
nebude záměrem negativně ovlivněna.

Obr. 21 – Ochranná pásma vodních zdrojů v okolí CKNO
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Záplavová území
V okolí záměru se nenachází žádný významný tok. Území tedy nespadá do žádné záplavové oblasti.
C.II.3 Horninové prostředí a půda
Zájmová oblast je situována do bývalého těžebního prostoru. Původní kvartérní vrstva (diamantové
jíly a křemeliny) byla již odtěžena a dané území je nyní tvořeno spodním oddílem mydlovarského
souvrství tj. zelenošedými písčitými jíly. Jejich mocnost se pohybuje v rozmezí 25 až 40 m. Terén dna
těžební jámy kolísá v závislosti na těžbě surovin a pohybuje se od cca 490 do 510 m.n.m. Z regionálně
geologického hlediska je lokalita situována na styku dvou geologických oblastí. Na jihu a západě
je to české moldanubikum, na severu a východě pak jihozápadní část třeboňské pánve.
Moldanubikum je zde tvořeno biotitickou a sillimanitickou – biotitickou pararulou, jemnozrnou
a výraznou foliací směru SV – JZ. Platformní sedimenty třeboňské pánve jsou na lokalitě zastoupeny
neogenními uloženinami mydlovarského a ledenického souvrství Ledenického příkopu a v jejich
podloží pak svrchnokřídlovými sedimetny (senon) svrchního oddílu klikovské souvrství.
Tyto stratigraficky nejstarší sedimenty na lokalitě jsou značně faciálně proměnlivé, rytmicky se střídají
psamitické a pelitické sedimenty povahy pestrých jílových písků až slepenců. V jejich nadloží spočívá
pak neogenní mydlovarské souvrství. Na bázi spodní je tvořeno převážně zelenošedými písčitými jíly
a jílovitými písky. Svrchní oddíl mydlovarského souvrství je tvořen vrstvami diamantových jílů
a křemelin s různým podílem jílových materiálů a organických látek. Mocnost křemelinového
souvrství je cca 20 m. Těžená vrstva křemeliny se pohybuje do mocnosti 10m. Celková mocnost
mydlovarského souvrství kolísá okolo 60m. Geomorfologické členění lokality je následující:
Systém:

Hercynský

Subsystém:

Hercynská pohoří

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie: Česko-moravská soustava

Šumavská soustava

Oblast:

Jihočeské pánve

Šumavská hornatina

Celek:

Třeboňská pánev

Novohradské podhůří

Podcelek:

Lomnická pánev

Stropnická pahorkatina

Okrsek:

Českovelenická pánev

Strážkovická pahorkatina

Českovelenická pánev je část Lomnické pánve v povodí Lužnice a Stropnice, na senonských
pískovcích a jílovcích, miocenních a pliocenních jílech, píscích a štěrcích. Reliéf je rovinný
se strukturně denudačními plošinami a plochými hřbety a odlehlíky, s pleistocenními říčními terasami
Lužnice a Stropnice a rašeliništi (blaty). Převažují zalesněná území, borové a smrkové porosty
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s příměsí dubu, hojně louky často s vlhkomilnými a rašeliništními druhy, na rašeliništích borovice
blatka a typická rostlinná společenstva s rojovníkem bahenním a suchopýrem pochvatým.
Strážkovická pahorkatina je členitá pahorkatina prořezaná průlomovým údolím Stropnice, složená
ze svorových rul a svorů s ostrůvky neogenních usazenin. Na rozvodích jsou zbytky zarovnaného
povrchu. Oblast je středně zalesněna smrkovými porosty s borovicí a borovými porosty.
Půdní poměry
Záměr se nachází v prostoru bývalé těžby křemeliny. Podle půdní mapy se zde v širším území
vyskytují půdy typu pseudoglej, skupiny stagnosoly, které jsou charakterizovány výskytem výrazného
mramorovaného, redoximorfního diagnostického horizontu. Humusový horizont a ornice mají
zvýšený obsah humusu ve srovnání s okolními anhydromorfními půdami. Podle půdní mapy ČR
se v tomto případě jedná o půdy pseudoglej modální.
C.II.4 Fauna a flóra
Zájmové území spadá do Třeboňského bioregionu (1.31). Bioregion leží na jihovýchodě jižních Čech,
zabírá geomorfologický celek Třeboňská pánev (bez Lišovského prahu), a dále nízké výběžky
Křemešnické vrchoviny a Táborské pahorkatiny. Bioregion má plochu 1752 km2. Bioregion je tvořen
pánví vyplněnou kyselými sedimenty, s rozsáhlými podmáčenými sníženinami a přechodovými
rašeliništi, nejrozsáhlejšími ve středních až nižších polohách ČR. Biota má do značné míry azonální
charakter, zvláště převažující mokřadní a psamofilní biota. Základní vegetační stupňovitost
je narušena, v biotě jsou zastoupeny četné exklávní prvky rozmanitého původu, avšak celkově
převažuje biota dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně. Potenciální vegetaci tvoří acidofilní
doubravy, bory, olšiny a rašeliniště. Méně typickou část tvoří zdvižené okraje na krystaliniku
s členitějším reliéfem, výskytem bučin a bez větších rašelinišť a bažinných olšin. Nejspecifičtějšími
prvky jsou dnes velká rašeliniště s borovicí blatkou a rojovníkem a rozsáhlé rybniční soustavy. Je zde
vyvinuta celá škála společenstev od vodních až po suchomilné. Hojní jsou vodní ptáci. V ostatním
území je vyrovnané zastoupení převážně kulturních borů, luk a orné půdy. Hodnotné
jsou neregulované řeky. Upřesněním bioregionu jeho plocha narostla o 32 km2. Na mnoha místech
došlo malým rozšířením bioregionu tak, aby zahrnoval i celé okrajové podmáčené sníženiny,
příp. pískové plošiny (Culek, 2005).
V rámci záměru se neočekává významný výskyt zástupců fauny a flóry, jelikož se jedná o lokalitu silně
ovlivněnou těžbou nerostných surovin a stále významným způsobem antropogenně využívanou.
Území nezasahuje do žádného chráněného prostoru, či lokality soustavy NATURA 2000.
Rovněž v místě realizace nejsou mapované žádné významné biotopy. V průběhu vegetačního období
roku 2018 byl proveden orientační biologický průzkum. Ten byl dále doplněn rešeršemi ze studií
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z předchozích let. Z hlediska zástupců flóry byly pozorovány zejména jedinci okolo břehu jímky
srážkových vod těžebního prostoru a dílčí lokality na severovýchodním okraji s vegetací a náletem
několika druhů dřevin.
Dřeviny
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba jíva (Salix caprea)
Růže šípková (Rosa canina)
Borovice lesní (Pinus sylvestris)
Bříza bělokorá (Betula pendula)
Topol osika (Populus tremula)
Javor mléč (Acer platanoides)
Ostružiník maliník (Rubus idaeus)

Rostliny

Rostliny

Penízek rolní (Thlaspi arvense)

Hořčice polní (Sinapsis arvensis)

Jetel plazivý (Trifolium repens)

Rmen rolní (Anthemis arvensis)

Jetel luční (Trifolium pratense)

Pýr plazivý (Elytrigia repens)

Jitrocel větší (Plantago major)

Mrkev obecná (Daucus carota)

Smetánka lékařská (Taraxacum officinale)

Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

Hrachor luční (Lathyrus pratensis)

Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Mochan husí (Potentilla anserina)

Srha říznačka (Dactylis glomerata)

Česnáček lékařský (Alliaria petiolata)

Lipnice roční (Poa annua)

Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)

Rákos obecný (Phragmites communis)

Sítina rozkladitá (Juncus effusus)

Orobinec širolistý (Typha latifolia)

Vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum)

Přeslička bahenní (Equisetum palustre)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Přeslička rolní (Equisetum arvense)

Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)

Podběl lékařský (Tussilago farfara)

Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)

Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius)

Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)

Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)

Pcháč oset (Cirsium arvense)

Zvonek rozkladitý (Campanula patula)

Locika kompasová (Lactuca serriola)

Smolnička obecná (Lychnis viscaria)

Bodlák obecný (Carduus acanthoides)

Violka rolní (Viola arvensis)
Řebříček obecný (Achillea millefolium)
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Třtina křovištní (Calamagrostis epigejos)
Vikev chlupatá (Vicia hirsuta)
Heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum)
Vratič obecný (Tanacetum vulgare)
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Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že zájmové území je antropogenní plocha s absencí
přírodních stanovišť. V rámci terénního průzkumu nebyl objeven žádný zvláště chráněný druh rostlin,
naopak se zde vyskytují druhy v ČR nepůvodní a často invazní.
Z hlediska zoologického byl kladen důraz především na obratlovce s pozorováním dalekohledem
a vyhodnocováním pobytových znaků. Vzhledem k charakteru lokality s nedostatkem potravy
a úkrytů, ovlivňované hlukem a emisemi prachu, nebylo pozorováno velké množství živočišných
druhů. Stejně jako na většině skládek byl zaznamenán hojný výskyt racka chechtavého (Larus
ridibundus), který na skládce vyhledává potravu a odpočívá v blízkosti jímky na vodu. Z ptáků byla
dále pozorována kavka obecná (Corvus monedula), konipas bílý (Motacilla alba), poštolka
obecná (Falco tinnunculus), kos černý (Turdus merula). Ani jeden z těchto druhů zde nehnízdí.
Ze savců byl objeven trus zajíce polního (Lepus europaeus) a lišky obecné (Vulpes vulpes), dále stopy
srnce obecného (Capreolus capreolus), na tělese skládky působí potkan (Rattus norvegicus). Výskyt
plazů ani obojživelníků nebyl pozorován.
V zájmovém území byly pozorovány běžné druhy, nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Druhové složení živočichů značí, že se v území vyskytují druhy kulturní krajiny bez pronikání
vzácnějších taxonů. Chybí druhy vázané na vodní prostředí.
C.II.5 Obyvatelstvo
Zájmová oblast CKNO Růžov se nachází mimo obytnou zástavbu obce, severně od Borovan a západně
od části Růžov. Severně se pak nachází Ledenice. Nejbližší obytná zástavba je tvořena šesticí
obytných objektů v části Růžov, kdy nejbližší objekt je vzdálen pouze cca 100 m vzdušnou čarou
od hranice skládky. Obytné objekty obce Ledenice jsou vzdáleny více než 500 m a jsou z části zakryté
lesním porostem. V Borovanech je obytná zástavby v těsné blízkosti průmyslové zóny, ale od místa
záměru CKNO je krytá průmyslovým areálem.
Největší vliv lze tak předpokládat u objektů v části Růžov. Dopravní zátěž se vlivem realizace záměru
nezmění. To je dáno zejména tím, že samotný záměr bude využívat nadále stejnou svozovou
oblast stejné množství odpadů, jen se v případě vhodnosti odpady lépe využijí. V případě nutnosti
odvozu odpadů z některých zařízení (nebo materiálů v případě kompostu), lze využít vozidla,
která z areálu dnes odjíždějí prázdná (logistické zlepšení). Pro hodnocení jsou tak uvažovány zejména
nejbližší obytné objekty v části Růžov a další blízké objekty. Západně se nachází rozsáhlý lesní
pozemek, který výrazným způsobem odclání celý areál těžby a CKNO od dalších obytných
vzdálenějších území.
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Tab. 49 – Nejbližší obytné objekty
Označení

Charakteristika obytného objektu

1

Bytový dům, ul. Vodárenská 168, Borovany,
2 NP, cca 350 m J směrem od záměru.

2

Objekt k bydlení, Vrcov 34, Borovany, 1 NP,
cca 300 m V směrem od záměru.

3

Objekt k bydlení, Růžov 6, Ledenice, 1 NP,
cca 100 m V směrem od záměru.

4

Objekt k bydlení, Růžov 21, Ledenice, 1 NP,
cca 250 m S směrem od záměru.

5

Objekt k bydlení, ul. 5. května 366, Ledenice,
2 NP, cca 800 m S od záměru.

Obr. 22 – Nejbližší obytné objekty v okolí záměr

[zdroj: smapy.cz]

C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
Zájmové území se nachází v místě těžebního prostoru. Nelze tak očekávat žádné architektonické
či jiné kulturní památky. Většina památek se nachází v okolních centrech obcí, jako je například
Klášter a Klášterní muzeum Borovany, Kostel Navštívení Panny Marie v Borovanech a Škapulířova
kaple, několik křížů na rozcestích, Kostel sv. Vavřince v Ledenici, pranýř na Horní náměstí, socha
sv. Jana Nepomuckého a mnoho dalších architektonických památek. Žádná z těchto památek
však nebude záměrem nijak ovlivněna.
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D. ÚDAJE

O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

D.I.

CHARAKTERISTIKA

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

(Z HLEDISKA

PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

V následující části jsou uvedeny předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví obyvatel, a to zejména na základě provedených doplňujících studií a informací uvedených
v předcházejících částech oznámení. Při hodnocení jsou pak zohledněna veškerá opatření,
včetně monitoringu, která jsou uvedena v části B oznámení a jsou nedílnou součástí záměru.
D.I.1 Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na obyvatelstvo jsou v různé formě a intenzitě součástí každé lidské činnosti. Jsou dány několika
dílčími vlivy. Jednak jsou to vlivy na životní prostředí, které se mohou projevit zdravotními riziky
pro obyvatele a jednak jsou to sociálně-ekonomické vlivy. Je tak nutno se zaměřovat na opatření,
která tyto vlivy omezí, či úplně eliminují.
Vlivy na veřejné zdraví
Záměr

se

nachází

v průmyslově

využívané

oblasti,

kde

dominuje

těžební

prostor.

Přesto se již přibližně 100 m od místa realizace nachází objekt k bydlení. Nejvíce dotčena je tak část
Růžov. Ostatní obce a jejich části jsou výrazněji kryté a méně dotčené. Jedná se o dlouhodobě
uvažovaný záměr. Působení lze však rozdělit na krátkodobé vlivy, které jsou dobře eliminovány
opatřeními prováděnými na skládce a dalších zařízeních a vlivy dlouhodobé, které byly identifikovány
jako přiměřené, bez výrazných vlivů na zdraví obyvatel – tím je myšleno zejména ovlivnění ovzduší
z hlediska ročních průměrných koncentrací škodlivin a působení hluku. Základní předpoklady
pro hodnocení lze shrnout následovně:
▪

příprava a realizace záměru bude probíhat na stávajících plochách a na ploše bývalé těžby
křemeliny - v jihozápadní části je oblast krytá tělesem stávající skládky;

▪

dle rozptylové studie nebyly zjištěny významné příspěvky k imisnímu pozadí, které by představovaly
výrazné zvýšení zdravotního rizika oproti stávajícímu stavu;

▪

vznikající skládkový plyn je likvidován spalováním v kogenerační jednotce, v případě náhlého výpadku
je k dispozici fléra;

▪

podle hlukové studie nebude u nejbližších obytných objektů docházet k překračování limitních hodnot;

▪

doprava vlivem realizace záměru nebude navyšována a nemělo by tak dojít ke zvyšování dalších
charakteristik, jako jsou vibrace či hluk z dopravy na veřejných komunikacích;

▪

součástí záměru je řada opatření pro eliminaci prašnosti, úletů, či pachové zátěže;
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▪

úletům lehkých částí odpadu bude zabraňováno hutněním a překrýváním odpadu, případně pomocí sítí
pří vykládce a zasíťování vozidel při přepravě – dále bude pravidelně prováděn sběr mimo areál
skládky;

▪

skládka a okolní plochy jsou pravidelně monitorovány z hlediska vlivů na podzemní vody;

▪

investor má bohaté zkušenosti s provozem skládky již od roku 1997, včetně pravidelného monitoringu
těsnící fólie.

Výše uvedené shrnutí je pouze uvedením základních předpokladů pro hodnocení. Pro zjištění
případných vlivů na veřejné zdraví z hlediska ovzduší a hlukové zátěže byla vypracována studie
hodnocení vlivů na veřejné zdraví, autorizovanou osobou RNDr. Irenou Dvořákovou, držitelkou
osvědčení MZ ČR o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 2/2017,
jejíž výsledky jsou podrobně uvedeny v příloze oznámení a níže jsou interpretovány pro hlavní
oblasti:
▪

vlivy na veřejné zdraví z hlediska ovzduší – k hodnocení bylo využito výsledků rozptylové
studie. Z hlediska příspěvků koncentrací sirovodíku z provozu skládky není třeba očekávat
zvýšené riziko akutních toxických účinků. Pachové ovlivnění okolí areálu je s ohledem
na nejvyšší hodinové koncentrace možné vyloučit. Další škodlivinou produkovanou provozem
skládky, případně kompostárny a kompostovacích boxů je amoniak. V souvislosti s provozem
CKNO nelze očekávat dle vypočtených hodnot zvýšené riziko akutních toxických účinků.
Může ale docházet k překračování čichového prahu u citlivých osob v případě nepříznivých
rozptylových podmínek. Podle rozptylové studie se ale může jednat o maximálně 143 hodin
za rok při nepřetržitém provozu všech zdrojů. Dalšími hodnoceným prvky jsou oxidy dusíku
a oxid uhelnatý, kde příspěvky prakticky neovlivní stávající znečištění, a tak ani vliv na veřejné
zdraví není předpokládán. U suspendovaných částic frakce PM10 by nemělo docházet
k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu, u frakce PM2,5 jsou příspěvky
nízké a imisní situaci tak prakticky neovlivní.
Vzhledem k referenčním koncentracím stanoveným pro imise sirovodíku a amoniaku
v ovzduší je možné zdravotní riziko akutních i chronických dráždivých a toxických účinků
imisní obou látek v okolí areálu CKNO Růžov po realizaci záměru vyloučit. Příspěvky
samotného záměru k imisní situaci dalších hodnocených látek jsou nízké a nemohou
znamenat změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo v území. Vliv záměru na veřejné zdraví
z hlediska ovzduší není předpokládán.

▪

vlivy na veřejné zdraví z pohledu hluku – hodnocení bylo vypracované na základě výsledků
hlukové studie, která je vypočítána v jednotlivých variantách pro snahu rozlišit různé varianty
terénu od stávajícího stavu, až po vybudované skládkové těleso. Dopravní hluk nebyl řešen,
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neboť k navyšování dopravy v případě záměru nedochází. Hluková expozice je posuzována
jako trvalý provoz všech zdrojů pro zachování principu předběžné opatrnosti. Ve skutečnosti
bude ale v provozu vždy jen část zařízení a tak výsledná hluková zátěž by měla být nižší,
než ukazuje model. Vypočtené hodnoty v posuzovaných variantách nesignalizují nepříznivé
účinky hluku na zdraví, a to v denní ani noční době. Provoz areálu CKNO tedy významným
způsobem neovlivní hlukovou situaci v zájmovém území.
Výsledky výpočtu hlukové zátěže po realizaci záměru ze stacionárních zdrojů neznamenají
zatížení obyvatel a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku na zdravé.
Podle výše uvedených předpokladů, které jsou podrobně rozepsány v příloze oznámení, není vliv
záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší ani hlukové zátěže předpokládán.
Sociálně ekonomické vlivy
Skládka odpadů je v těžebním prostoru provozována již od roku 1997. Záměr nijak nemění charakter
využití území, ale navazuje na dlouhodobě předpokládané využití vytěženého prostoru pro uložení
odpadu. Pro obyvatele by tak neměl představovat záměr nový způsob nakládání s odpady, ale bude
navazovat na stávající činnost. Využití v rámci kompostovacích boxů, nebo biodegradace
bude probíhat v části pod úrovní skládky, která obyvatele nijak výrazně neovlivňuje.
Potenciálně nejvíce dotčenou oblastí bude část Růžov a nejbližší obytný objekt severně od záměru.
Území je dlouhodobě výrazně dotčeno těžebním prostorem. Rekultivací skládky bude docházet
k postupnému začleňování do okolního prostoru. Záměrem se navíc dlouhodobě vyřeší problematika
nakládání s odpady, pro které již neexistuje jiné využití v dotčené oblasti, neboť díky kapacitě záměru
a postupnému využívání odpadů komunálního charakteru pro další zařízení by měla být kapacita
skládky dostačující do roku 2120. Doplnění technologie kompostovacích boxů a biodegradace
pak budou umožňovat další využití odpadů a v případě biodegradace i možnost využití v případě
nenadálých havárií v okolí.
Vlivem záměru nedochází k navyšování dopravní zátěže. S tím souvisí i bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích, která realizací záměru nebude nijak ovlivněna.
Území tak má do jisté míry sociálně-ekonomické vlivy, neboť je ovlivňováno provozem těžebního
prostoru, skládkou, či dalšími průmyslovými zdroji. Záměrem se do území nevnáší nové vlivy, a tak je
zde předpoklad, že sociálně-ekonomické působení bude nadále na stávající úrovni. Provozní opatření
jsou navíc nastavena tak, aby v maximální možné míře omezovala případná narušení faktoru pohody,
a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
Rozšíření skládky a související činnosti, nebudou zdrojem sociálně-ekonomických vlivů,
které by výrazně ovlivnily lokalitu a zejména okolní části obcí oproti stávajícímu stavu.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší
Vlivy na ovzduší lze rozdělit na fázi výstavby, kdy se jedná o krátkodobé a jednorázové vlivy
způsobené stavbou kompostovacích boxů, rozšířením manipulačních ploch, nebo samotnými
zemními pracemi na skládce a samozřejmě dopravou. Ta je realizována v případě stavby nárazově
dle potřeby. Využívají se běžné manipulační prostředky, které jsou na skládce k dispozici. Veškerá
výstavba bude probíhat pouze v denní době. Pro eliminaci prašnosti budou materiály a plochy
skrápěny. S ohledem na umístění záměru by tak fáze výstavby neměla představovat žádnou
významnou zátěž pro území.
Z pohledu vlivů na ovzduší jsou podstatnější dlouhodobé trvalé vlivy provozu centra. Ty budou dány
především provozem skládky a dále pak jednotlivých zařízení – kompostárny a kompostovacích boxů,
linky MFÚ a provozem recyklační linky. U zařízení mimo skládku se jedná o relativně jednoduché
provozy, které nejsou časově omezeny – je tedy kdykoliv možná jejich úprava nebo ukončení
provozování, resp. pro účely posouzení je uvažováno s trvalým provozem. U skládky je předběžně
stanoven rok 2120 pro naplnění a uzavření skládky. Některé emisní projevy zařízení by pak měly být
ve skutečnosti nižší – zejména u linky mechanicko fyzikální úpravy, neboť zde jsou uvažované emisní
faktory pro linky recyklační a v případě odpadu komunálního charakteru se neočekává tak významná
prašnost. Pro fázi provozu byla zpracována samostatná rozptylová studie, která je přílohou oznámení
a jejíž výsledky jsou interpretovány níže.
Z hlediska dopravy nedochází k žádným změnám. Neuvažuje se s navyšováním dopravní zátěže.
Z pohledu vnitroareálové dopravy se rovněž doprava nezvýší, pouze se bude posunovat v rámci
dotčeného areálu, což je změna nevýznamná.
Dále bylo provedeno porovnání záměru s emisními limity a podmínkami provozu podle vyhlášky
č. 415/2012 Sb., neboť řada zařízení jsou vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší a také byl záměr
porovnáván s programem pro zlepšování kvality ovzduší. Ani v jednom případě nebyl shledán rozpor
mezi posuzovaným záměrem a podmínkami provozu, který by bránil realizaci záměru.
Mimo základní podmínky legislativního charakteru je v kapitole B.I.6, část C uvedena celá řada dalších
opatření i ve vztahu k ochraně ovzduší, zejména skrápění, opatření vozidel sítěmi proti úletům,
opatření pro azbestové materiály, překrývání inertním materiálem, kontrolování úletů ze skládky
a jejich úklid a minimalizace vzniku úletů, opatření pro omezení rychlosti vozidel, hrázkování
na tělese skládky, ale třeba také využití kogenerační jednotky pro spalování skládkového plynu a řada
dalších. Opatření jsou směrována nejen na omezení prašnosti, ale také omezování pachové zátěže.
U kompostování se pravidelnými procesy zabraňuje vzniku anaerobního rozkladu, u skládky
je dodržováno překrývání odpadu a je zbudováno plynosběrné potrubí, které skládkový plyn odvádí
do kogenerační jednotky. V případě výpadku je dále k dispozici fléra. Kompostování je prováděno
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v části nejvíce vzdálené od zástavby. Největším zdrojem pachové zátěže tak může být skládka.
Nedochází však ke změně v přijatém množství odpadu do skládky, ale naopak část odpadu bude
využita. Stejně jako doposud může v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pachová zátěž
ovlivnit nejbližší obytné objekty. Nemělo by však dojít k navýšení této zátěže oproti stávajícímu stavu.
Jak je výše uvedeno, pro fázi provozu je k dispozici rozptylová studie. Ta hodnotí příspěvky záměru
k imisnímu pozadí v lokalitě dle pětiletých průměrů ČHMÚ. Tyto příspěvky zahrnují také provoz
těžebního prostoru, kde zejména v letním suchém období dochází ke vzniku prašnosti. Příspěvky
záměru lze považovat zejména s ohledem na realizaci skládky za dlouhodobé. V následujícím textu
jsou interpretovány nejdůležitější výsledky rozptylové studie s ohledem na uvedené referenční body.
Tab. 50 - Referenční body reprezentující obytné zástavby v předmětné lokalitě
Číslo referenčního
bodu

Název referenčního bodu

xr
[m]

yr
[m]

zr
[m]

l
[m]

2000

Bytový dům, č. p. 168

-744670

-1174571

501

1,5

2001

Objekt k bydlení č. p. 69

-744221

-1174112

496

1,5

2002

Objekt k bydlení č. p. 6

-744492

-1173795

503

1,5

2003

Objekt k bydlení č. p. 21

-744934

-1173404

505

1,5

2004

Rodinný dům, č. p. 626

-745539

-1173092

506

1,5

2005

Rodinný dům, č. p. 618

-744717

-1175387

517

1,5

2006

Objekt k bydlení č. p. 67

-743466

-1173862

499

1,5

2007

Objekt k bydlení č. p. 23

-743052

-1174326

484

1,5

Obr. 23 – Znázornění referenčních bodů na mapě
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Příspěvky k imisní koncentraci amoniaku NH3
Pro amoniak je stanovena akutní toxická expozice maximální hodinová 3 200 µg/m3 a chronická
dlouhodobá 200 µg/m3 a dále čichový práh na úrovni 27 µg/m3. Mimo to je stanovena obtěžující
koncentrace amoniaku na úrovni 79 µg/m3.
Tab. 51 - Příspěvky NH3 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím (jako limitní hodnoty koncentrací jsou
pro výpočet použity čichový práh amoniaku 27 μg/m3 / koncentrace 3 OUER/m3 amoniaku 40,5 μg/m3 /
obtěžující koncentrace amoniaku 79 μg/m3)
Maximální hodinové
koncentrace
Číslo
[μg/m3]
referenčního
bodu
současný budoucí
stav
stav

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí stav

2000

9,30

61,39

8,06

53,22

0,08

0,59

0/0/0

114 / 55 / 0

2001

9,38

41,39

8,13

35,88

0,13

0,80

0/0/0

143 / 48 / 0

2002

9,35

47,18

8,10

40,91

0,13

0,70

0/0/0

120 / 45 / 0

2003

5,17

29,86

4,48

25,89

0,05

0,29

0/0/0

49 / 5 / 0

2004

2,33

13,53

2,02

11,73

0,02

0,13

0/0/0

4/0/0

2005

2,14

13,58

1,86

11,77

0,01

0,08

0/0/0

3/0/0

2006

2,39

14,08

2,07

12,20

0,02

0,14

0/0/0

5/0/0

2007

2,23

12,41

1,93

10,76

0,02

0,11

0/0/0

2/0/0

Podle výše uvedených výsledků dojde k navýšení stávající imisní koncentrace o maximálně
52,09 µg/m3 pro maximální hodinovou koncentraci, tedy k navýšení o 1,62 % imisního limitu,
kdy doporučená hodnota 3 200 µg/m3 nebude překročena. Dojde dále k navýšení o 0,67 µg/m3
pro průměrnou roční koncentraci, navýšení o 0,34 % imisního limitu, bez výsledného překročení
limitní hodnoty 200 µg/m3. U citlivých jedinců může docházet k obtěžování v případě nepříznivých
rozptylových podmínek, jelikož hodnota čichového prahu může být po realizaci záměru překročena
až po dobu 143 hodin za kalendářní rok.
Příspěvky k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit 50 µg/m3
pro 24 hodinovou koncentraci s přípustnou četností překročení 35 x za kalendářní rok a 40 µg/m3
pro průměrnou roční koncentraci.
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Tab. 52 - Příspěvky PM10 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

-

110,02

-

61,35

-

0,20

0 /-

10,87 / -

2001

-

183,09

-

102,09

-

0,50

0 /-

23,9 / -

2002

-

185,08

-

103,20

-

0,50

0 /-

33,13 / -

2003

-

65,07

-

36,28

-

0,15

0 /-

4,40 / -

2004

-

34,61

-

19,30

-

0,06

0 /-

0 /-

2005

-

31,97

-

17,83

-

0,03

0 /-

0 /-

2006

-

41,73

-

23,27

-

0,07

0 /-

0 /-

2007

-

38,34

-

21,38

-

0,05

0 /-

0 /-

Záměrem dojde k navýšení až o 103,2 µg/m3 pro 24 hodinovou koncentraci s výsledným překročením
limitu, avšak dodržením podmínky povoleného počtu překročení za rok. U průměrné roční
koncentrace se pak očekává navýšení o maximálně 1,25 % imisního limitu, bez výsledného překročení
imisního limitu.
Příspěvky k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5
Pro prachové částice frakce PM2,5 je stanoven zákonem limit na úrovni 20 µg/m3. Imisní pozadí
je přitom na úrovni 13 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tab. 53 - Příspěvky PM2,5 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

-

28,35

-

15,81

-

0,05

-

-

2001

-

47,96

-

26,74

-

0,13

-

-

2002

-

47,25

-

26,35

-

0,13

-

-

2003

-

16,82

-

9,38

-

0,04

-

-

2004

-

8,98

-

5,01

-

0,02

-

-

2005

-

8,29

-

4,63

-

0,01

-

-

2006

-

10,85

-

6,05

-

0,02

-

-

2007

-

9,99

-

5,57

-

0,01

-

-
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Z výsledků lze vyčíst, že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu pro průměrnou
roční koncentraci. Dochází k navýšení o maximálně 0,13 µg/m3, což je hodnota odpovídající nárůstu
o 1,12 % imisního limitu, a to jak v současné době, tak od roku 2020, kdy vejde v platnost přísnější
limitní hodnota.
Příspěvky k imisní koncentraci oxidu dusičitého NO2
Zákonem stanovený limit je na úrovni 200 µg/m3 pro hodinovou koncentraci a 40 µg/m3
pro průměrnou roční koncentraci. Z výsledků jsou patrné příspěvky do úrovně 41,92 µg/m3
pro maximální hodinovou a 0,10 µg/m3 pro roční koncentraci, což při imisním pozadí 7,8 µg/m3 (roční
průměrná) zajišťuje splnění imisního limitu.
Tab. 54 - Příspěvky NO2 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

-

22,03

-

11,94

-

0,04

-/-

-/-

2001

-

21,66

-

11,74

-

0,09

-/-

-/-

2002

-

41,92

-

22,72

-

0,10

-/-

-/-

2003

-

16,01

-

8,67

-

0,04

-/-

-/-

2004

-

10,95

-

5,93

-

0,02

-/-

-/-

2005

-

10,29

-

5,58

-

0,01

-/-

-/-

2006

-

12,49

-

6,77

-

0,02

-/-

-/-

2007

-

8,75

-

4,74

-

0,02

-/-

-/-

Příspěvky k imisní koncentraci oxidu uhelnatého CO

Pro oxid uhelnatý je stanoven zákonem limit 10 mg.m-3 pro maximální denní osmihodinový průměr.
Provozem dojde k navýšení o maximálně 0,46 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního
limitu, což je hodnota, která by neměl negativně ovlivňovat zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Tab. 55 - Příspěvky CO k maximálním 8mi hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální 8 hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

4,50

54,51

3,90

38,64

0,05

0,42

-

-

2001

4,50

47,20

3,90

30,53

0,08

0,62

-

-

108

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
2002

5,06

79,42

4,39

51,01

0,08

0,59

-

-

2003

2,47

27,23

2,14

18,65

0,03

0,22

-

-

2004

1,07

13,76

0,93

9,23

0,01

0,10

-

-

2005

0,98

14,21

0,85

9,68

0,01

0,06

-

-

2006

1,13

16,99

0,98

11,29

0,01

0,11

-

-

2007

1,00

12,66

0,87

8,68

0,01

0,08

-

-

Příspěvky k imisní koncentraci sirovodíku H2S

Zákonem č. 201/2012 Sb. nejsou stanoveny imisní limity. Podle WHO je uváděna akutní toxická dávka
pro maximální denní expozici 150 µg/m3. Pro ochranu před obtěžováním zápachem je pak stanoven
čichový práh na úrovni 7 µg/m3. Sirovodík H2S může vznikat jako součást skládkového plynu,
avšak ani po realizaci není předpoklad překročení uvedené hodnoty čichového prahu ve sledovaných
referenčních bodech. Neměla by být překročena ani hodnota pro maximální denní koncentraci.
V souladu s požadavky ČSN 83 8034 na odplynění skládek, je provozován aktivní odplyňovací systém,
který využívá skládkový plyn v KJ jako palivo pro výrobu elektrické energie.
Tab. 56 - Příspěvky H2S k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

současný stav

budoucí stav

současný stav

budoucí stav

současný
stav

budoucí stav

2000

0,06

0,004

0,05

0,004

6,77∙10-4

7,16∙10-5

2001

0,05

0,004

0,04

0,004

1,83∙10-3

1,71∙10-4

2002

0,07

0,006

0,06

0,005

3,99∙10-3

4,45∙10-4

2003

0,04

0,004

0,04

0,003

8,45∙10-4

1,13∙10-4

2004

0,02

0,002

0,02

0,002

3,13∙10-4

3,82∙10-5

2005

0,02

0,002

0,02

0,001

1,32∙10-4

1,44∙10-5

2006

0,02

0,002

0,02

0,001

2,97∙10-4

3,15∙10-5

2007

0,02

0,002

0,02

0,002

2,28∙10-4

2,39∙10-5

Příspěvky záměru k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek lze považovat za
nevýznamné, s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik. Součástí
záměru je navržená řada opatření, která snižují a eliminují zátěž ovzduší z provozu jednotlivých
zařízení.
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D.I.3 Vliv na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
V době realizace záměru nebude docházet k výraznému zatěžování lokality z hlediska hluku či vibrací.
Místo realizace bude po dobu stavby výrazně kryto tělesem skládky a zvlněním okolního terénu.
Časově bude navíc fáze realizace (výstavby) omezena, mimo skládku, kde výstavba probíhá
samotným provozem (mimo základní založení skládky). Během stavby by nemělo dojít
ke sledovatelnému ovlivnění obytných objektů v nejbližších částech.
Podstatnější z hlediska hodnocení je samotný provoz záměru, pro který byla zpracována samostatná
hluková studie, jež je přílohou oznámení. Řešena je přitom problematika stacionárních zdrojů hluku,
včetně vnitroareálové dopravy. Doprava na veřejných komunikacích se vlivem záměru nemění
a nedochází tedy k žádné změně ve vztahu k hlukové zátěži či vibracím. Vibrace by pak neměl
způsobovat ani provoz kompaktoru, či dalších vozidel na skládce s ohledem na jejich šíření,
resp. útlum se vzdálenosti od zdroje vibrací. Nemělo by tak docházet ke změně zátěže.
Ke změně však dojde ve vztahu k provozu stacionárních zdrojů hluku. Nově bude provozována řada
zařízení v areálu CKNO v denní době. V noční době je v provozu jen kogenerační jednotka a nově
to budou centrifugální dmychadla kompostovacích boxů. Hluková studie uvažuje tři možné
stavy - stávající pro porovnání, provoz v roce 2021 při realizaci jednotlivých zařízení a menší části
rozšířené skládky a provoz v roce 2120, kdy bude skládka naplněna do maximální kapacity. V rámci
budoucích variant zůstávají zdroje hluku zachovány, mění se pouze rozsah skládky a plochy
pro pojezdy vnitroareálové dopravy. Výpočet je proveden pro nejbližší obytné objekty V1 až V4,
které jsou uvedeny také v kapitole C.II.5. V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky hlukové
zátěže pro uvedené varianty v denní a noční době.
Tab. 57 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže stacionárních zdrojů v denní době
stávající stav
před realizací
LAeq,8h [dB]

rok 2021 po
realizaci
LAeq,8h [dB]

rok 2120 po
realizaci
LAeq,8h [dB]

3m

24,5

39,9

6m

25,1

V2

3m

V3
V4

Výp.
bod

V1

LAeq,T[dB]

Překročení
hygienického
limitu

40,3

50

NE

44,4

44,4

50

NE

29,6

49,8

49,8

50

NE

3m

35,6

45,6

46,5

50

NE

3m

25,0

38,1

32,5

50

NE

Výška

Hygienický limit

V žádném z bodů nedochází k překročení limitní hodnoty. Nárůst je ale patrný v obou variantách,
což je dáno zejména modelací všech zdrojů v provozu po dobu 8 hodin. Ve skutečnosti nebudou
zdroje v provozu po celou směnu a nebudou současně provozována všechna zařízení. Hluková zátěž
by tak měla být ve skutečnosti nižší. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u bodů V2 a V3. Ke změnám
hodnot pak přispívá také tvar a velikost tělesa skládky, kdy u bodu V4 po celkové realizace hluková
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zátěž naopak poklesne. Umístění linky recyklace a mechanicko-fyzikální úpravy bylo záměrně voleno
na nejvyšším bodě skládky na multifunkční ploše C, kdy je potenciálně nejvíce ovlivněna nejbližší
obytná zástavba.
Pro umístění linky recyklace a mechanicko-fyzikální úpravy se však doporučuje volit pro umístění nižší
polohy na tělese skládky, nebo jiných multifunkčních plochách, kryté tělesem skládky, které více
odcloní případnou hlukovou zátěž z těchto zdrojů. Tím by mělo rovněž dojít k výraznému snížení
hlukové zátěže z těchto zdrojů. Ke snížení vlivu hluku pak přispěje také pás zeleně, který by měl být
v prostoru mezi tělesem skládky a komunikací Růžov – Ledenice.
Tab. 58 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže stacionárních zdrojů v noční době
stávající stav
před realizací
LAeq,1h [dB]

rok 2021 po
realizaci
LAeq,1h [dB]

rok 2120 po
realizaci
LAeq,1h [dB]

3m

4,7

23,5

6m

6,5

V2

3m

V3
V4

Výp.
bod

V1

LAeq,T[dB]

Překročení
hygienického
limitu

23,5

40

NE

24,6

24,6

40

NE

19,0

32,6

32,6

40

NE

3m

26,2

33,3

36,6

40

NE

3m

16,3

21,3

16,5

40

NE

Výška

Hygienický limit

V noční době bude provozována kogenerační jednotka a centrifugální dmychadla. Zde dochází
k nárůstu hodnot, avšak bez výsledného překročení limitu. Záměr se nachází vedle stávajícího
těžebního prostoru, kde dochází k výraznějšímu pohybu nákladních vozidel a provozu manipulační
techniky, včetně těžebních prostředků. Dominantním zdrojem hluku tak bude pravděpodobně nadále
provádění těžby a provoz těžké nákladní techniky.
Po realizaci záměru by tak nemělo docházet k překračování limitních hodnot pro hlukovou zátěž
ze stacionárních zdrojů. S ohledem na vyšší hodnoty zejména v noční době doporučuje provést
ve zkušebním provozu přímé měření. Skutečná zátěž by měla být nižší, jelikož ne všechny zdroje
budou provozovány po celou dobu směny a najednou. Doprava na veřejných komunikacích
se nemění a nemělo by tak dojít k navyšování hluku z dopravy, ani zvýšení vibrací oproti stávajícímu
stavu.

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Území se nachází v povodí Vltavy. Přímo v dotčeném prostoru se nenachází žádné vodní toky,
nejblíže je Petrovický potok. V místě bývalé těžby se shromažďuje srážková voda, která zde při delším
období srážek vytváří vodní plochu, jelikož půdy jsou zde málo propustné (těžba křemeliny a jílů).
V okolí prostoru skládky jsou ve směru proudění podzemní vody vytvořeny monitorovací vrty.
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Podle prováděných rozborů zde nedochází k překračování limitních hodnot podle integrovaného
povolení.
Území přímo nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje, v blízkosti se pak nachází
chráněná oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev.
Jak během výstavby, tak v případě provozu bude využívána voda. Ke skrápění se využívají
na těsněných plochách vody průsakové (těleso skládky, kompostárna, biodegradace). U ostatních
ploch je voda dovážena cisternou, nebo se využívá zdroj užitkové vody. Mimo to je záměrem
uvažovaná technologie reverzní osmózy, která bude zajišťovat čištění průsakové vody ze skládky
a umožní následně její využití v rámci areálu CKNO pro skrápění zpevněných ploch, skrápění
zrekultivovaných částí skládky, nebo i pro požární účely, čímž se sníží závislost areálu na zásobování
vodou z jiných zdrojů. Samotná technologie bude umístěna na ploše v blízkosti jímky průsakových
vod ze skládky a bude zabezpečena v kontejnerovém provedení tak, aby nemohlo dojít k úniku
žádných závadných látek do okolního prostředí. Kontejnerové provedení bude zároveň zajišťovat
záchytný prostor pro úkapy a havarijní stavy.
Dále je k dispozici zařízení pro mytí strojů, kde voda cirkuluje a pouze dle potřeby se provádí obměna.
Pitná voda je zavedena z vodovodní sítě. Vlivem záměru dojde k mírnému navýšení spotřeby vody,
což bude pokryto především technologicky vodou srážkovou přečištěnou pomocí technologické
jednotky reverzní osmózy.
Během provozu budou dále vznikat vody průsakové (viz možné využití výše). Plocha skládky
je těsněná a bude nadále napojována na těsnění (kontrolováno měřením těsnosti pomocí el. impulzů)
a srážkové vody jsou svedeny do jímky o kapacitě 1 000 m3. Investor má v této oblasti výrazné
zkušenosti a po technické stránce je tedy zabezpečení skládky dobře zvládnuté. V rámci záměru
se předpokládá vybudování další jímky o téže kapacitě. Kompostárna a biodegradace budou mít
samostatné jímky, aby bylo možné průsakové vody dále využívat pro skrápění na těchto plochách.
Splaškové vody vznikající provozem jsou pak sváděny do bezodtoké jímky a jsou odváděny na ČOV,
rovněž jako případné přebytky z jímek průsakových vod. Ostatní srážkové vody neznečištěné
a z povrchu rekultivované těsněné plochy skládky jsou odváděny obvodovými příkopy do meliorační
strouhy, nebo jsou zasakovány na nezpevněných plochách.
Podle posledního monitoringu vod za rok 2019 (zpráva ALS, 2019) nebyly zjištěny při porovnání
s výsledky předchozích let žádné anomálie. Podzemní voda v monitorovacích vrtech dosahuje nízkých
koncentrací chloridů, které jsou jedním z hlavních indikátorů případné netěsnosti skládky. Lze tak
konstatovat, že hodnoty jsou pod úrovní limitů dle IPPC a nevykazují známky poškození těsnící fólie
stávající skládky. U hodnoty TOC se doporučuje další sledování těchto hodnot a nastavení reálných
limitů s ohledem na obsah humínových látek, které jsou příčinou zvýšené koncentrace TOC.
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Podle údajů uvedených v následující kapitole dle integrovaného hodnocení úložiště se nepředpokládá
ohrožení povrchové vody či omezení proudění podzemních vod nebo ovlivnění jejich kvality.
Rovněž se nepředpokládá změny geochemických vlastností při zakládání skládky.
Mimo to dojde realizací záměru k přesunutí jímky z prostoru těžebního prostoru do severnější části.
Jedná se o jímku ze společnosti LB MINERALS převážně na podzemní a srážkové vody z prostoru
těžby. Původní jímka se nachází v prostoru rozšíření skládky a bude tedy nahrazena tělesem skládky.
Díky navýšení těsněné plochy skládky a ostatních manipulačních ploch dojde pravděpodobně
k navýšení množství průsakových vod (zvýšení těsněné plochy). U všech jímek bude pravidelně
prováděna zkouška vodotěsnosti nejméně 1 x za 5 let, u těsnící fólie skládky se pak pravidelně bude
provádět kontrola těsnící fólie a mimo to bude dle integrovaného povolení nadále prováděn
monitoring skládky ve vrtech. Mimo to budou dodržována základní opatření preventivní při nakládání
se závadnými látkami. V areálu se nachází také čerpací stanice motorové nafty, která je řešena
jako dvouplášťová nádrž. Při čerpání se využívá mobilní záchytné vany.
Záměrem se navýší plocha těsněné skládky a dalších zařízení. Dojde k vybudování nových jímek
průsakových vod, z nichž voda bude využita v místě, doplněna bude dále jednotka reverzní osmózy.
Případné přebytky se odvážejí na ČOV. Vlivem nových ploch bude jímáno více srážkové vody, čímž
dojde k lokálnímu ovlivnění odtokových poměrů. Všechna zařízení jsou ale dostatečným způsobem
zabezpečena a udržována tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod. Záměr
by neměl při dodržení těchto opatření mít negativní vliv na povrchové či podzemní vody.
D.I.5 Vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje a půdu
Záměr se nachází z části na stávající ploše skládky a ploch určených k nakládání s odpady a dále z části
na ploše vytěženého dobývacího prostoru, určeného k rekultivaci. Nedochází k žádnému záboru
pozemků určených k plnění funkce lesa a pouze k minimálnímu zásahu do půdy v ZPF III. třídy
ochrany. Záměr je dále v souladu s územním plánem Ledenice a Borovany, což je doloženo
vyjádřením v příloze oznámení.
Záměr se nachází z části v bývalém těžebním prostoru křemeliny. Jedná se tedy o vytěžené území
tvořené v současné době písčitými jíly o mocnosti 25 až 40 m. Místy se nachází zbytky těžené
suroviny, ale jinak záměr přímo nezasáhne do horninového prostředí. Vytěžený prostor bude využitý
pro vytvoření skládky odpadu. Její realizací nedojde k zabránění těžby dosud aktivně těžených
prostorů. Tento způsob je z hlediska vlivů na životní prostředí vhodnější, než vytváření nových
prostor pro budování zcela nových skládek na plochách cenných ZPF a podobně. Skládka tak v tomto
smyslu vyplní vytěžený prostor, kdy po následné rekultivaci skládky dojde ke zlepšení estetického
vnímání prostoru, kdy z vytěženého území bude vytvořen ozeleněný zrekultivovaný povrch. Je však
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nutné zohlednit, že rekultivace bude probíhat postupně po etapách, a to až do předpokládaného
roku úplného uzavření 2120.
Pro zhodnocení bylo zajištěno integrované hodnocení úložiště, které vypracoval RNDr. Miroslav Raus,
Ph.D. a které hodnotí ukládku inertních odpadů a zemin na základní vrstvu skládky (přímé uložení
na povrchu) a dále zbudování tělesa skládky. Hodnocení je založeno na několika hodnocených
kritériích:
▪

geologické hodnocení – podloží skládky má jílovitý charakter s výrazným podílem
trojvrstevných jílových materiálů, což je značnou výhodou z hlediska zamezení potenciální
kontaminace okolního horninového prostředí;
Lokalita je po geologické stránce vhodná pro navržený záměr.

▪

geomechanické hodnocení – geologické struktury stabilní, bez projevů svahových nestabilit;
Lokalita je z geomechanického hlediska stabilní a ukládaný materiál bude mít dostatečnou stabilitu
slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi horninového prostředí.

▪

hydrogeologické hodnocení – různé hydraulické vlastnosti lokality se projevují vznikem
lokálních zvodní, hladina má generelní spád k SV a SSV se sklonem cca 5 m/500 m;
Lokalita má známé a dobře prozkoumané hydrogeologické poměry, kvalita podzemní vody
je pravidelně sledována. Lze konstatovat, že projektované práce neohrozí povrchové vody ani
neomezí proudění podzemních vod a nezhorší jejich kvalitu.

▪

geochemické hodnocení – v lokalitě budou využity zeminy z geologických formací,
které odpovídají okolí lokality a které budou mít velmi obdobné chemické složení jako
podloží lokality;
Při dodržení projektovaného záměru a splnění platných právních předpisů inertních odpadů lze
konstatovat, že geochemické prostředí lokality nebude ovlivněno a ukládání odpadů neovlivní
geochemické vlastnosti horninového prostředí ani podzemních vod.

Z pohledu hodnocení provozní fáze bylo zjištěno, že úložiště je stabilní, riziko negativního kontaktu
mezi odpadem a složkami ŽP je výrazně omezeno skladbou materiálu a konstrukcí skládky. Nedochází
k přímému zásahu do prostoru aktivní hornické činnosti těžby. Riziko, že by došlo ke ztrátě
propustnosti je přijatelné, neboť podloží lokality jsou jílovité horniny s těsnící schopností a podloží
skládky je těsněno jílem, PEHD folií krytou geotextilií. Z hlediska dlouhodobého nepředstavuje
skládka žádná zvýšená rizika. Závěrem lze konstatovat, že z hlediska míry rizika úložiště negativně
neovlivní okolí v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu a nepředstavuje tak ohrožení
složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva.

114

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Těleso skládky bude konstrukčně řešeno tak, aby byla eliminována erozní činnost, splach půdy
a narušení terénu. K tomu budou využívány především zemní hráze, zabraňující boření svahů a vznik
erozních činností. Postupné překrývání a hutnění bude rovněž přispívat k omezování větrné eroze.
Dále bude dotčena půda v případě výstavby nové plochy kompostování a kompostovacích boxů. Větší
množství vznikne pouze vybudováním jímky průsakových vod z plochy biodegradace a nové jímky
pro další etapy skládky. Veškerá zemina bude využita v rámci areálu CKNO, nebo přímo na skládce
pro technické zabezpečení. Část ploch manipulace bude vybudována přímo na těsněném tělese
skládky.
Vlivy na povrchové či podzemní vody jsou uvedeny v předchozí kapitole.
Záměrem dochází k menšímu záboru půdy v ZPF III. třídy ochrany. Nedochází k záboru plochy PUPFL.
Půda bude využita při rekultivaci a TZS. Využívá se vytěžená plocha, aktivní těžba nebude omezena
a záměr přímo nezasáhne horninové prostředí či jiné přírodní zdroje mimo výše uvedené. Lokalita
je dostatečně stabilní a jílovité podloží plní rovněž těsnící funkci. Při dodržení preventivních opatření
proti znečištění záměr nepředstavuje výrazné riziko znečištění.
D.I.6 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, či území lokality NATURA 2000. Nejsou
negativně dotčeny žádné prvky územního systému ekologické stability. Rozšířením skládky
pravděpodobně zanikne vodní plocha (jímka srážkové vody z těžebního prostoru). Již v současné
době se však jedná o plochu s minimálním objemem vody s ohledem na srážková období, kde nebyly
pozorovány žádné trvale žijící druhy živočichů. Pro potřeby stávajícího těžebního prostoru bude
nedaleko zbudována nová nádrž obdobného charakteru, čímž bude zajištěno napajedlo pro zvěř
či racky. V lokalitě širšího území se nachází několik dalších vodních ploch. Dotčeny budou ruderální
stanoviště a málo vyvinuté biotopy na okrajích. Záměr nebude mít vliv na chráněné druhy rostlin
či živočichů. Rovněž vliv na krajinný ráz bude oproti stávajícímu stavu zanedbatelný.
Území je silně ovlivněno člověkem a výskyt významnějších zástupců fauny či flóry je zde tak
nepravděpodobný. Skládka se bude rozšiřovat do prostoru severovýchodně, kde se v současné době
nachází několik náletových dřevin. Tento prostor bude v rámci rekultivace ozeleněn vzrostlými
dřevinami, které odcloní prostor mezi tělesem skládky a obytnou zástavbou Růžov.
Při realizaci záměru je však třeba klást důraz na to, aby byly dotčeny skutečně jen plochy k tomu
vymezené a aby nedocházelo k šíření invazních druhů rostlin. Kácení dřevin by mělo probíhat
v souladu s platnou legislativou ČR.
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Z hlediska realizace záměru nedojde k žádnému zásahu do významných biotopů či chráněných území.
Nebyly rovněž zaznamenány žádné významné či chráněné druhy rostlin a živočichů. Záměr lze tak
z pohledu ochrany přírody a krajiny považovat za akceptovatelný.
D.I.7 Vliv na krajinu
Záměr bude částečně využívat plochu skládky a její rozšíření je uvažováno do vytěženého prostoru
těžby křemeliny. Území je silně antropogenně zatíženo, a tak v dotčeném krajinném prostoru
postrádáme významnější přírodní prvky. Estetická hodnota byla v minulosti výrazným způsobem
narušena vlivem těžby. Území je ze západní části kryto významným lesním porostem. Jihovýchodně
se nachází stávající průmyslová oblast a ostatní části jsou ohraničeny morfologií terénu.
Nejvíce dotčen je tak prostor kolem obytné zástavby v části Růžov, kde je skládka přímo sousedícím
prvkem přes komunikaci. Nebudou zasaženy žádné kulturní či přírodní památky. Harmonické měřítko
je výrazně narušeno, neboť zde převažuje plocha vytěženého prostoru nad ostatními přírodními
prvky. K zásahu do významných krajinných prvků v ÚSES vlivem záměru nedochází. Nejsou zasaženy
ani žádné chráněné oblasti, či jiné prvky územního systému ekologické stability.
Z hlediska samotného záměru bude mít nejvýraznější vliv na krajinný ráz těleso skládky, které bude
rozšířeno právě do vytěženého prostoru. Již v minulosti byla skládka navržena v území těžební jámy,
díky čemuž bude využit odpad jako materiál potřebný k vyplnění tohoto prostoru. Postupně bude
docházet k zavážení vytěženého prostoru v dotčeném území po jednotlivých etapách, které budou
následně rekultivovány. Během provozu skládky by nemělo dojít k výrazným změnám v oblasti
krajinného rázu, nadále bude dominantní prostor těžby. Krajinný ráz je tedy již ve stávajícím stavu
výrazně narušen, avšak jedná se o lokální vliv s ohledem na dotčený krajinný prostor.
Po její realizaci a rekultivaci bude však plocha těžby nahrazena rekultivovaným tělesem skládky,
které by mělo být na úrovni stávajícího terénu. V prostoru mezi skládkou a komunikací ve směru
na Růžov – Ledenice bude zajištěno ozelenění vzrostlými dřevinami. Celková rekultivace však bude
provedena až po úplném dokončení skládky, které je časově velice náročné, uvažované k roku 2120.
Dočasně tak mohou být vnímány i negativní vlivy při realizaci jednotlivých etap skládky. Po rekultivaci
by ale mělo docházet k postupnému začleňování do okolního terénu. Přispívat by mělo rovněž
ozelenění skládky a okolních ploch, včetně plochy mezi skládkou a komunikací u části Růžov.
Stávající dotčený prostor je z hlediska krajinného rázu výrazně narušen. Území je dlouhodobě
antropogenně zatíženo, a tak záměr nezasahuje žádné přírodně významné, kulturní nebo historické
části území. Harmonické měřítko je výrazně ovlivněno lidskou činností a převažuje tak průmyslově
využívané území. Nepochybně tak rozšíření skládky bude mít na krajinný ráz mírný vliv, rozšíření bude
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patrné, zejména aktivní části skládky, avšak nezmění výrazně stávající charakteristiky krajinného rázu.
Po rekultivaci skládky by mělo dojít k zapojení tělesa skládky do okolní krajiny.
D.I.8 Vliv na majetek a kulturní památky
Záměrem dojde k zásahu do pozemků v majetku jiných osob a společností. Tato část bude řešena
majetkoprávními vztahy a není předmětem posouzení EIA. Využito bude z části stávající
infrastruktury v areálu skládky, včetně technického a sociálního zázemí. Žádné významné kulturní
či jiné památky se v dotčeném území, či jeho blízkosti nenacházejí a nemohou tak být nijak ovlivněny.
Za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění majetku,
či kulturních památek.
D.I.9 Vlivy ve fázi ukončení provozu
Do hodnocení je zařazena také kapitola pro ukončení provozu. Zde lze pohlížet na situaci ze dvou
úrovní – krátkodobé a dlouhodobé. Za krátkodobé lze považovat případné ukončení provozování
některého ze zařízení menšího či mobilního charakteru – například kompostování, drcení, recyklační
linka a podobně. V tomto případě je povinností dodržet základní legislativní opatření – zařízení
odevzdat oprávněné osobě, ukončení provozu bude ohlášeno, veškeré odpady a závadné látky budou
odvezeny a předány oprávněné osobě. Za dlouhodobé ukončování lze považovat zejména skládku.
Ta je navržena do roku 2120, nicméně postupně bude docházet k uzavírání jednotlivých etap,
které budou

následně

rekultivovány,

včetně

ozelenění

a

budou

postupně

udržovány

do požadovaného tvaru tělesa skládky. Po úplném dokončení tělesa skládky bude provedena celková
rekultivace, povrch skládky bude ozeleněn mělce kořenící vegetací. I po ukončení aktivního provozu
skládky bude nadále prováděna údržba a monitoring skládky. Pravidelně musí být po ukončení
skládky kontrolovány následující části:
monitoring podzemních vod a kontrola těsnící fólie, kontrola sedání a pohybu tělesa skládky, včetně kontroly
požadovaného tvaru skládkového tělesa, kontrola naplnění jímek průsakových vod a čištění odtokových kanálů
po obvodu skládky pro odvod srážkových vod neznečištěných, zabezpečení skládky a technologických zařízení
proti vniknutí neoprávněných osob a řada dalších opatření pro zabezpečení uzavřeného tělesa skládky.

V případě ukončení provozu a splnění preventivních opatření by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění
životního prostředí, ale naopak následné začlenění tělesa skládky po rekultivaci a ozelenění
do okolního prostředí.
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D.II ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
V následující části je shrnuto zhodnocení dle předchozích částí kapitoly D. U každého vliv je uvedeno
hodnocení podle významnosti. Přeshraniční vlivy lze vyloučit s ohledem na charakter záměru.
Záměrem bude zasažena nejvíce část Růžov a část výstavby Borovan v severní části. Ostatní části
a obce jsou více vzdáleny od místa záměru a nepředpokládá se jejich významné ovlivnění. Celkově
tak lze hodnotit vlivy jako lokální, které se projeví u nejbližších částí obcí v okolí záměru,
bez zásahu do širší oblasti.
V případě významného vlivu je část dále komentována. Hodnocení je založeno na následující stupnici:
++

silný pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo,
ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území;

+

slabý pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo,
ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně;

0

bez významného vlivu – záměr nebude představovat sledovatelné zhoršení stavu životního
prostředí, či jeho dané složky;

-

slabý negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo,
ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně => záměr akceptovatelný s předpokladem
přijatelného ovlivnění životního prostředí, nebo s návrhem opatření pro omezení vlivu
na životní prostředí;

--

silně negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo,
ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území => nutnost alternativního řešení
nebo návrh kompenzačních opatření

Tab. 59 – Hodnocení vlivů záměru
Hodnocené vlivy

Vlivy na ovzduší a klima

Hodn.

Stručné shrnutí hlavních důvodů pro hodnocení

0

Vlivy na ovzduší a klima jsou hodnoceny bez významného
vliv:
▪ dle rozptylové studie nevýznamné příspěvky
k imisním koncentracím;
▪ přijatelné
ovlivnění
stávajících
imisních
charakteristik;
▪ plnění legislativně stanovených limitních hodnot
a přípustných počtů překročení;
▪ záměr disponuje řadou opatření pro omezování
vlivů na ovzduší, zejména omezování TZL, pachové
zátěže, omezování úletů;
▪ nedochází k nárůstu dopravy na veřejných
komunikacích;
▪ záměr je v souladu s podmínkami Programu
zlepšování kvality ovzduší;

118

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Vlivy na hlukovou situaci
a eventuální další fyzikální
a biologické charakteristiky

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné
zdraví

Vlivy na povrchové a podzemní
vody

Vlivy na půdu a horninové
prostředí

0

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické
charakteristiky hodnoceny bez významného vlivu:
▪ splnění legislativně stanovených hodnot hlukové
zátěže ze stacionárních zdrojů hluku;
▪ těleso skládky by mělo pozitivně odclonit
významné zdroje hluku v jižní části CKNO;
▪ skutečná zátěž by měla být nižší s ohledem
na provoz zařízení mobilních (dle potřeby);
▪ většina
zdrojů hluku bude
provozována
pouze v denní době;
▪ navrženo přímé měření hluku v rámci zkušebního
provozu.

0

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické
charakteristiky hodnoceny bez významného vlivu:
▪ nedochází k navyšování dopravy;
▪ využití území obdobným způsobem jako dosud;
▪ plnění legislativních a zdravotních limitů hlukové
zátěže a znečištění ovzduší;
▪ bez významných zdravotních rizik plynoucích
z provozu záměru;
▪ nebyly identifikovány významné sociálněekonomické vlivy.

0

Vlivy na povrchové a podzemní vody stanoveny
bez významného vlivu:
▪ bez významných vodních toků v blízkosti záměru;
▪ nezasahuje do chráněných území či ochranných
pásem vodního zdroje;
▪ zabezpečení ploch pro nakládání s odpady
bezodtokými jímkami;
▪ zajištění skrápění primárně srážkovou vodou
průsakovou z drenážních systémů a svodů
ze zabezpečených ploch;
▪ využití technologie reverzní osmózy pro přečištění
průsakových srážkových vod z tělesa skládky
a možnost jejího využití v areálu CKNO jako
užitkové vody;
▪ pravidelné zkoušky těsnosti nádrží na odpadní
vody;
▪ důsledné zabezpečení skládky těsnící fólií
s pravidelnými kontrolami a monitoringem v okolí
skládky.

0

Vlivy na půdu a horninové prostředí byly identifikovány
jako nevýznamné, bez významného vlivu:
▪ minimální zábor půdy ve III. třídě ZPF;
▪ rozšíření skládky do vytěženého prostoru,
bez omezení těžby vlivem realizace záměru;
▪ jílovité podloží s těsnící schopností;
▪ stabilní úložiště, minimalizace ovlivnění podzemní
vody a horninového prostředí
▪ soulad s územním plánem Borovany a Ledenice;
▪ navržena rekultivace skládky
a zapojení
do okolního terénu;
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▪

Vlivy na faunu a flóru,
biologickou rozmanitost

Vlivy na krajinu

Vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky

Vlivy ve fázi ukončení provozu

zabezpečení skládky proti erozní činnosti.

0

Záměr hodnocen z hlediska vlivu na faunu, flóru
a biologickou rozmanitost bez významného vlivu:
▪ záměr nezasahuje do žádného chráněného území,
lokality NATURA 2000, či přírodního nebo
nepřírodního biotopu, ani prvky ÚSES;
▪ nebyly zjištěny významné druhy zástupců fauny
a flóry, či chráněné druhy;
▪ záměr neovlivní biologickou rozmanitost;

0

Záměr
hodnocen
z hlediska
vlivu
na
krajinu
bez významného vlivu:
▪ využití vytěženého prostoru bývalé těžby
křemeliny;
▪ území silně antropogenně ovlivněno;
▪ estetická hodnota území a harmonická měřítka
výrazně narušena prostorem těžby;
▪ využití vytěženého území;
▪ rekultivace skládky – ozelenění – pro zapojení
tělesa skládky do okolního terénu;
▪ dočasné vlivy během výstavby skládky = aktivní
plocha skládky;
▪ záměr by tak neměl významně změnit stávající
charakteristiky krajinného rázu.

0

Záměr hodnocen z hlediska vlivů na hmotný majetek
a kulturní památky bez významného ovlivnění:
▪ bez zásahu do architektonických či kulturních
památek ani jejich přímého ovlivnění;
▪ majetkoprávní vztahy budou řešeny v dalších
stupních řízení.

0

V případě ukončení provozu je záměr hodnocen
bez významného vlivu:
▪ u jednotlivých zařízení budou dodržena legislativní
opatření;
▪ v případě skládky bude tato rekultivována
a udržována v požadovaném tvaru;
▪ nadále bude prováděn monitoring okolních vrtů,
jímek, kanálů pro odvod srážkové vody
a zabezpečení skládky.

D.III ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
V rámci předloženého záměru nebyly identifikovány takové vlivy, které by měly přeshraniční přesah.

D.IV OPATŘENÍ

K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ

Nedílnou součástí záměru jsou opatření, která snižují nebo eliminují vlivy záměru na životní prostředí
.a to jak ve fázi výstavby, tak zejména samotného provozu areálu CKNO a v něm provozovaných
zařízení. V souladu s metodickým pokynem MŽP jsou tato opatření jeho nedílnou součástí a jsou
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uvedena již v kapitole B v popisové části a zvláště pak v podkapitole B.I.6. – část označená C, kde jsou
opatření shrnuta do přehledu.
V rámci výstavby a zejména pak samotného provozu areálu CKNO a souvisejících zařízení, budou
dodržována opatření pro omezování vlivů na životní prostředí, která jsou jeho nedílnou součástí
a počítá se tedy automaticky s jejich realizací, nebo plněním.

D.V CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ

PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové posouzení vlivu záměru bylo provedeno na základě shromážděných podkladových
dokumentů, matematickými modelacemi (doplňkové studie) a dále pak porovnáním s platnými
právními předpisy. Dále byly využity metody analogie, tzn. znalosti z aplikace postupů uplatňovaných
na jiných místech u obdobných záměrů. Níže uvedený přehled zahrnuje výčet nejvýznamnějších
podkladů a zdrojů, které byly při zpracování použity.
Výchozím podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva byly:
▪

interní podklady společnosti Růžov, a.s. (provozní řády, havarijní plán, hlášení ISPOP a další),
individuální konzultace a místní šetření v lokalitě;

▪

situační a projektové výkresy, zpracované společností Atelier životního prostředí;

▪

oznámení a dokumentace k záměru Rozšíření skládky Růžov – Vybudování kompostovací
a biodegradační plochy, z let 2004 až 2005, zpracované Ing. Stanislavem Emingerem, CSc.;

▪

biologický průzkum lokality – Skládka Růžov IV etapa, zpracované Mgr. Janem Losíkem, Ph.D.,
v květnu 2008;

▪

batrachiologický průzkum v areálu skládky Růžov v prostoru připravované IV. etapy,
zpracované společností EIA servis s.r.o., v červnu 2011;

▪

výsledky rozborů podzemní vody z vrtů, společnosti ALS Laboratory Group;

▪

zpráva o výsledcích monitorováni kvality vody za rok 2019; ALS Laboratory Group; 1/2020;

▪

územní plány obcí Borovany a Ledenice;

▪

systém evidence kontaminovaných míst SEKM, Ministerstva životního prostředí, dostupný
na www.sekm.cz;

▪

hluková studie, zpracovaná spol. Ing. Radek Píša, s.r.o., v dubnu 2019;

▪

rozptylová studie, zpracovaná Ing. Josefem Vraňanem a Ing. Martinem Řezníčkem, ze spol.
Ing. Radek Píša, s.r.o., v březnu 2019;

▪

hodnocení zdravotních rizik, zpracované RNDr. Irenou Dvořákovou, v dubnu 2019;

▪

základní biologické hodnocení, zpracované společností Ing. Radek Píša, s.r.o. v dubnu 2019
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na základě průzkumů provedených v letech 2018 a 2019;
▪

odborná literatura, publikace, dále pak studie geografické, geologické, pedologické
či klimatické, vztahující se k zájmovému území,

▪

Národní geoportál Inspire, dostupný na http: https://geoportal.gov.cz

▪

geoportál Jihočeského kraje;

▪

geoportál národního památkového ústavu, dostupný na https://geoportal.npu.cz/

▪

aplikace MapoMat, Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na http://mapy.nature.cz;

▪

hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na heis.vuv.cz;

▪

Hory a nížiny – Jaromír Demek a kolektiv, Praha 1987;

▪

platné legislativní dokumenty a normy.

Pro zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byly využity běžné bilanční propočty a fyzikální přepočty
společně s programem SYMOS´97, verze 2006. Použitá metodika je určena především
pro vypracování rozptylových studií a výpočtů jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší.
Metodika Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ je založena
na matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech
dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek akceptovatelnou chybou. Odborný odhad větrné
růžice představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečné
meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru odlišné. Při volbě husté geometrické
sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré terénní útvary v předmětné lokalitě.
Metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.
Dále byla vypracována hluková studie, kdy byl využit program HLUK+ společnosti JpSoft, verze 10.22
profi. Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými
zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování
a posuzování průmyslových staveb – stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985). Při výpočtu je dále
uvažována také morfologie terénu, která je modelovaná pomocí vrstevnic. Histogram směrů
a rychlosti větrů není ve výpočtu uvažován. Výsledné hodnoty jsou uváděny po korekci na odraz
fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu. Prognostické metody použité v oblasti
emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik jsou postaveny na základě současného stupně
poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů
a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je založeno na zhodnocení vypočtených hodnot v rámci hlukové
a rozptylové studie a jejich porovnání s hodnotami limitů pro zdravotní rizika, přičemž se využívá
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nejen legislativních hodnot, ale také údajů dle Světové zdravotnické organizace (WHO). Hodnotí
se přitom nebezpečnost, charakteristika nebezpečnosti, expozice a riziko. Hodnocení je rozděleno
na dvě části, přičemž jedna hodnotí expozici škodlivin z hlediska ovzduší a druhá část expozici
hlukem.
Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost byl vypracován v dubnu
2019 a to na základě podkladů a průzkumů prováděných v místě záměru v průběhu roku 2018
a 2019, kdy byla provedena prohlídka lokality, vyhledávání a determinace zaznamenávaných druhů
rostlina živočichů s cílem posoudit význam lokality pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů dle informací z terénního průzkumu. Průzkum živočichů byl prováděn různými metodami,
většina obratlovců byla zjišťována při terénních pochůzkách přímým pozorováním nebo na základě
akustických projevů či pobytových stop. Většina materiálu byla determinována na místě,
nebo pomocí fotografií. Výjimečně také došlo ke sběru materiálů.

D.VI CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ
SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Základním podkladem pro vypracování oznámení bylo stanovení kapacitního rozsahu záměru
a situační výkres s umístěním jednotlivých zařízení. Na základě dalších zkušeností zpracovatele
a investora byly následně doplněny detailnější informace k zařízení a opatření pro eliminaci vlivů
na životní prostředí. Všechny podstatné informace byly uvedeny zejména v části B a C oznámení.
Pakliže nebylo možné některé části předem jednoznačně stanovit (například konkrétní typy zařízení),
bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti, kdy se využije vždy hodnot potenciálně vyšších,
aby byl vždy hodnocen nejhorší možný stav. Jakékoliv zlepšující opatření, nebo zařízení menšího
rozsahu pak bude mít vždy nižší vliv, než to, které bylo posouzeno v maximální úrovni, tedy na straně
rezervy.
Dalším bodem, který přinesl jisté potíže v průběhu zpracování oznámení byla novela zákona
o odpadech č. 541/2020 Sb. Zákon nabyl účinnosti v době zpracování dokumentace a bylo tedy
reagováno i v rámci této novely. Zohledněna byla přitom zejména přechodná ustanovení zákona.
Během zpracování muselo bylo přihlédnuto k tomu, že řada prováděcích ustanovení nebyla v době
zpracování k dispozici. V rámci dokumentace jsou tak na několika místech uvedeny původní vyhlášky,
na které se nový zákon odkazuje, případně je uvedeno, že tato situace bude dále řešena v rámci
navazujících řízení při povolování zařízení a dosud se vychází z platného integrovaného povolení
a podmínek v něm stanovenými. Tato skutečnost nemá rozhodný účinek pro zhodnocení záměru.
Záměr bylo možné zhodnotit ve všech směrech důležitých pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Uvedené nedostatky prováděcích vyhlášek je tak možné směrovat do navazujících řízení, kde bude
záměr upřesněn, ale nepřesáhne kapacity stanovené v rámci oznámení EIA.

Celkově lze tak hodnotit zpracování oznámení záměru za přijatelné, bez obtíží, které by představovaly
významné ovlivnění výsledků hodnocení. Pokud se již v rámci hodnocení vyskytla problematická část,
nejistota, či nějaký nedostatek, bylo postupováno v souladu s předběžnou opatrností a využito bylo
pro hodnocení vždy teoreticky horšího stavu, než bude pravděpodobně skutečnost. Výsledky
hodnocení by tak ve většině případů měly být více nadhodnoceny a ve skutečnosti by záměr neměl
překročit hodnoty stanovené v oznámení.
Závěrem lze konstatovat, že se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky,
které by měly zásadní vliv na výsledné hodnocení záměru.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem
předloženou variantu řešení záměru.
Záměr není řešen variantně a hodnocení v této kapitole tedy není prováděno. V některých případech
je uvedeno pouze porovnání se stávajícím stavem. V rámci hlukové studie je pak porovnáván
i budoucí stav s ohledem na rozšiřování skládkového tělesa. Výsledky jsou uvedeny v hlukové studii,
která je přílohou oznámení a dále v kapitole D.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

Základní situace k záměru je uvedena v příloze oznámení. Podrobná výkresová a projektová
dokumentace bude předmětem navazujících stupňů řízení, zejména územního a stavebního.

F.II DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Veškeré údaje o provedení záměru jsou uvedeny zejména v části B. Pro účely představení záměru
a jeho zhodnocení se domníváme, že jsou tyto údaje dostatečné a zde již není nutné je dále
doplňovat.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je rozšíření činností stávajícího areálu Centra komplexního nakládání s odpady
Růžov o další způsoby nakládání s odpady. Výchozím stavem je provoz skládky odpadů
a kompostovací plocha. Nový záměr zahrnuje rozšíření stávající kompostovací plochy, řeší
vybudování kompostovacích boxů s řízenou fermentací pomocí centrálních dmychadel a trojici
manipulačních ploch, kde bude prováděno další nakládání s odpady, jako je mechanicko-fyzikální
úprava, provoz recyklační linky a biodegradace. Záměrem je dále také vybudování technologické
jednotky reverzní osmózy, která bude čistit srážkové průsakové vody z tělesa skládky pro jejich další
možné využití jako vody užitkové v areálu CKNO.
Tab. 60 – Kapacitní rozsah záměru – budoucí stav
Kategorie
odpadu

Množství odpadů

Skládka odpadů – celková kapacita po realizaci záměru

O

2 085 735 m3

Rozšíření kompostovací plochy

O

35 000 t/rok

Kompostovací boxy pro biologickou úpravu odpadů
Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
▪ manipulační a obslužná plocha
▪ dozrávací a manipulační plocha

O

25 000 t/rok

O
O
O
N

0 – 50 000 t/rok

O

50 000 t/rok

-

4 000 – 7 000 m3.rok-1

Konečný stav po realizaci záměru

Zařízení

▪ drcení ostatních odpadů (recyklační linka)
▪ biodegradační plocha (odpady kategorie N)
Linka mechanicko – fyzikální úpravy odpadů – drcení v tělese
skládky
Jednotka reverzní osmózy

Využito přitom bude nadále stejného množství odpadů na vstupu, pouze bude s odpadem více
pracováno a bude případně dále využit. Nedochází tak k navyšování dopravní zátěže.
Veškeré plochy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek. Kompostárna, kompostovací boxy
a plocha biodegradace budou vybaveny samostatnými jímkami, ze kterých bude následně srážková
voda průsaková využívána pro skrápění odpadu na dané ploše. Rovněž skládka bude těsněna fólií
a drenážním systémem odvedena do akumulačních jímek. Předpokládá se vybudování nové
akumulační jímky průsakových vod ze skládky. Srážková voda průsaková bude rovněž využita
ke skrápění na aktivní ploše skládky. Mimo to bude docházet k jejímu čištění v jednotce reverzní
osmózy, díky kterému bude možné vodu využít lépe v areálu jako užitkovou. Dále budou vybudovány
kompostovací boxy, ve kterých bude probíhat řízená fermentace odpadu. K dispozici by mělo být pět
boxů, z nichž každý bude vybaven samostatným dmychadlem pro provzdušňování. Součástí záměru
budou také zpevněné a zabezpečené tzv. multifunkční plochy, kde je možné různými způsoby
nakládat s odpady. Primárně budou využity pro drcení a třídění odpadu pomocí mobilních jednotek
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s naftovým pohonem, nebo k recyklaci rovněž pomocí recyklačního zařízení s naftovým pohonem.
Součástí plochy B bude také zabezpečená plocha biodegradace, kde bude upravován odpad
kontaminovaný ropnými látkami. Tato plocha bude zabezpečena proti úniku závadných látek a bude
vybavena samostatnou jímkou.
Nedílnou součástí záměru je navržená řada opatření, která snižují či eliminují negativní vlivy na
životní prostředí. Jedná se především o opatření k monitoringu skládky, zabezpečení těsnící fólií,
podmínky ukládání odpadu, skrápění tělesa skládky, překrývání odpadu vhodným materiálem
pro omezení úletů a pachové zátěže, hutnění odpadu, monitorovací vrty, rekultivace skládky,
omezování prašnosti skrápěním odpadů při drcení, třídění, nebo provozu recyklační linky a řada
dalších.
Záměr se nachází v prostoru bývalé těžby křemeliny a rozšíření skládky je uvažované přímo do tohoto
prostoru. Dojde tak v rámci rekultivace k postupnému začlenění skládky do okolní krajiny. Část ploch
v jižní části areálu je vedena ve III. třídě ochrany ZPF. Záměr je však v souladu s územním plánem
a jeho realizace je možná. Nebude zasaženo žádné zvláště chráněné území, či dotčeny prvky
územního systému ekologické stability.
Základními vstupy do zařízení jsou odpady, převážně kategorie ostatní. Pouze na plochu
biodegradace budou vstupovat odpady nebezpečné. Jinak je základním vstupem voda, která
se využívá srážková z jímek pro vlhčení zakládky, nebo skrápění dané technologie či plochy. Dojde
k nárůstu spotřeby elektrické energie vlivem provozu kompostovacích boxů a dále pak k nárůstu
spotřeby motorové nafty provozem mobilních drtících a třídících zařízení.
V rámci oznámení byly hodnoceny jednotlivé vlivy na zdraví obyvatel a životní prostředí. Tím,
že se jedná o vytěžený prostor, jsou některé vlivy eliminovány morfologií terénu a umístěním záměru.
Několik obytných objektů se ale nachází v blízkosti tělesa skládky. Z hlediska ovzduší a hlukové zátěže
nebylo zjištěno překročení limitních hodnot podle modelových studií. Provoz by navíc oproti modelu
neměl být trvalý po celou dobu pracovní směny, ale u většiny zařízení dle potřeby. Jediným zdrojem
v provozu trvale je kogenerační jednotka a případně nově to budou centrifugální dmychadla
kompostovacích boxů v případě jejich provozu a dále jednotka reverzní osmózy. Z hlediska ovzduší
byly zjištěny nevýznamné příspěvky záměru, které nemohou ovlivnit zdraví obyvatel. U hlukové
zátěže jsou nárůsty hodnot výraznější, avšak bez výsledného překročení limitů. Jak ale bylo
již uvedeno, model využívá provozu všech zařízení současně, což ve skutečnosti nebude prováděno
a hluková zátěž by tak měla být nižší. V rámci zkušebního provozu bude provedeno přímé měření
hluku ze stacionárních zdrojů. Nedochází k nárůstu dopravy na veřejných komunikacích,
takže by se neměla zvyšovat ani zátěž ovzduší a hluková zátěž v okolí komunikací.

126

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Skládka bude dle příslušných norem těsněna kombinovaným těsněním. Mimo to stávající lokalita
vytěženého prostoru zcela vyhovuje předpokládanému záměru, neboť se jedná o jílovité horniny
s těsnící schopností. V rámci napojování dalších etap skládky se vždy provádí měření fólie pomocí
el. impulzů, kterými se zjišťuje těsnost před naplněním skládky. Veškeré plochy pro nakládání
s odpady budou zabezpečeny proti úniku závadných látek, bude využito nádrží a jímek s provedenými
zkouškami těsnosti. Zvláště zabezpečena pak bude zejména plocha biodegradace do samostatné
jímky. Realizací také dojde k přesunutí jímky společnosti LB MINERALS, která se momentálně nachází
v místě budoucího tělesa skládky. Rozšíření skládky bude mít za následek změnu odtokových poměrů,
avšak pouze lokální. Dodržována budou dále opatření, která zamezí ovlivnění jakosti povrchových,
podzemních vody, či půdy. Výkopová zemina bude dále využita v rámci areálu.
Záměr bude umístěn do plochy bývalé těžby, což je z hlediska krajinného území výrazně ovlivněné
lidskou činností a jsou tak narušeny základní hodnoty krajinného rázu, jako je estetická hodnota
území, či harmonická měřítka. Využití odpadů má také za cíl sloužit jako náhrada za materiál,
kterým by byl jinak prostor vyplněn. Po rekultivaci jednotlivých etap skládky by mělo docházet
k postupnému začleňování do okolního prostoru.
Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy nebyly zjištěny žádné chráněné či významné druhy
rostlin a živočichů. Nebudou dotčeny žádné významné biotopy či chráněné druhy rostlin a živočichů.
Realizací záměru by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění žádného biologicky cenného území.
Ostatní vlivy na majetek a kulturní památky nebyly identifikovány při dodržení základní legislativních
požadavků a majetkoprávních vztahů.
Na základě celkového zhodnocení záměru lze konstatovat, že záměr významným způsobem neovlivní
stávající charakteristiky životního prostředí v lokalitě. Identifikované vlivy jsou pod úrovní legislativně
stanovených limitů, nebo jsou charakterem nevýznamné. Domníváme se tak, že realizace záměru
s navrženými opatřeními, která jsou jeho nedílnou součástí, je v požadovaném rozsahu a na daném
místě možná.

127

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

H. PŘÍLOHY
P_01

Vyjádření KÚ Jihočeského kraje dle zákona o ochraně přírody a krajiny

P_02

Vyjádření k územně-plánovací dokumentaci

P_03

o

P_02a Městský úřad Borovany

o

P_02b Magistrát města České Budějovice

Seznamy přijímaných odpadů
o

P_03a Seznam odpadů O povolených pro příjem na skládku

o

P_03b Seznam odpadů pro technické zabezpečení skládky

o

P_03c Katalog odpadů kompostárna a kompostovací boxy

o

P_03d Seznam odpadů pro recyklační linku

o

P_03e Seznam odpadů pro linku MFÚ

o

P_03f Seznam odpadů pro biodegradaci

o

P_03g Seznam odpadů pro rekultivaci skládky

P_04

Výkresová dokumentace

P_05

Zmocnění k zastupování

P_06

Osvědčení zpracovatele

P_07

Základní biologické hodnocení

P_08

Rozptylová studie

P_09

Hluková studie

P_10

Hodnocení zdravotních rizik

P_11

Integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik

128

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
PODPISOVÝ LIST
Datum zpracování oznámení:

12. 7. 2021

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele a dalších osob, které se podílely na zpracování
oznámení:
Zpracoval:

Ing. Radek PÍŠA

tel. 731 518 606

Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Spolupracovali:

Ing. Martin LAIFR

tel. 731 659 528

oznámení, hluková studie

Ing. Žaneta DVOŘÁKOVÁ

tel. 604 578 475

oznámení

Ing. Josef VRAŇAN

tel. 739 227 848

rozptylová studie

Ing. Martin ŘEZNÍČEK

tel. 739 038 398

rozptylová studie

Ing. Michal JIRMAN
základní biologické hodnocení

tel. 730 514 367

výše uvedení za společnost Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, info@radekpisa.cz

RNDr. Irena DVOŘÁKOVÁ

tel. 605 762 872

hodnocení zdravotních rizik

Slezská 549, 537 05 Chrudim
RNDr. Miroslav RAUS, Ph.D.

tel. 602 602 113

Integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik

Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20

Podpis zpracovatele:

…………………………………
Ing. Radek Píša

129

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA 1
P_01 Vyjádření KÚ Jihočeského kraje dle zákona o ochraně přírody a krajiny

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA 2
P_02a Vyjádření k územně-plánovací dokumentaci – Městský úřad Borovany

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA 2
P_02b Vyjádření k územně-plánovací dokumentaci – Magistrát města České Budějovice

digitálně podepsal:
Lacina Luboš Ing.
21.5.2019 13:56
cert: PostSignum Qualified CA 2
sn: 38 7E D5

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA 3
P_03a Seznam odpadů povolených pro příjem na skládku odpadů

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

P_03A - SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH PRO PŘÍJEM NA SKLÁDKU ODPADŮ
Legenda:
Odpady označené symbolem ☼ lze ukládat pouze do sektorů (podskupin) S-OO1
Odpady ozančené symbolem * nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest.

Kat. číslo

Název odpadu

01 01

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A
DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
Odpady z těžby nerostů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

01 03 06

Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07

01 04

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 07 ☼.

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

2

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ,
LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti,
rybářství

1

02 01
02 01 03

Odpad rostlinných pletiv pouze odpady nevhodné ke kompostování např. pařezy

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 07

Odpady z lesnictví (pouze odpady nevhodné ke kompostování např. pařezy)

02 01 09 ☼

Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 (mimo biocidů a pesticidů)

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých
olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a
tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z
přípravy a kvašení melasy

02 03 02

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Odpady konzervačních činidel

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov
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Kat. číslo

Název odpadu

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 04

Odpady z výroby cukru

02 04 02

Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpady konzervačních činidel

02 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s
výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 03

Odpady z chemického zpracování

02 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

3

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU,
CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01
03 01 01

Odpadní kůra a korek (pouze chemicky ošetřené nebo obsahující chemické látky nebo
přípravky nebo znečištěné jinými odpady )

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01
04 (pouze chemicky ošetřené nebo obsahující chemické látky nebo přípravky nebo
znečištěné jinými odpady )

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo (pouze chemicky ošetřené nebo obsahující chemické látky
nebo přípravky nebo znečištěné jinými odpady )

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

4
04 01

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO
PRŮMYSLU
Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 05

Činící břečka neobsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3
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Kat. číslo

Název odpadu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 15

Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 17

Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken (pouze ze syntetických vláken nebo směs)

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken (pouze ze syntetických vláken nebo směs )

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

5

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01 00

Odpady ze zpracování ropy

05 01 10

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 16 ☼

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06 00

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07 00

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 02 ☼.

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

6

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich
roztoků a oxidů kovů

06 03 14 ☼

Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 16 ☼

Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 03

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných
sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z
odsiřovacích procesů

06 06 03

Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin
fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Struska obsahující fosfor

06 09 04

Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 11 00

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 03

Saze průmyslově vyráběné

06 13 04*

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

7

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních
organických sloučenin

07 01 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

07 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů,
syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 02 13

Plastový odpad

07 02 15

Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických
barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

07 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 04 00

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických
pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09),
činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v
podskupině 03 02) a dalších biocidů

07 04 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

07 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 05

Odpady z výroby, zpracování,
farmaceutických výrobků

distribuce

a

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

používání

07 05 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

07 05 14

Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv,
mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých
chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

07 07 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

07 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

8

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL,
TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování
barev a laků

08 01
08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 14

Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 18

Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

08 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních
nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01

Odpadní práškové barvy nátěrové

08 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských
barev

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a
těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 12

Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

9

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů
uvedených v podskupině 19)

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 05

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 17

Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10 01 19

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

10 01 21

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01 ☼

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02 ☼

Nezpracovaná struska

10 02 08

Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 10 ☼

Okuje z válcování

10 02 12

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 02 15

Jiné kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 03 00

Odpady z pyrometalurgie hliníku

10 03 02 ☼

Odpadní anody

10 03 05 ☼

Odpadní oxid hlinitý

10 03 16 ☼

Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

10 03 22

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21

10 03 24

Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

10 03 28

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

10 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 04

Odpady z pyrometalurgie olova

10 04 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09

10 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 05 00

Odpady z pyrometalurgie zinku

10 05 01 ☼

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 04 ☼

Jiný úlet a prach

10 05 09

Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

10 05 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

10 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 06 00

Odpady z pyrometalurgie mědi

10 06 01 ☼

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 06 04 ☼

Jiný úlet a prach

10 06 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 07 00

Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01 ☼

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 07 03

Pevný odpad z čištění plynu

10 07 04 ☼

Jiný úlet a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 08

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 08

Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 04 ☼

Úlet a prach

10 08 09 ☼

Jiné strusky

10 08 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12

10 08 14 ☼

Odpadní anody

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17

10 08 20

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 09

Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 03 ☼

Pecní struska

10 09 06 ☼

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 08 ☼

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

10 09 12 ☼

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 10

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03 ☼

Pecní struska

10 10 06 ☼

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 08 ☼

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 12 ☼

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15

10 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 11

Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Úlet a prach

10 11 10

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 16

Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

10 11 20

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11
19

10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12

Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 03

Úlet a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 10

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z
nich vyráběných

10 13 01

Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09*

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09

10 13 11

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10
13 10

10 13 13

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

11

ODPADY
Z
CHEMICKÝCH
POVRCHOVÝCH
ÚPRAV,
Z
POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav
kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření,
leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 02

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05

11 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 05

Odpady ze žárového zinkování

11 05 02 ☼

Zinkový popel

11 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ
ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy
kovů a plastů

12 01
12 01 01 ☼

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02 ☼

Úlet železných kovů

12 01 04 ☼

Úlet neželezných kovů

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

12 01 13 ☼

Odpady ze svařování

12 01 15

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 17 ☼

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 21 ☼

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY,
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového
odpadu)

15 01
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly (pouze materiálově nevyužitelné)

15 01 02

Plastové obaly

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

Kat.

Sektor podskupina

15 01 03

Dřevěné obaly (pouze chemicky ošetřené nebo obsahující chemické látky nebo
přípravky nebo znečištěné jinými odpady )

O

SOO-1 a SOO-3

15 01 04 ☼

Kovové obaly
O

Pouze S-OO1

15 01 05

Kompozitní obaly
O

SOO-1 a SOO-3

15 01 06

Směsné obaly
O

SOO-1 a SOO-3

15 01 07

Skleněné obaly
O

SOO-1 a SOO-3

15 01 09

Textilní obaly
O

SOO-1 a SOO-3

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné
oděvy

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02

16

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně
stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich
údržby

16 01 11*☼

Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12 ☼

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn (vnitřní tlak musí být shodný s atmosférickým, tj. neobsahují
zkapalněný plyn a dále nejsou vyrobeny z kovů)

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 12*

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 15*

Nebezpečné složky (na bázi azbestu) odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 03 ☼

Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných
kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 11

Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

16 11 01*

Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky (na bázi azbestu)

O

SOO-1 a SOO-3

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené
pod 16 11 01

O

SOO-1 a SOO-3

16 11 03*

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky(na bázi azbestu)

O

SOO-1 a SOO-3

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16
11 03

O

SOO-1 a SOO-3

16 11 05*

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné
látky(na bázi azbestu)

O

SOO-1 a SOO-3

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16
11 05

O

SOO-1 a SOO-3

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST)

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

O
Pouze S-OO1

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo (pouze chemicky ošetřené nebo obsahující chemické látky nebo přípravky
nebo znečištěné jinými odpady )

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 00

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 11 ☼

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení
a vytěžená hlušina

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály

17 06 01*

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

Stavební materiály obsahující azbest

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 02 ☼

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03*

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky (na bázi azbestu) (na sektor S-OO3 pouze bez obsahu
sádrokartonu)

O

SOO-1 a SOO-3

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
(na sektor S-OO3 pouze bez obsahu sádrokartonu)

O

SOO-1 a SOO-3

19

19 01

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A
ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO
ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY
VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 12

Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
O

SOO-1 a SOO-3

19 01 14

Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
O

SOO-1 a SOO-3

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
O

SOO-1 a SOO-3

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
O

SOO-1 a SOO-3

19 01 19

Odpadní písky z fluidních loží
O

SOO-1 a SOO-3

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02

Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování
chromu či kyanidů, neutralizace)

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO1

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

19 02 03

Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03 00

Stabilizované/ solidifikované odpady

19 03 05 ☼

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 07 ☼

Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01 ☼

Vitrifikovaný odpad

19 05

Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu - neobsahující podíl
odpadů živočišného původu

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
O

Pouze S-OO3

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu (pouze
rostlinného původu)

O

Pouze S-OO3

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu (pouze
rostlinného původu)

O

Pouze S-OO3

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené
O

SOO-1 a SOO-3

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01

Shrabky z česlí
O

Pouze S-OO3

19 08 02

Odpady z lapáků písku
O

SOO-1 a SOO-3

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod
O

Pouze S-OO3

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
O

Pouze S-OO3

19 08 14

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08
13

O

Pouze S-OO3

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené
O

SOO-1 a SOO-3

19 09

Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové
účely
O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10

Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 04

Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 11 00

Odpady z regenerace olejů

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,
lisování, peletizace)

19 12 01

Papír a lepenka (pouze materiálově nevyužitelné)

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 (pouze chemicky ošetřené nebo obsahující
chemické látky nebo přípravky nebo znečištěné jinými odpady )

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) (vadná šarže ).

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem
19 12 11

19 13

Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) ,
VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v
podskupině 15 01)

20 01
20 01 01

Papír a lepenka (pouze materiálově nevyužitelné)

20 01 02

Sklo

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (pouze chemicky ošetřené nebo obsahující
chemické látky nebo přípravky nebo znečištěné jinými odpady )

20 01 39

Plasty

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 02

Zemina a kameny

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Seznam odpadů k přijetí do zařízení k odstranění uložením do skládky

Kat. číslo

Název odpadu

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 02

Odpad z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené

Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov

Kat.

Sektor podskupina

O

SOO-1 a SOO-3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

Pouze S-OO3

O

SOO-1 a SOO-3

O

SOO-1 a SOO-3

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA 3
P_03b Seznamy přijímaných odpadů – Seznam odpadů pro technické zabezpečení skládky

Krom

aktivní plochy musí být zbylá

ást skládkového t lesa p ekryta souvislou vrstvou

materiálu/odpadu k TZS uvedeného v p íloze . 3. V p ípad použití odpad kat. . „19 05 03
- Kompost nevyhovující jakosti a 02 01 07 - Odpady z lesnictví“ musí být mj. dodržen parametr
AT4 < 10 mg O2/g sušiny. Plochy, které byly p ekryty biologicky aktivním materiálem do této
zm ny integrovaného povolení, není nutno dodate n

p ekrývat vrstvou materiálu/odpadu

k TZS.

Kat. íslo
01 01 01
01 01 02
01 03 06
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 12
01 04 13
01 05 04
01 05 07
01 05 08
02 01 01
02 01 07
02 03 01
02 03 05
02 04 01
02 04 03
02 06 03
02 07 05

Název odpadu podle katalogu
odpad
Odpady z t žby rudných nerost
Odpady z t žby nerudných nerost
Jiná hlušina neuvedená pod ísly
010304 a 010305
Odpadní št rk a kamenivo
neuvedené pod íslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Nerudný prach neuveden pod .01
04 09
Hlušina a další odpady z praní a
išt ní nerost neuvedené pod
ísly 01 04 07 a 01 04 11
Odpady z ezání a broušení
kamene neuvedený pod íslem 01
04 07
Vrtné kaly a odpady obsahující
sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující
baryt neuvedené pod ísly 01 05
05 a 01 05 06
Vrtné kaly a odpady obsahující
chloridy neuvedené pod ísly 01 05
05 a 01 05 06
Kaly z praní a išt ní
Odpady z lesnictví (pouze
biologicky nerozložitelné odpady)
Kaly z praní, išt ní, loupání,
odst e ování a separace
Kaly z išt ní odpadních vod v
míst jejich vzniku
Zemina z išt ní a praní epy
Kaly z išt ní odpadních vod
v míst jejich vzniku
Kaly z išt ní odpadních vod
v míst jejich vzniku
Kaly z išt ní odpadních vod
v míst jejich vzniku

A

O
O
O

Zp sob
použití
materiálu
pro TZS
P, H, C
P, H, C
P, H, C

O

P, H, D, C, S

X

O
O

P, H, C, O
P, H, C, O

X
X

O

P, R, H

X

O

P, R, H

X

O

P, R, H

X

O

P, R, H

X

O

P, R, H

O
O

P, R, H
P, R, H

x
x

O

P, R, H

x

O

P, R, H

x

O
O

P, R, H, C, O
P, R, H

x
x

O

P, R, H

x

O

P, R, H

x

Kategorie

B

X
X
X

x

03 01 01
03 01 05

03 03 01
03 03 07
03 03 10

03 03 11
05 01 13
05 01 17
06 05 03
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 15
10 01 17
10 01 21
10 01 24
10 02 01
10 02 02
10 05 01
10 06 01
10 07 01
10 08 09
10 09 03
10 09 06

Odpadní k ra a korek (nevhodné
pro kompostování)
Piliny, hobliny, od ezky, d evo,
d evot ískové desky a dýhy
neuvedené pod íslem 03 01 04
(nevhodné pro kompostování)
Odpadní k ra a d evo (nevhodné
pro kompostování)
Mechanický odd lený vým t
z rozvlák ování
Vým tová vlákna, kaly
z mechanického odd lování
obsahující vlákna, výpln a
povrchové vrstvy z mechanického
t íd ní
Kaly z išt ní odpadních vod
v míst jejich vzniku, neuvedené
pod íslem 030310
Kaly z napájecí vody pro kotle
Asfalt
Jiné kaly z išt ní odpadních vod v
míst jejich vzniku neuvedené pod
íslem 06 05 02
Škvára struska a kotelní prach
(krom prachu uvedeného pod
íslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a
neošet eného d eva
Škvára struska a kotelní prach ze
spoluspalování odpadu
neuvedeného pod íslem 10 01 14
Popílek ze
spoluspalování odpadu neuvedený
pod íslem 10 01 16
Jiné kaly z išt ní odpadních vod
v míst jejich vzniku neuvedené
pod íslem 10 01 20
Písky z fluidních loží
Odpady ze zpracovávání strusky
Nezpracovaná struska
Strusky (z prvního a druhého
tavení)
Strusky (z prvního a druhého
tavení)
Strusky (z prvního a druhého
tavení)
Jiné strusky
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá
k odlévání neuvedená pod íslem
10 09 05

O

R

x

R

x

O

R

x

O

P, R, H

x

O

P

x

O

P, R, H

O
O
O

P, R, H
P, R, H, C, S
P, R, H

x
x
x

O

P, H, C, O, S

x

O
O

P, H, C, O
P, H, C, O

x
x

O

P, H, C, O, S

x

O

P, H, C, O

x

O

P, R, H

O
O
O
O

P, R, H, C, S
P, H, C
P, H, C
P, R, H, C

x
x
x
x

O

P, R, H, C

x

O

P, R, H, C

x

O
O
O

P, R, H, C
P, H, C
P, H, C

x
x
x

x

x

10 09 08
10 10 03
10 10 06
10 10 08
10 12 01
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 10
10 12 13
10 13 04
10 13 14
12 01 15
15 01 02
16 11 02

16 11 04
16 11 06
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 05 04

Licí formy a jádra použitá
k odlévání neuvedená pod íslem
10 09 07
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá
k odlévání neuvedená pod íslem
10 10 05
Licí formy a jádra použitá
k odlévání neuvedená pod íslem
10 10 07
Odpadní keramické hmoty p ed
tepelným zpracováním
Kaly a filtra ní kolá e z išt ní
plyn
Vy azené formy
Odpadní keramické zboží, cihly,
tašky a staviva (po tepelném
zpracování)
Pevné odpady z išt ní plynu
neuvedené pod íslem 10 12 19
Kaly z išt ní odpadních vod
v míst jejich vzniku
Odpady z kalcinace a hašení
vápna
Odpadní beton a betonový kal
Jiné kaly z obráb ní
Plastové obaly (pro tvorbu
provozních zasakovacích drén )
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a
žáruvzdorné materiály z
metalurgických proces neuvedené
pod íslem 16 11 01
Jiné vyzdívky a žáruvzdorné
materiály z metalurgických proces
neuvedené pod íslem 16 11 03
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály
z nemetalurgických proces
neuvedené pod íslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Sm si nebo odd lené frakce
betonu, cihel, tašek a keramických
výrobk neuvedené pod íslem
17 01 06
Sklo
Plasty (pro tvorbu provozních
zasakovacích drén )
Asfaltové sm si neuvedené pod
íslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod
íslem
17 05 03

O

P, H, C

x

O
O

P, H, C
P, H, C

x
x

O

P, H, C

x

O

P, H, C, S

x

O

P, R, H

x

O
O

P, H, C
P, H, C, S

x
x

O

P, H, C

x

O

P, R, H

x

O

P, R, H

x

O
O
O

P, H, C, S
P, R, H
D

x

O

P, R, H, C

x

O

P, R, H, C

x

O

P, H, C, S

x

O

P, H, C, S

x

O
O
O

P, H, C, S
P, H, C, S
P, H, C, S

x
x
x

O
O

P, H
P, H, C, S

x
x

O

P, H, C, S

x

O

P, R, H, C

x

x
x

17 05 06
17 05 08
17 08 02
17 09 04
19 01 12
19 01 14
19 01 19
19 03 05
19 03 07
19 05 03
19 08 02
19 09 02
19 12 04
19 12 09
19 13 02
19 13 04
20 01 39
20 02 02
20 03 03

Vyt žená jalová hornina a hlušina
neuvedená pod íslem
17 05 05
Št rk ze železni ního svršku
neuvedený pod íslem 17 05 07
Stavební materiál na bázi sádry
neuvedené pod íslem 17 08 01
Sm sné stavební a demoli ní
odpady neuvedené pod ísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
Jiný popel a struska neuvedené
pod íslem 19 01 11 (jen struska)
Jiný popílek neuvedený pod íslem
19 01 13
Odpadní písky z fluidních loží
Stabilizovaný odpad neuvedený
pod íslem
19 03 04
Solidifikovaný odpad neuveden pod
íslem
19 03 06
Kompost nevyhovující jakosti
(odpad z kompostárny)
Odpady z lapák písku
Kaly z i ení vody
Plasty a kau uk* (pro tvorbu
provozních zasakovacích drén )
Nerosty (nap . písek, kameny)
Pevné odpady ze sanace zeminy
neuvedené pod íslem 19 13 01
Kaly ze sanace zeminy neuvedené
pod íslem
19 13 03
Plasty * (pro tvorbu provozních
zasakovacích drén )
Zemina a kameny
Uli ní smetky

O

P, R, H, C

x

O

P, H, C, S

x

O

P, H, C

x

O

P, H, C, S

x

O

P, H, C

x

O

P, H, C, O

x

O
O

P, R, H, C
P, R, H

x
x

O

P, R, H

x

O

P,R, H

x

O
O
O

P, H, C
P, R, H
D

x
x
x

O
O

P, R, H, C, S
P, R, H, C

x
x

O

P, R, H

x

O

D

x

O
O

P, R, H, C, S
P, H, C

x
x

"A": Seznam doklad k p ijetí odpadu: Základní popis odpadu bez analýz (p i první dodávce) , estné prohlášení
"B": Seznam doklad k p ijetí odpadu: Základní popis odpadu v etn analýz (p i první dodávce) , estné prohlášení

Legenda:
Specifikace použití (využití) odpad na TZS:
Pro výstavbu zemních hrázek okolo každé vrstvy v t lese skládky, p ekryv lehkého poletavého
i jiného odpadu dle technologických pot eb provozovatele, zpevn ní skládkových cest,
provedení odleh ujících drenážních pér ze stavební suti, vyrovnávací a podkladní vrstvy pro
realizaci následné rekultivace, pr b žné zajiš ování materiál pro technickou rekultivaci
skládky.
Odpady katalogových ísel ozna ené symbolem
lze využívat pro TZS pouze do sektor
skupiny S-OO1.
P
p ekryv lehkého poletavého i jiného odpadu dle technologických pot eb provozovatele
R
použití kal pro p ekryv lehkých polétavých odpad a jako bariéra proti zaho ení
H
výstavba zemních obvodových hrázek

D
materiál pro drenážní a ochranné vrstvy
využití pneu: - ochranná vrstva folie dna a svah skládky
- matrice drenážní vrstvy na svazích skládky
- u rekultivace svah zpev ující prvek proti usmyknutí svahu
využití vyt íd ných plast :
- drenážní vrstva (v souladu SN 838033)
C
zpevn ní skládkových cest, vjezdy a nájezdy do skládky, podkladní vrstvy pro
pojezdové cesty pouze v prostoru zabezpe eného skládkového t lesa
O
ochrana t snících a izola ních vrstev p i výstavb a rekultivaci skládky
S
provedení odleh ujících drenážních pér ze stavební suti
Odpad ukládaný na skládku jako technologický materiál na zajišt ní skládky musí spl ovat
všechny podmínky pro p íslušnou podskupinu skládky a odpovídat požadavk m projektové
dokumentace skládky.
Na t lese skládky nesmí být deponovány materiály/odpady k TZS, u kterých m že dojít
k samovznícení nap . piliny, travní se e a senáže pokud nebudou vždy ve sm si
s hlinitopís itými zeminami.
Do sektoru skládky, která má charakter podskupiny S-OO3, kam budou ukládány mj. odpady
s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, nesm jí být ukládány nebo
využívány jako TZS odpady na bázi sádry, odpady se zvýšeným obsahem kov a odpady
upravené n kterým ze zp sob stabilizace uvedeným v bod D9 p ílohy . 6 vyhlášky .
294/2005 Sb.
Nejvýše p ípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které sm jí být ukládány na skládku SOO3, pokud je p ekro ena nejvýše p ípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v p íloze . 2
pro výluhovou t ídu íslo IIa:
-----------------------------------------------------------------Ukazatel
Jednotka
Limitní hodnota
-----------------------------------------------------------------Uhlovodíky C10 - C40 mg/kg sušiny
750
-----------------------------------------------------------------PAU
mg/kg sušiny
80
-----------------------------------------------------------------EOX
mg/kg sušiny
50
V p ípad že nebude dostatek zemin pro pot ebu technického zabezpe ení skládky
(hrázkování, p ekryv odpadu), lze nat žit a pro p ekryv, hrázky a rekultivaci použít zbytkovou
vyt ženou hlušinu (zeminu) z t žebny LB Minerals v Borovanech.
Celkové množství odpad použitých k TZS, které je osvobozeno od poplatku za uložení na
skládku, m že dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpad uložených na
skládku v daném kalendá ním roce. Za odpad, použitý jako TZS nad toto množství, je nutno
poplatek za uložení na skládku vybírat.“
Údaj se týká odvád ní poplatk , jinak p ijmout se m že víc.
Toto omezení v etn povinnosti § 45 zákona . 185/2001 Sb. neplatí pro:
p íjem materiál a výrobk , které nejsou v režimu zákona o odpadech (nap . zemin,
št rku, atp.)
p íjem vhodných druh odpad pro výstavbu konstruk ních prvk skládky (podsypy,
stabiliza ní hrázky, drenážní vrstvy skládky,…atp.), pokud je jejich využití, v etn pot ebného
množství a druh , zahrnuto ve schválené projektové dokumentaci skládky
p íjem materiál a odpad k následné rekultivaci t lesa skládky

p íjem materiál a odpad k násypu základové plán skládky jako výpl ový materiál,
pod t snícími vrstvami v souladu s tabulkou B.3.2.1
Materiály a odpady ur ené k TZS, k rekultivaci skládky a k násypu základové plán spl ující
požadavky pro ukládání na povrchu terénu dle bodu 1 p ílohy .11 vyhlášky 294/2005 Sb. lze
deponovat mimo zabezpe ené t leso skládky.
Odpady lze shromaždovat v p ímém kontaktu s terénem pouze na místech, odpovídajících
technickým zabezpe ením t sn ní p íslušných skupin skládek s výjimkou odpadu, který
spl uje požadavky ukládání na povrchu terénu.
Pro p epo et p ijatých tun jednotlivých komodit odpad na objem uložený na skládce v daném
roce budou použity následující objemové hmotnosti:
Komunální odpady (TKO)
1,67 m3/t = 0.6 t/m3
Ostatní odpady (O)
1,25 m3/t = 0.8 t/m3
Odpady pro technické zabezpe ení skládky (TZS) 0,63 m3/t = 1,6 t/m3
Seznam odpad využívaných jako výpl ový materiál základové plán IV. a
následujících etap skládky R žov.
Katalogové íslo
01 01 01
01 01 02
01 03 06
01 04 08
01 04 09
01 04 12
01 04 13
02 04 01
10 12 08
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
19 12 09
20 02 02

Název odpadu
Kategorie
Odpady z t žby rudných nerost
O
Odpady z t žby nerudných nerost
O
Jiná hlušina neuvedená pod ísly 01 03 04 a 01 03
O
05
Odpadní št rk a kamenivo neuvedené pod íslem
O
01 04 07
Odpadní písek a jíl
O
Hlušina a další odpady z praní a išt ní nerost
O
neuvedené pod ísly 01 04 07 a 01 04 11
Odpady z ezání a broušení kamene neuvedený
O
pod íslem 01 04 07
Zemina z išt ní a praní epy
O
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva
O
(po tepelném zpracování)
Beton
O
Cihly
O
Tašky a keramické výrobky
O
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a
O
keramických výrobk neuvedené pod íslem 17 01
06
Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 01
O
Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03
O
Vyt žená hlušina neuvedená pod íslem 17 05 05
O
Št rk ze železni ního svršku neuvedený pod
O
íslem 17 05 07
Nerosty (nap . písek, kameny)
O
Zemina a kameny
O

Uvedené odpady musí spl ovat požadavky na obsah škodlivin využívaných na povrchu terénu
dle tabulky 10.1 a 10.2, sloupec IIb. vyhlášky 294/2005 Sb.

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983
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Katalog odpad ke kompostování
Zvláštní
Kód
zp soby
druhu
nakládání odpadu
1

1

2

3

3

4

02

ODPADY ZE ZEM D LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ STVÍ, LESNICTVÍ,
MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpady ze zem d lství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti a rybá ství

02 01 01 Kaly z praní a z išt ní
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zví ecí trus, mo a hn j(v etn zne išt né slámy),kapalné odpady,soust e ované odd len a zpracované
mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví

02 02
1
1
1

Název druhu odpadu

O
O
O

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olej , kakaa, kávy a
tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového pr myslu a z výroby droždí a
kvasni ného extraktu, z p ípravy a kvašení melasy

02 03 01
02 03 04
02 03 05
02 03 99

Kaly z praní, išt ní, loupání, odst e ování a separace
Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku
Odpady jinak blíže neur ené

02 04

Odpady z výroby cukru

O
O
O
O

02 04 01 Zemina z išt ní a praní epy
02 04 03 Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
02 05 02 Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku

3

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
02 06 03 Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku

3

O
O

Odpady z mlékárenského pr myslu

1

02 06

O
O

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
O
O

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápoj (s výjimkou kávy, aje a kakaa)

02 07 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05

Odpad z praní, išt ní a mechanického zpracování surovin
Odpady z destilace lihovin
Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku

03

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ D EVA A VÝROBY DESEK,
NÁBYTKU,CELULÓZY,PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování d eva a výroby desek a nábytku

O
O
O
O

03 01 01 Odpadní k ra nebo korek
03 01 05 Piliny,hobliny,od ezky,d evo,d evot ískové desky a dýhy, neuvedené pod íslem 03 01 04

03 03

O
O

Odpady z výroby a zpracování celulózy,papíru a lepenky

03 03 01
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10

Odpadní k ra a d evo
Mechanicky odd lený vým t z rozvlák ování odpadního papíru a lepenky
Odpady ze t íd ní papíru a lepenky ur ené k recyklaci
Odpadní kaustifika ní kal
Vým tová vlákna, kaly z mechanického odd lování obsahující vlákna,výpln a povrchové vrstvy z
mechanického t íd ní
03 03 11 Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku neuvedené pod íslem 03 03 10

1

04

ODPADY Z KOŽED LNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRUMYSLU

04 01

Odpady z kožed lného a kožešnického pr myslu

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka
04 01 07 Kaly neobsahující chrom,zejména kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku

04 02

Odpady z textilního pr myslu

04 02 10
04 02 20
04 02 21
04 02 22

Organické hmoty z p írodních produkt (nap . tuk, vosk)
Jiné kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku neuvedené pod íslem 04 02 19
Odpady z nezpracovaných textilních vláken
Odpady ze zpracovaných textilních vláken

O

O
O
O
O

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCES
Odpady z elektráren a jiných spalovacích za ízení (krom odpad uvedených v podskupin
19)

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošet eného d eva

EKO - Chlebi ov a.s.

O
O
O
O
O

O
O

10 01

15

O

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živo išného p vodu

02 02 01 Kaly z praní a z išt ní
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
02 02 04 Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku

02 05

O
O
O

O

ODPADNÍ OBALY;ABSORP NÍ INIDLA, ISTÍCÍ TKANINY, FILTRA NÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ OD VY JINAK NEUR ENÉ
1/2

Kompostovací plocha

Katalog odpad ke kompostování
15 01

Obaly (v etn odd len sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 D ev né obaly

O
O

16

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEUR ENÉ

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod íslem 16 03 05

17

STAVEBNÍ A DEMOLI NÍ ODPADY (V ETN VYT ŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 02

D evo, sklo a plasty

O

17 02 01 D evo

O

19

ODPADY ZE ZA ÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ)
ODPADU, Z ISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO IŠT NÍ T CHTO VOD MIMO
MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOT EBU LIDÍ A VODY PRO
PR MYSLOVÉ Ú ELY

19 05

Odpady z aerobního zpracování pevných odpad

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

2
1

2

O

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Extrakty z anaerobního zpracování odpad živo išného a rostlinného p vodu
Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živo išného a rostlinného odpadu

O
O
O
O

19 08

Odpady z istíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 09
19 08 12
19 08 14

Shrabky z eslí
Odpady z lapák písku
Kaly z išt ní komunálních odpadních vod
Sm s tuk a olej z odlu ova e tuk obsahující pouze jedlé tuky a oleje
Kaly z biologického išt ní pr myslových odpadních vod neuvedené pod íslem 19 08 11
Kaly z jiných zp sob išt ní pr myslových odpadních vod neuvedené pod íslem 19 08 13

19 09

Odpady z výroby vody pro spot ebu lidí nebo vody pro pr myslové ú ely

19 09 01 Pevné odpady z primárního išt ní (z eslí a filtr )
19 09 02 Kaly z i ení vody
19 09 03 Kaly z dekarbonizace

19 12

O
O
O

Odpady z úpravy odpad jinde neuvedené (nap . t íd ní, drcení, lisování,paletizace)

19 12 01 Papír a lepenka
19 12 07 D evo neuvedené pod íslem 19 12 06
19 12 12 Jiné odpady (v etn sm sí materiál ) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod íslem 19 12 11

1
1

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PR MYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z Ú AD ), V ETN SLOŽEK Z
ODD LENÉHO SB RU

20 01

Složky z odd leného sb ru (krom odpad uvedených v podskupin 15 01)

20 01 01
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 38

Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Od vy
Textilní materiály
Jedlý olej a tuk
D evo neuvedené pod íslem 20 01 37

20 02

Odpady ze zahrad a park (v etn h bitovního odpadu)

2

O
O
O

O
O
O
O
O
O

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 03

O
O
O
O
O
O

O

Ostatní komunální odpady

20 03 02 Odpad z tržiš
20 03 04 Kal ze septik a žump
20 03 07 Objemný odpad

O
O
O

Pozn.
1
2
3

EKO - Chlebi ov a.s.

podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy, podmínky zpracování jsou stanoveny
Na ízením evropského parlamentu a Rady (ES) . 1774/2002 a Na ízením komise (ES) .
208/2006
podléhají kontrole dle tabulky . 5.4. p ílohy . 5 vyhlášky . 341/2008 Sb.
ur ité zmetkové potraviny - nap . pe ivo, t stoviny, cukrá ské výrobky apod., viz Na ízení komise
(ES) . 197/2006

2/2

Kompostovací plocha
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PŘÍLOHA 3
P_03e Seznamy přijímaných odpadů – Seznam odpadů pro linku MFÚ

P íloha . 1 – Seznam druh odpad p ijímaných na mechanickou – fyzikální úpravu odpad
Katalog.
íslo

kategorie

Název

02 01 03
02 01 04
02 01 07
02 02 03
02 06 01
03 01 01

O
O
O
O
O
O

03 01 05

O

03 03 01
03 03 07
03 03 08
04 02 10
04 02 21
04 02 22
09 01 08
10 01 25
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 09

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

15 02 03

O

16 01 19
17 02 01
17 02 03
17 06 04

O
O
O
O

17 09 04

O

19 05 03
19 06 03
19 06 04
19 08 01
19 12 01
19 12 04
19 12 07
19 12 08
19 12 10

O
O
O
O
O
O
O
O
O

19 12 12

O

20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 07

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpad rostlinných pletiv
Odpadní plasty (krom obal )
Odpady z lesnictví
Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
Suroviny nevhodné ke spot eb nebo zpracování
Odpadní k ra a korek
Piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky a dýhy, neuvedené
pod íslem 03 01 04
Odpadní k ra a d evo
Mechanicky odd lený vým t z rozvlák ování odpadního papíru a lepenky
Odpady ze t íd ní papíru a lepenky ur ené k recyklaci
Organické hmoty z p írodních produkt (nap . tuk, vosk)
Odpady z nezpracovaných textilních vláken
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Fotografický film a papír neobsahující st íbro nebo slou eniny st íbra
Odpady ze skladování a z p ípravy paliva pro tepelné elektrárny
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
D ev né obaly
Kompozitní obaly
Sm sné obaly
Textilní obaly
Absorp ní inidla, filtra ní materiály, isticí tkaniny a ochranné od vy
neuvedené pod íslem 15 02 02
Plasty
D evo
Plasty
Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03
Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod ísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Kompost nevyhovující jakosti
Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
Shrabky z eslí
Papír a lepenka
Plasty a kau uk
D evo neuvedené pod íslem 19 12 06
Textil
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Jiné odpady (v etn sm sí materiál ) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod íslem 19 12 11
Papír a lepenka
Od vy
Textilní materiály
D evo neuvedené pod íslem 20 01 37
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologický nerozložitelný odpad
Sm sný komunální odpad
Objemný odpad

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
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PŘÍLOHA 3
P_03f Seznamy přijímaných odpadů – Seznam odpadů pro biodegradaci

Odpady p ijímané na biodegrada ní plochu
Katalogové
íslo
01 03 05*
01 03 07*
01 04 07
01 05 05*
01 05 06
03 01 04*
05 01 03*
05 01 05*
05 01 06*
05 01 09*
05 01 11*
05 01 15*
06 05 02*
07 06 10*
07 06 11*
11 01 13*
12 01 12*
12 01 14*
12 01 18*
12 01 19*
12 03 02*
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 08*
15 02 02*
16 07 08*
16 07 09*
17 01 06*
17 03 01*
17 05 03*
17 05 05*
17 05 07*
17 09 03*
19 01 05*

Název druhu odpadu
Jiná hlušina obsahující nebezpe né látky
Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerost
obsahující nebezpe né látky
Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerost
obsahující nebezpe né látky
Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpe né látky
Piliny, hobliny, od ezky, d evo, d evot ískové desky a dýhy obsahující
nebezpe né látky
Kaly ze dna nádrží na ropné látky
Uniklé (rozlité) ropné látky
Ropné kaly z údržby za ízení
Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejího vzniku obsahující
nebezpe né látky
Odpady z išt ní pohonných hmot pomocí zásad
Upot ebené filtra ní hlinky
Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejího vzniku obsahující
nebezpe né látky
Jiné filtra ní kolá e a upot ebená absorp ní inidla
Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku obsahující
nebezpe né látky
Odpady z odmaš ování obsahující nebezpe né látky
Upot ebené vosky a tuky
Kaly z obráb ní obsahující nebezpe né látky
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
Snadno biologicky rozložitelný ezný olej
Odpady z odmaš ování vodní parou
Pevný podíl z lapák písku a odlu ova oleje
Kal z odlu ova oleje
Kal z lapáku ne istot
Sm si odpad z lapáku písku a z odlu ova oleje
Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn olejových filtr jinak
blíže neur ených), istící tkaniny a ochranné od vy zne išt né
nebezpe nými látkami
Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpe né látky
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel a keramických výrobk
obsahující nebezpe né látky
Asfaltové sm si obsahující dehet
Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky
Vyt žená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpe né látky
Št rk ze železni ních svršk obsahující nebezpe né látky
Jiné stavební a demoli ní odpady (v etn sm sných stavebních a
demoli ních odpad ) obsahující nebezpe né látky
Filtra ní kolá e z išt ní odpadních plyn

Kategorie
odpadu
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

19 01 07*
19 02 05*
19 03 04*
19 03 06*
19 08 10*
19 08 11*
19 08 13*
19 11 01*
19 11 05*
19 11 07*
19 12 11*
19 13 01*
19 13 03*
19 13 05*
20 01 26*

Pevné odpady z išt ní odpadních plyn
Kaly fyzikáln -chemického zpracování obsahující nebezpe né látky
Odpad hodnocený jako nebezpe ný, áste n stabilizovaný, neuvedený
pod íslem 19 03 08
Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpe ný
Sm s tuk a olej z odlu ova e tuk neuvedená pod íslem 19 08 09
Kaly z biologického išt ní pr myslových odpadních vod obsahující
nebezpe né látky
Kaly z jiných zp sob išt ní pr myslových odpadních vod obsahující
nebezpe né látky
Upot ebené filtra ní hlinky
Kaly z išt ní odpadních vod v míst jejich vzniku obsahující
nebezpe né látky
Odpady z išt ní spalin
Jiné odpady (v etn sm sí materiál ) z mechanické úpravy odpadu
obsahujícího nebezpe né látky
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpe né látky
Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpe né látky
Kaly ze sanace podzemních vod obsahující nebezpe né látky
Olej a tuk neuvedený pod íslem 20 01 25

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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PŘÍLOHA 3
P_03g Seznamy přijímaných odpadů – Seznam odpadů pro rekultivaci skládky

Odpady pro PD rekultivace Růžov 10/2019
Katalogové
číslo
01 01 01
01 01 02
01 03 06
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 12
01 04 13
01 05 04
01 05 07☼
01 05 08
02 01 01
02 01 03
02 01 03
02 01 07
02 03 01
02 03 05
02 04 01
02 07 05
03 01 01
03 01 05
03 03 01
03 03 07
03 03 10
03 03 11
05 01 13
05 01 17
06 05 03
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 15
10 01 17
10 01 21
10 01 24
10 02 01 ☼
10 02 02 ☼
10 05 01 ☼
10 08 09 ☼
10 09 03 ☼
10 09 06 ☼
10 09 08 ☼
10 10 03 ☼
10 10 06 ☼
10 10 08 ☼
10 12 01
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 10
10 12 13
10 13 04
10 13 14
12 01 15
16 01 03
16 11 02

Název odpadu
Odpady z těžby rudných nerostů
Odpady z těžby nerudných nerostů
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Nerudný prach neuveden pod č.01 04 07
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
Kaly z praní a čištění
Odpad rostlinných pletiv
Odpad rostlinných pletiv
Odpady z lesnictví
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Zemina z čištění a praní řepy
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpadní kůra a dřevo
Mechanický oddělený výmět z rozvlákňování
Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy
z mechanického třídění
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, neuvedené pod číslem 03 03 10
Kaly z napájecí vody pro kotle
Asfalt
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
Škvára struska a kotelní prach (kromě prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Škvára struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedeného pod číslem 10 01 14
Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
Písky z fluidních loží
Odpady ze zpracovávání strusky
Nezpracovaná struska
Strusky (z prvního a druhého tavení)
Jiné strusky
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
Pecní struska
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady z kalcinace a hašení vápna
Odpadní beton a betonový kal
Jiné kaly z obrábění
Pneumatiky - drenážní vrstva
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod
číslem 16 11 01

kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

O

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

O

17 01 01
17 01 02
17 01 03

O
O
O

19 01 12

Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17
01 06
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 - POUZE NA PŘEKRYV
SEKTORU SO-01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (na
sektor S-OO3 pouze bez obsahu sádrokartonu)
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 14

Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

17 01 07
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 08 02 ☼
17 09 04

O
O
O
O
O
O
O

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti (odpad z kompostárny)

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 191211

O

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

Zemina a kameny

20 03 03

Uliční smetky

O
O
O
O
O

19 01 19

Odpadní písky z fluidních loží

19 03 05 ☼

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 07 ☼

Solidifikovaný odpad neuveden pod číslem 19 03 06

19 05 02

Nezkompostovatelný podíl odpadů rostlinného původu

Legenda:

☼

odpady, které jsou ukládány do sektoru SOO-01
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ÚVOD
Tento dokument je zpracován jako p íloha Oznámení ve smyslu zákona . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na
životní prost edí), ve zn ní pozd jších p edpis pro zám r „Rozší ení areálu Centra komplexního
nakládání s odpady R žov“. Nejedná se o biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona . 114/1992 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis .
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1. CHARAKTERISTIKA ZÁM RU
Zám r se nachází v Jiho eském kraji, v k. ú. Ledenice, Vrcov a Borovany.
Zám rem investora je rozší ení stávajících inností v areálu CKNO R žov. Jde p edevším o rozší ení
stávající kompostovací plochy na celkových 35 000 tun zpracovaného odpadu za rok, vybudování
kompostovacích box s ízenou fermentací pomocí centrálních dmychadel o kapacit 25 000 tun za rok.
Dále je uvažováno vybudování trojice manipula ních ploch, které mohou sloužit pro obsluhu areálu,
manipulaci s odpady, dozrávání odpad po kompostovacím procesu, nebo drcení odpad (recykla ní
linka). Zde se o ekává manipulace do 50 000 tun odpad ro n , což odpovídá množství odpadu na
vstupu do areálu CKNO R žov. Dalším za ízením má být umíst ní mobilní linky na mechanickofyzikální úpravu odpad , která se skládá z drti e a síta pro zpracování odpad na požadovanou frakci a
následné rozd lení na podsítnou a nadsítnou frakci. Sou ástí zám ru je dále rozší ení stávající skládky
do prostoru bývalé t žby k emeliny, což bylo kapacitn již projednáno v rámci EIA v roce 2005, ale
došlo ke zm n plošného rozsahu. Skládka bude mít v tomto p ípad charakter sanace, tedy upravení
vyt ženého prostoru a za len ní do krajiny.
Zám r se nachází v míst t žby k emeliny a skládka se rozši uje do vyt žených prostor. Prostor t žby
je v majetku spole nosti LB MINERALS, s.r.o. a zejména severn od zám ru se jedná o prostor aktivní
t žby.
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2. P ÍRODNÍ POM RY LOKALITY
Okolí zám ru je ovlivn no lidskou inností – skládka odpadu, t žba k emeliny, linka na recyklaci
pneumatik, apod. Jedná se tedy o území lov kem ovlivn né a p etvo ené s nízkou významností
z hlediska ekologického.

2.1. Chrán ná území
Zvlášt chrán ná území (ZCHÚ)
Zám r nezasahuje svým rozsahem do žádných zvlášt chrán ných území. Severn od místa zám ru se
nachází dvojice p írodních památek Kališt a Ohrazení, vzdálené p ibližn 4 kilometry. Východn se
rozléhá významné území CHKO T ebo sko, jehož vzdálenost je však více než 7 kilometr od zám ru,
které zahrnuje i další chrán né území, jako je nap íklad p írodní památka Ruda u Kojákovic, nebo
Branské doubí a další. Jižn ve vzdálenosti cca 4 kilometry se pak nachází Národní p írodní rezervace
Brousk v mlýn.
Natura 2000
Zájmové území zám ru není situováno do žádné evropsky významné lokality (EVL) i pta í oblasti
(PO) ze soustavy Natura 2000, ani je nijak neovliv uje. Nejbližšími lokalitami je pta í oblast T ebo sko
a evropsky významná lokalita Stropnice. Ob jsou od místa zám ru vzdáleny více než 4 kilometry.
Památné stromy
Nejbližšími památnými stromy jsou Borovanský d ín a lípa srd itá cca 2 km jižn v Borovanech.
Památné stromy nebudou zám rem dot eny.
P írodní parky
Zám r nezasahuje ani do území p írodních park , které jsou vyhlašovány p edevším za ú elem ochrany
krajinného rázu.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky mohou být vymezeny ve dvou rovinách, a to tzv. ze zákona – veškeré lesy,
rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále mohou být registrované p íslušným orgánem
ochrany p írody. Žádný VKP nebude zám rem dot en.
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Územní systém ekologické stability krajiny
Dle územních plán obcí Borovany a Ledenice bylo zjišt no, že zám r nezasahuje do žádného lokálního
biokoridoru nebo biocentra. Nejbližší lokalitou dle územního plánu Borovany je východn lokální
biokoridor cca 400 m od místa zám ru. Od místa je navíc odd len místní komunikací.
Dle ÚP Ledenice prochází severn lokální biokoridor LBK 0253, kterého se vymezené území rozší ení
skládky t sn dotýká a východn lokální biokoridor LBK 0255 Chrastí, který pokra uje dále podél
Chrastského potoka do území Borovan, kdy se oba spojují v lokální biocentrum LBC 0161. Žádný
z uvedených prvk ÚSES by nem l být zám rem negativn dot en.
2.2. Biogeografické a fytogeografické len ní, potenciální p irozená vegetace
Biogeografické len ní
Zájmové území spadá do T ebo ského bioregionu (1.31). Bioregion leží na jihovýchod jižních ech,
zabírá geomorfologický celek T ebo ská pánev (bez Lišovského prahu), a dále nízké výb žky
K emešnické vrchoviny a Táborské pahorkatiny. Bioregion má plochu 1752 km2. Bioregion je tvo en
pánví vypln nou kyselými sedimenty, s rozsáhlými podmá enými sníženinami a p echodovými
rašeliništi, nejrozsáhlejšími ve st edních až nižších polohách

R. Biota má do zna né míry azonální

charakter, zvlášt p evažující mok adní a psamofilní biota. Základní vegeta ní stup ovitost je narušena,
v biot jsou zastoupeny etné exklávní prvky rozmanitého p vodu, avšak celkov p evažuje biota
dubojehli naté varianty 4. vegeta ního stupn . Potenciální vegetaci tvo í acidofilní doubravy, bory,
olšiny a rašeliništ . Mén typickou ást tvo í zdvižené okraje na krystaliniku s lenit jším reliéfem,
výskytem bu in a bez v tších rašeliniš a bažinných olšin. Nejspecifi t jšími prvky jsou dnes velká
rašeliništ s borovicí blatkou a rojovníkem a rozsáhlé rybni ní soustavy. Je zde vyvinuta celá škála
spole enstev od vodních až po suchomilné. Hojní jsou vodní ptáci. V ostatním území je vyrovnané
zastoupení p evážn kulturních bor , luk a orné p dy. Hodnotné jsou neregulované eky. Up esn ním
bioregionu jeho plocha narostla o 32 km2. Na mnoha místech došlo malým rozší ením bioregionu tak,
aby zahrnoval i celé okrajové podmá ené sníženiny, p íp. pískové plošiny (Culek, 2005).
Fytogeografické len ní
Zájmová oblast náleží do oblasti mezofytikum, obvodu eskomoravské mezofytikum a okrsku 37p –
Novohradské podh í.
Potenciální p irozená vegetace
Oblast kolem zám ru náleží do Bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae,
Abieti-Quercetum).
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3. TERÉNNÍ PR ZKUM
Terénní pr zkum byl proveden ve vegeta ním období roku 2018. Vzhledem k tomu, že se jedná
o lov kem ovlivn nou oblast, byla pozornost soust ed na p edevším na druhov bohatší díl í lokality.
Mapována byla oblast zám ru v etn p iléhajícího blízkého okolí. Zám rem bude dot ena i vodní jímka.
D raz byl kladen p edevším na výskyt zvlášt chrán ných druh .
3.1. Flóra
Zásoba vody ve vodní jímce byla v dob provád ní pr zkumu dne 10. 5. 2018 malá, b ehové porosty
nebyly vyvinuty, pouze nahodilý výskyt pionýrských druh . D vodem je asté narušování okolního
povrchu, vodní eroze a výskyt surového substrátu k emeliny. Na stanovištích zásobených vodou
se vyskytují rákos obecný, orobinec širolistý a p esli ky.
Díl í lokality rozvoje v areálu skládky jsou asto pokryty ruderálními druhy. Severovýchodní okraj
zám ru je tvo en svahem s n kolika stupni po t žb , který je áste n pokryt vegetací a náletem n kolika
druh d evin. Pronikají sem rovn ž lu ní druhy a polní plevele.
D eviny:
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba jíva (Salix caprea)
R že šípková (Rosa canina)
Borovice lesní (Pinus sylvestris)
B íza b lokorá (Betula pendula)
Topol osika (Populus tremula)
Javor mlé (Acer platanoides)
Ostružiník maliník (Rubus idaeus)
Rostliny:
Penízek rolní (Thlaspi arvense)
Jetel plazivý (Trifolium repens)
Jetel lu ní (Trifolium pratense)
Jitrocel v tší (Plantago major)
Smetánka léka ská (Taraxacum officinale)
Hrachor lu ní (Lathyrus pratensis)
Kop iva dvoudomá (Urtica dioica)
Srha ízna ka (Dactylis glomerata)
Lipnice ro ní (Poa annua)
Rákos obecný (Phragmites communis)
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Orobinec širolistý (Typha latifolia)
P esli ka bahenní (Equisetum palustre)
P esli ka rolní (Equisetum arvense)
Podb l léka ský (Tussilago farfara)
Š ovík tupolistý (Rumex obtusifolius)
Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)
Zvonek rozkladitý (Campanula patula)
Smolni ka obecná (Lychnis viscaria)
Violka rolní (Viola arvensis)
eb í ek obecný (Achillea millefolium)
Psárka lu ní (Alopecurus pratensis)
T tina k ovištní (Calamagrostis epigejos)
Vikev chlupatá (Vicia hirsuta)
He mánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum)
Vrati obecný (Tanacetum vulgare)
Ho ice polní (Sinapsis arvensis)
Rmen rolní (Anthemis arvensis)
Pýr plazivý (Elytrigia repens)
Mrkev obecná (Daucus carota)
Prysky ník plazivý (Ranunculus repens)
Štírovník r žkatý (Lotus corniculatus)
Mochan husí (Potentilla anserina)
esná ek léka ský (Alliaria petiolata)
Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)
Sítina rozkladitá (Juncus effusus)
Vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum)
T ezalka te kovaná (Hypericum perforatum)
Pelyn k ernobýl (Artemisia vulgaris)
Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)
Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa)
Pchá oset (Cirsium arvense)
Locika kompasová (Lactuca serriola)
Bodlák obecný (Carduus acanthoides)
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Na základ terénního pr zkumu lze konstatovat, že zájmové území je antropogenní plocha s absencí
p írodních stanoviš . V rámci terénního pr zkumu nebyl objeven žádný zvlášt chrán ný druh rostlin,
naopak se zde vyskytují druhy v R nep vodní a asto invazní (nap . ovsík vyvýšený, t tina k ovištní,
apod.).
3.2. Fauna
Zoologický pr zkum kopíroval botanický pr zkum na vymezené lokalit . D raz byl kladen s ohledem
na charakter stanovišt p edevším na obratlovce.
Monitoring probíhal p edevším vizuálním pr zkumem (s použitím dalekohledu). Vyhodnocovány byly
samoz ejm pobytové znaky (nap . stopy, trus, úkryty, vají ka), požerky, hlasové projevy, apod.).
Vzhledem k charakteru lokality s nedostatkem potravy a úkryt , ovliv ované hlukem a emisemi prachu,
nebylo pozorováno velké množství živo išných druh .
Stejn jako na v tšin skládek byl zaznamenán hojný výskyt racka chechtavého (Larus ridibundus),
který na skládce vyhledává potravu a odpo ívá v blízkosti jímky na vodu. Z pták byla dále pozorována
kavka obecná (Corvus monedula), konipas bílý (Motacilla alba), poštolka obecná (Falco tinnunculus),
kos erný (Turdus merula). Ani jeden z t chto druh zde nehnízdí.
Ze savc byl objeven trus zajíce polního (Lepus europaeus) a lišky obecné (Vulpes vulpes), dále stopy
srnce obecného (Capreolus capreolus), na t lese skládky p sobí potkan (Rattus norvegicus). Výskyt
plaz ani obojživelník nebyl pozorován.
V zájmovém území byly pozorovány b žné druhy, nebyly zjišt ny zvlášt chrán né druhy živo ich
podle vyhlášky . 395/1992 Sb. k zákonu . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní.
Druhové složení živo ich

zna í, že se v území vyskytují druhy kulturní krajiny bez pronikání

vzácn jších taxon . Chybí druhy vázané na vodní prost edí.
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4. ZÁV R
Zám rem bude upraven a rozší en stávající areál skládky a to p edevším do prostoru bývalého lomu na
k emelinu. Rozší ením skládky pravd podobn zanikne stávající vodní plocha (jímka), kde však nebyly
pozorovány žádné trvale žijící druhy živo ich . Pro pot eby stávajícího dolu na k emelinu bude
nedaleko zbudována nová nádrž obdobného charakteru, ímž bude zajišt no napajedlo pro zv

i racky.

V lokalit se nachází n kolik dalších vodních ploch. Dot eny budou ruderální stanovišt a málo
vyvinuté biotopy na okrajích. Zám r nebude mít vliv na chrán né druhy rostlin i živo ich . Rovn ž
vliv na krajinný ráz bude oproti stávajícímu stavu zanedbatelný. Zám r lze z hlediska ochrany p írody
a krajiny považovat za akceptovatelný.
P i realizaci zám ru je však t eba klást d raz na to, aby byly dot eny skute n jen plochy k tomu
vymezené a aby nedocházelo k ší ení invazních druh rostlin. Kácení d evin by m lo probíhat v souladu
s platnou legislativou R.
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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE
Výpočet hodnotí provoz záměru pod názvem „Rozšíření areálu CKNO Růžov“ společnosti Růžov a.s.
z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší.
Tato rozptylová studie je zpracována jako podklad pro zpracování Oznámení záměru ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů.
Rozptylová studie je zpracována autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na základě rozhodnutí, vydaných Ministerstvem životního
prostředí České republiky, č. j. 2416/780/12/AK ze dne 16. října 2012.
Z hlediska obsahu je rozptylová studie zpracována dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší.
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2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU
Výpočet znečištění ovzduší je proveden podle referenční metody pro zpracování rozptylových studií
stanovené vyhláškou č. 330/2012 Sb., tj. pomocí výpočtového programu SYMOS´97 verze 2006
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů [2].

Obrázek č. 1 Licence výpočtového programu SYMOS´97 verze 2006

Metodika výpočtu znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve vydanou publikaci „Metodika výpočtu
znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů“, kterou v roce 1979 vydalo
tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje:


výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných
zdrojů,



výpočet znečištění od většího počtu zdrojů,



stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů,



brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského,



odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu.
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Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
a) maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které
se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
b) maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu
na třídu stability a rychlost větru,
c) maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout
ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
d) roční průměrné koncentrace,
e) doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).
Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:


stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů,



stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km
od zdrojů,



stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí,



vypočítat spad prachu,



vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi.

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení
kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km
od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov (např. na křižovatkách nebo
v kaňonech ulic).
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou
ve složitém terénu a při bezvětří. Pro tento účel je nutno použít postupů uvedených v doplňku
k Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění z bodových a mobilních
zdrojů ,,SYMOS´97“.
Tabulka č. 1 Referenční metoda pro zpracování rozptylových studií stanovená vyhláškou č. 330/2012 Sb.

Název modelu
SYMOS´97

Oblast použití
Městské oblasti nad úrovní střech budov a

Velikost výpočetní oblasti
do 100 km od zdroje znečišťování

venkovské oblasti (všechny zdroje znečišťování)

ovzduší

Modelování není vhodné pro znečišťující látky s krátkou dobou setrvání v atmosféře nebo rychle
reagující znečišťující látky (např. troposférický ozón) ani pro zjištění pozaďových úrovní znečištění
ovzduší způsobených vlivem vzdálenějšími zdroji znečišťování ovzduší. Modely nezahrnují
sekundární ani resuspendované částice PM10 a PM2,5.
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3. VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1 Umístění záměru
Název záměru
Rozšíření areálu centra komplexního nakládání s odpady

Údaje o oznamovateli
Obchodní firma / Jméno

Růžov a. s.

IČO

259 61 942

Sídlo / bydliště

Růžovská 588, 373 12 Borovany

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj

Jihočeský
Ledenice – Růžov

Obec

Borovany – Vrcov

Katastrální území

Ledenice, Vrcov

Parcelní číslo

Dle EIA

Obrázek č. 2 Mapa širších vztahů s označením umístění záměru
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3.2 Údaje o zdrojích
Popis záměru
Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov
o další způsoby nakládání s odpady kategorie ostatní. Ve stávajícím provozu je hlavním předmětem
činnosti skládka odpadů a kompostovací plocha. Nově dojde k rozšíření kompostovací plochy
a vybudování kompostovacích boxů, dále doplnění multifunkční plochy pro nakládání s odpady,
umístění mobilní linky mechanicko-fyzikální úpravy odpadů na těleso skládky a vybudování
multifunkční plochy pro účely biodegradace (úprava odpadu kontaminovaného ropnými látkami a
PAU).

Charakteristika zdroje
Provoz navrhovaného záměru se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu následujícími
vlivy:


navýšení roční kapacity kompostárny a zprovoznění kompostovacích boxů→ vyšší produkce
emisí z aerobních procesů přeměny organických materiálů na kompost,



navýšení roční kapacity skládky → produkce emisí z anaerobních procesů,



provoz linky mechanicko-fyzikální úpravy odpadů → produkce emisí tuhých znečišťujících
látek z drcení a třídění odpadů,



provoz linky recyklační linky inertních odpadů → produkce emisí tuhých znečišťujících látek
z drcení a třídění odpadů,

V rámci areálu jsou dále provozovány stacionární zdroje znečišťování ovzduší, kterých se však
realizace záměru žádným způsobem nedotkne a jejich projektované kapacity budou shodné jako před
provedením záměru (např. stávající kogenerační jednotka).
Pro dostatečné hodnocení (posouzení) vlivu záměru na kvalitu ovzduší v předmětné lokalitě
jsou uvažovány následující stěžejní zdroje znečišťování ovzduší:


mechanicko-fyzikální úprava (drcení a třídění) odpadů (plošný zdroj),



recyklační linka inertních odpadů (plošný zdroj)



kompostárna (plošný zdroj),



kompostovací boxy (plošný zdroj),



skládka odpadů (plošný zdroj),



výfuk motoru drtícího a třídícího zařízení (bodový zdroj).

Pro kvantitativní stanovení emisí znečišťujících látek byly použity následující podklady:


emisní faktory dle Věstníku Ministerstva ŽP (ročník XXVII, duben 2018, částka 2) [3],
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SOUČASNÝ STAV
Bodové zdroje
Plošné zdroje
Velikost délky strany čtverce plošného elementu y0 musí z důvodu stability výpočtu splňovat
podmínku uvedenou v následující tabulce č. 2.
Tabulka č. 2 Maximální délka strany plošného elementu y0

vzdálenost x0‘ [m] nejbližšího
referenčního bodu

nejvyšší možná hodnota y0 [m]

do 100 m

x0‘ / 3

100–300 m

x0‘ / 4

300–900 m

x0‘ / 5

nad 900 m

x0‘ / 6

KOMPOSTÁRNA
Hlavní plynnou emisí z provozu kompostárny je oxid uhličitý (CO2), který vzhledem k tomu,
že vzniká rozkladem rostlinných tkání, nenavyšuje antropogenní skleníkový efekt. Dále mohou být
do ovzduší emitovány amoniak (NH3), methan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (N2O, NOX)
a sirovodík (H2S). Emise těchto látek však lze obecně specifikovat velmi obtížně, neboť jsou závislé
na stavu zrání kompostu, aeraci kompostu, četnosti překopání apod. Obecně jsou tyto emise nejvyšší
po překopání a na začátku kompostování při překopávání kompostu, naopak nejnižší (téměř nulové)
u zralého kompostu.
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší je plocha kompostárny, na níž probíhají kontrolované aerobní
procesy (za přístupu vzduchu) přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity
na kompost. U kompostárny je obecně nejvýznamnější emise pachových látek. Intenzita zápachu
při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Jako reprezentativní látka, zahrnující
všechny pachové látky obsažené v odpadním plynu, byl zvolen amoniak (NH3). Z uvedených
znečišťujících látek je výpočet dále proveden pro oxid uhelnatý (CO), neboť pro zbývající znečišťující
látky nejsou stanoveny imisní limity.
Tabulka č. 3 Vstupní údaje o plošném zdroji – kompostárna

Název plošného zdroje

Kompostárna

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

0,0

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

Α

[-]

1,0

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

24

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

30

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2

8 760
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Dle platného integrovaného povolení je roční kapacita kompostárny 10 000 t odpadů. Pro výpočet
emisí NH3 a CO byla použita rozptylová studie č. E/3600/2013/3 společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., zpracovaná v červenci 2013 pro Otevřenou
kompostárnu Šluknov [6]. Uvedená rozptylová studie uvádí, že z kompostu o hmotnosti 14,8 t
vzniknou emise NH3 v množství 1,9 kg a CO v množství 1,7 kg.
Tabulka č. 4 Výpočet emisí NH3 a CO z kompostovacích ploch [6]

Množství NH3
Množství CO

[g·t-1 kompostu]

128,4

-1

[g·t kompostu]

114,9

Tabulka č. 5 Emise M znečišťujících látek odcházejících z kompostovacích ploch

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

NH3

144

1284

0,040

CO

129,6

1149

0,036

Obrázek č. 3 Umístění stávajícího plošného zdroje – kompostárna

SKLÁDKA ODPADU
Stávající skládka je vybavena aktivním odplyňovacím systémem, tvořeným čerpacími studnami
s horizontálně a vertikálně uloženým sběrným a svodným potrubím do čerpací stanice skládkového
plynu a kogenerační jednotky. Skládkový plyn vzniká v procesu rozkladu organických složek
skládkovaného odpadu a jeho složkami jsou methan (50–55 objemových %), oxid uhličitý
(45 - 50 objemových %) a další stopové příměsi do cca 1 objemového % (kyslík, sirovodík, argon,
halogenovodíky, oxid dusný, amoniak, vodík, organické látky, organokovové sloučeniny, křemičité
sloučeniny). Skládkový plyn se při vyšším obsahu H2S a těkavých mastných kyselin může projevit
zápachem.
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Plošným zdrojem znečišťování ovzduší je plocha tělesa skládky, v níž neřízeně probíhají procesy
rozkladu biogenních odpadů v obou formách (aerobní i anaerobní). Během tohoto procesu uniká
z povrchu skládky do ovzduší skládkový plyn (část je jímána odplyňovacím systémem – účinnost
tohoto systému uvažována 75 %), který se může projevit zápachem. Množství skládkového plynu
závisí na složení odpadu, stupni zhutnění a v průběhu času se v závislosti na stupni rozkladných
procesů uvnitř skládkového tělesa mění. Jako reprezentativní látka, zahrnující všechny pachové látky
obsažené ve skládkovém plynu, byl zvolen sirovodík (H2S).
Tabulka č. 6 Vstupní údaje o plošném zdroji - skládka odpadů

Název plošného zdroje

Skládka odpadu

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

0,0

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

1,0

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

24

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

60

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

8 760

16

Dle sdělení provozovatele bylo za poslední 3 roky uloženo na skládku cca 85 300 t odpadu. Pro
výpočet emisí H2S byl použit program Landfill Gas Emissions Model (LandGEM,
verze 3.02) Kalifornské EPA (U.S. Environmental Protection Agency).
Tabulka č. 7 Výpočet emisí H2S z plochy skládky odpadu

Množství H2S
Hustota H2S (plyn)

[m3·rok-1]
-3

[kg·m ]

48,8
1,363

-1

Množství H2S

[kg·rok ]

Účinnost systému odplynění

[%]

66,51
75

Tabulka č. 8 Emise M znečišťujících látek odcházejících z plochy tělesa skládky odpadu

Znečišťující látka
H2S

Množství M znečišťujících látek
g·hod
1,90

-1

kg·rok-1

g·s-1

16,61

0,000527
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Obrázek č. 4 Umístění stávajícího plošného zdroje - skládka odpadů

STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU
Bodové zdroje
MOTOR DRTIČE A SÍTA LINKY MFÚ
Bodovým zdrojem bude motor pomaloběžného drtiče (typ Doppstadt DW 3060) a rotačního síta (typ
Doppstadt SM 620) v nichž je během jejich provozu spalována motorová nafta. Linka bude
provozována na tělese skládky.
Předpokládané množství zpracovaného odpadu u linky MFÚ č. 1 (na multifunkční ploše) je 50 000tun
nadrceného odpadu za rok. Při uvažovaném výkonu drtiče 30 t∙hod-1 je bodový zdroj (spalování
motorové nafty v pístovém motoru) v provozu 1666 hod∙rok-1. Stejná provozní doba je uvažována i u
rotačního síta.
Denní provozní doba v pracovních dnech (pondělí–pátek, 6:00-22:00) pak vychází na 16 hodin.
K vypouštění odpadní vzdušiny do vnějšího ovzduší budou využívány výduchy motoru drtícího
zařízení a rotačního síta o uvažovaném vnitřním průměru 0,2 m, které budou umístěné ve výšce cca 2
m nad zemí. Objem odpadní vzdušiny byl stanoven odborným odhadem v množství 1 800 m3·hod-1.
Tabulka č. 9 Vstupní údaje o bodovém zdroji – drtící zařízení

Název bodového zdroje

Motor drtícího zařízení
xz

[m]

-744594

yz

[m]

-1174043

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

493

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

2

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Souřadnice

1666
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Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

16

3

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

0,5

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

150

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,20

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

24,66

Tabulka č. 10 Vstupní údaje o bodovém zdroji – rotační síto

Název bodového zdroje

Motor třídícího zařízení
xz

[m]

-744585

yz

[m]

-1174069

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

493

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

2

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

1666

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Souřadnice

16

3

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

0,5

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

150

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,20

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

24,66

Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících
do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva (při uvažované
hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí [3].
Tabulka č. 11 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení

Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

111 622

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,498

6

0,111

Tabulka č. 12 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - rotační síto

Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

30 821

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,137

6

0,031
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Obrázek č. 5 Umístění bodových zdrojů – výduch motoru drtícího zařízení a rotačního síta

MOTOR DRTIČE A SÍTA RECYKLAČNÍ LINKY INERTNÍCH ODPADŮ
Bodovým zdrojem bude parametrově stejný motor pomaloběžného drtiče (typ Doppstadt DW 3060) a
rotačního síta (typ Doppstadt SM 620) jako u linky MFÚ, v nichž je během jejich provozu spalována
motorová nafta. Linka bude provozována na tělese skládky.
Předpokládané množství zpracovaného odpadu u recyklační linky je 50 000tun nadrceného odpadu za
rok. Při uvažovaném výkonu drtiče 30 t∙hod-1 je bodový zdroj (spalování motorové nafty v pístovém
motoru) v provozu 1666 hod∙rok-1. Stejná provozní doba je uvažována i u rotačního síta.
Denní provozní doba v pracovních dnech (pondělí–pátek, 6:00-22:00) pak vychází na 16 hodin.
K vypouštění odpadní vzdušiny do vnějšího ovzduší budou využívány výduchy motoru drtícího
zařízení a rotačního síta o uvažovaném vnitřním průměru 0,2 m, které budou umístěné ve výšce cca 2
m nad zemí. Objem odpadní vzdušiny byl stanoven odborným odhadem v množství 1 800 m3·hod-1.
Tabulka č. 13 Vstupní údaje o bodovém zdroji – drtící zařízení recyklační linky

Název bodového zdroje
Souřadnice

Motor drtícího zařízení
xz

[m]

-744594

yz

[m]

-1174043

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

493

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

2

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

1666

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]
3

16

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

0,5

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

150
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Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,20

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

24,66

Tabulka č. 14 Vstupní údaje o bodovém zdroji – rotační síto recyklační linky

Název bodového zdroje

Motor třídícího zařízení
xz

[m]

-744585

yz

[m]

-1174069

Nadmořská výška terénu

zz

[m]

493

Výška koruny komína nad terénem

H

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

1666

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Souřadnice

2

16

3

Objem vzdušiny odcházející komínem

VSN

[m /s]

0,5

Teplota vzdušiny v koruně výduchu

tS

[°C]

150

Vnitřní průměr výduchu

Dv

[m]

0,20

Výstupní rychlost exhalací

wo

[m/s]

24,66

Množství M znečišťujících látek, vznikajících v důsledku spalování motorové nafty a odcházejících
do okolního ovzduší, bylo stanoveno teoretickým výpočtem z roční spotřeby paliva (při uvažované
hustotě motorové nafty 0,84 kg∙dm-3) a emisních faktorů, uvedených ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí [3].
Tabulka č. 15 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - drtící zařízení recyklační linky

Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

111 622

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,498

6

0,111

Tabulka č. 16 Množství M znečišťujících látek, stanovené pomocí emisních faktorů - rotační síto recyklační linky

Znečišťující látka
NOX
CO

Spotřeba paliva

Emisní faktor

[kg∙rok-1]

[kg∙t-1 spáleného paliva]

30 821

Množství M
znečišťujících látek
[g∙s-1]

26,8

0,137

6

0,031
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Obrázek č. 6 Umístění bodových zdrojů – výduch motoru drtícího zařízení a rotačního síta

Plošné zdroje
KOMPOSTÁRNA
Hlavní plynnou emisí z provozu zamýšlené kompostárny bude oxid uhličitý (CO2), který vzhledem
k tomu, že vzniká rozkladem rostlinných tkání, nebude navyšovat antropogenní skleníkový efekt. Dále
mohou být do ovzduší emitovány amoniak (NH3), methan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku
(N2O, NOX) a sirovodík (H2S). Emise těchto látek však lze obecně specifikovat velmi obtížně, neboť
jsou závislé na stavu zrání kompostu, aeraci kompostu, četnosti překopání apod. Obecně jsou tyto
emise nejvyšší po překopání a na začátku kompostování při překopávání kompostu, naopak nejnižší
(téměř nulové) u zralého kompostu.
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude plocha kompostárny, na níž budou probíhat kontrolované
aerobní procesy (za přístupu vzduchu) přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity
na kompost. U kompostárny je obecně nejvýznamnější emise pachových látek. Intenzita zápachu
při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Jako reprezentativní látka, zahrnující
všechny pachové látky obsažené v odpadním plynu, byl zvolen amoniak (NH3). Z uvedených
znečišťujících látek je výpočet dále proveden pro oxid uhelnatý (CO), neboť pro zbývající znečišťující
látky nejsou stanoveny imisní limity.
Tabulka č. 17 Vstupní údaje o plošném zdroji - kompostárna

Název plošného zdroje

Kompostárna

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

0,0

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

1,0

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

24

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

35

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

8 760
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Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2

Záměrem je navýšení roční kapacity kompostárny na celkovou kapacitu 35 000 t odpadů. Pro výpočet
emisí NH3 a CO byla použita rozptylová studie č. E/3600/2013/3 společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., zpracovaná v červenci 2013 pro Otevřenou
kompostárnu Šluknov [6]. Uvedená rozptylová studie uvádí, že z kompostu o hmotnosti 14,8 t
vzniknou emise NH3 v množství 1,9 kg a CO v množství 1,7 kg.
Tabulka č. 18 Výpočet emisí NH3 a CO z kompostárny [6]

Množství NH3
Množství CO

[g·t-1 kompostu]
-1

[g·t kompostu]

128,4
114,9

Tabulka č. 19 Emise M znečišťujících látek odcházejících z kompostárny

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

NH3

511,2

4494

0,142

CO

457,2

4022

0,127

Obrázek č. 7 Umístění plošného zdroje po realizaci záměru – kompostárna

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ – LINKA MFÚ
Plošným
zdrojem
znečišťování
ovzduší
je
linka
úpravy
odpadů
–
drcení
na pomaloběžném drtiči (typ Doppstadt DW 3060) a třídění na rotačním sítu (typ Doppstadt SM 620).
Během drcení a třídění unikají do ovzduší tuhé znečišťující látky (cca 2 m nad zemí).
Předpokládané množství zpracovaného odpadu u linky MFÚ (na ploše skládky) je 50 000tun
nadrceného odpadu za rok. Při uvažovaném výkonu drtiče 30 t∙hod-1 je plošný zdroj v provozu 1666
hod∙rok-1. Stejná provozní doba je uvažována i u rotačního síta.
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Denní provozní doba v pracovních dnech (pondělí–pátek, 6:00-22:00) pak vychází na 16 hodin.
Tabulka č. 20 Vstupní údaje o plošném zdroji – drtící zařízení linky MFÚ

Název plošného zdroje

Drtící zařízení

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

3,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

1666

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

3

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

3

16

Tabulka č. 21 Vstupní údaje o plošném zdroji – rotační síto linky MFÚ

Název plošného zdroje

Rotační síto

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

3,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

1666

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

16

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

5,5

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2

Stanovení množství znečišťujících látek M z drcení odpadů na lince MÚ je provedeno pomocí dílčích
emisních faktorů uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí [3] pro technologii
recyklačních linek stavebních hmot. Vzhledem k charakteru drceného materiálu (komunální
odpad), však při skutečném provozu zařízení nebude docházet k emitování znečišťujících látek
na takovéto úrovni.
Vzhledem k prováděným činnostem je pro výpočet využit emisní faktor pro primární drcení (provoz
pomaloběžného drtiče) a pro primární třídění (provoz rotačního síta). Dále pak pro přesypy
dopravníků z primárního drcení a třídění. Výpočet je proveden pro primární drcení a třídění za použití
zkrápění.
Výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z emisního faktoru dle Věstníku Ministerstva
životního prostředí [3] při uvažovaném výkonu drtiče a třídiče 30 t∙hod-1 je uveden v následující
tabulce.
Tabulka č. 22 Výpočet emisí TZL z drcení na lince MFÚ

Výkon drtiče
Emisní faktor
Emise TZL

[t·hod-1]

30
-1

[g TZL·t ]

34
-1

[g TZL·hod ]

1020
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Tabulka č. 23 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za primárním drcením na lince MFÚ

Výkon drtiče

[t·hod-1]

30
-1

Emisní faktor

[g TZL·t ]

Emise TZL

[g TZL·hod-1]

10
300

Tabulka č. 24 Výpočet emisí TZL z třídění na rotačním sítu

Výkon třídiče
Emisní faktor
Emise TZL

[t·hod-1]

30
-1

[g TZL·t ]

13
-1

[g TZL·hod ]

390

Tabulka č. 25 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za rotačním sítem

Výkon třídiče
Emisní faktor
Emise TZL

[t·hod-1]

30
-1

[g TZL·t ]

15
-1

[g TZL·hod ]

450

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisích TZL.
Tabulka č. 26 Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení odpadů na lince MFÚ

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

673

1121

0,177

PM2,5

153

255

0,042

Tabulka č. 27 Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění na rotačním sítu

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

428

713

0,119

PM2,5

126

210

0,035
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Obrázek č. 8 Umístění plošných zdrojů – drtící zařízení a rotační síto

RECYKLAČNÍ LINKA INERTNÍCH ODPADŮ
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší je recyklační linka inertních odpadů, sestává se ze stejného
strojního zařízení jako linka MFÚ – tedy z drcení na pomaloběžném drtiči (typ Doppstadt DW 3060) a
třídění na rotačním sítu (typ Doppstadt SM 620). Během drcení a třídění unikají do ovzduší tuhé
znečišťující látky (cca 2 m nad zemí).
Předpokládané množství zpracovaného odpadu je 50 000tun nadrceného odpadu za rok. Při
uvažovaném výkonu drtiče 30 t∙hod-1 je plošný zdroj v provozu 1666 hod∙rok-1. Stejná provozní doba
je uvažována i u rotačního síta.
Denní provozní doba v pracovních dnech (pondělí–pátek, 6:00-22:00) pak vychází na 16 hodin.
Tabulka č. 28 Vstupní údaje o plošném zdroji – drtící zařízení recyklační linky

Název plošného zdroje

Drtící zařízení

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

3,5

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

1666

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

3

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

16

3

Tabulka č. 29 Vstupní údaje o plošném zdroji – rotační síto recyklační linky

Název plošného zdroje

Rotační síto

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

3,5
1666
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Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

0,190

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

16

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

5,5

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3,5

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2

Stanovení množství znečišťujících látek M z drcení odpadů na lince MÚ je provedeno pomocí dílčích
emisních faktorů uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí [3] pro technologii
recyklačních linek stavebních hmot. Vzhledem k charakteru drceného materiálu (inertní odpad),
však při skutečném provozu zařízení nebude docházet k emitování znečišťujících látek na
takovéto úrovni.
Vzhledem k prováděným činnostem je pro výpočet využit emisní faktor pro primární drcení (provoz
pomaloběžného drtiče) a pro primární třídění (provoz rotačního síta). Dále pak pro přesypy
dopravníků z primárního drcení a třídění. Výpočet je proveden pro primární drcení a třídění za použití
zkrápění.
Výpočet emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z emisního faktoru dle Věstníku Ministerstva
životního prostředí [3] při uvažovaném výkonu drtiče a třídiče 30 t∙hod-1 je uveden v následující
tabulce.
Tabulka č. 30 Výpočet emisí TZL z drcení na recyklační lince

Výkon drtiče
Emisní faktor
Emise TZL

[t·hod-1]

30
-1

[g TZL·t ]

34
-1

[g TZL·hod ]

1020

Tabulka č. 31 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za primárním drcením na recyklační lince

Výkon drtiče
Emisní faktor
Emise TZL

[t·hod-1]

30
-1

[g TZL·t ]

10
-1

[g TZL·hod ]

300

Tabulka č. 32 Výpočet emisí TZL z třídění na rotačním sítu

Výkon třídiče
Emisní faktor
Emise TZL

[t·hod-1]

30
-1

[g TZL·t ]

13
-1

[g TZL·hod ]

390

Tabulka č. 33 Výpočet emisí TZL z přesypu dopravníku za rotačním sítem

Výkon třídiče
Emisní faktor
Emise TZL

[t·hod-1]

30
-1

[g TZL·t ]

15
-1

[g TZL·hod ]

450

Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí [4] je podíl frakcí částic PM10 a PM2,5 v celkových
emisích TZL za technologickým zařízením (mechanický vznik – manipulace s materiálem, mletí,
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prosívání apod.) v případě frakcí částic PM10 51 % a v případě frakcí částic PM2,5 15 % z celkových
emisích TZL.
Tabulka č. 34 Emise M znečišťujících látek odcházejících při drcení odpadů na recyklační lince

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

673

1121

0,177

PM2,5

153

255

0,042

Tabulka č. 35 Emise M znečišťujících látek odcházejících při třídění na recyklační lince

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

PM10

428

713

0,119

PM2,5

126

210

0,035

Obrázek č. 9 Umístění plošných zdrojů – recyklační linka inertních odpadů

KOMPOSTOVACÍ BOXY
Hlavní plynnou emisí z provozu zamýšlených kompostovacích boxů – 5 ks o kapacitě každého 5000 t,
bude oxid uhličitý (CO2), který vzhledem k tomu, že vzniká rozkladem rostlinných tkání, nebude
navyšovat antropogenní skleníkový efekt. Dále mohou být do ovzduší emitovány amoniak (NH3),
methan (CH4), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (N2O, NOX) a sirovodík (H2S). Emise těchto látek
však lze obecně specifikovat velmi obtížně, neboť jsou závislé na stavu zrání kompostu, aeraci
kompostu, četnosti překopání apod. Obecně jsou tyto emise nejvyšší po překopání a na začátku
kompostování při překopávání kompostu, naopak nejnižší (téměř nulové) u zralého kompostu.
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude plocha boxů, na níž budou probíhat kontrolované aerobní
procesy (za přístupu vzduchu) přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity
na kompost. U kompostárny je obecně nejvýznamnější emise pachových látek. Intenzita zápachu
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při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Jako reprezentativní látka, zahrnující
všechny pachové látky obsažené v odpadním plynu, byl zvolen amoniak (NH3). Z uvedených
znečišťujících látek je výpočet dále proveden pro oxid uhelnatý (CO), neboť pro zbývající znečišťující
látky nejsou stanoveny imisní limity.
Tabulka č. 36 Vstupní údaje o plošném zdroji – kompostovací boxy

Název plošného zdroje

Kompostovací boxy

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

0,0

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

1,0

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

24

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

30

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

2

8 760

Celková roční kapacita kompostovacích boxů je stanovena na 25 000 t. Pro výpočet emisí NH3 a CO
byla použita rozptylová studie č. E/3600/2013/3 společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY
OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., zpracovaná v červenci 2013 pro Otevřenou kompostárnu Šluknov
[6]. Uvedená rozptylová studie uvádí, že z kompostu o hmotnosti 14,8 t vzniknou emise NH3
v množství 1,9 kg a CO v množství 1,7 kg.
Tabulka č. 37 Výpočet emisí NH3 a CO z kompostárny [6]

Množství NH3
Množství CO

[g·t-1 kompostu]
-1

[g·t kompostu]

128,4
114,9

Tabulka č. 38 Emise M znečišťujících látek odcházejících z kompostárny

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

NH3

366,4

3210

0,102

CO

327,9

2873

0,091
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Obrázek č. 10 Umístění plošného zdroje po realizaci záměru – kompostovací boxy

SKLÁDKA ODPADU
Plošným zdrojem bude i nadále skládka, která vybavena aktivním odplyňovacím systémem, tvořeným
čerpacími studnami s horizontálně a vertikálně uloženým sběrným a svodným potrubím do čerpací
stanice skládkového plynu a kogenerační jednotky. Skládkový plyn vzniká v procesu rozkladu
organických složek skládkovaného odpadu a jeho složkami jsou methan (50–55 objemových %), oxid
uhličitý (45–50 objemových %) a další stopové příměsi do cca 1 objemového % (kyslík, sirovodík,
argon, halogenovodíky, oxid dusný, amoniak, vodík, organické látky, organokovové sloučeniny,
křemičité sloučeniny). Skládkový plyn se při vyšším obsahu H2S a těkavých mastných kyselin může
projevit zápachem.
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší je plocha tělesa skládky, v níž neřízeně probíhají procesy
rozkladu biogenních odpadů v obou formách (aerobní i anaerobní). Během tohoto procesu uniká
z povrchu skládky do ovzduší skládkový plyn (část je jímána odplyňovacím systémem – účinnost
tohoto systému uvažována 75 %), který se může projevit zápachem. Množství skládkového plynu
závisí na složení odpadu, stupni zhutnění a v průběhu času se v závislosti na stupni rozkladných
procesů uvnitř skládkového tělesa mění. Jako reprezentativní látka, zahrnující všechny pachové látky
obsažené ve skládkovém plynu, byl zvolen sirovodík (H2S).
Tabulka č. 39 Vstupní údaje o plošném zdroji – skládka odpadů

Název plošného zdroje

Skládka odpadu

Výška emitující plochy nad zemí

hp

[m]

0,0

Roční provozní doba

Pr

[hod/rok]

Relativní roční využití maximálního výkonu

α

[-]

1,0

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

24

Délka strany elementu (čtverce)

y0

[m]

60

Převýšení (vznos) vlečky

Δh

[m]

3

Počet čtvercových elementů plochy

-

-

8 760

27
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Projektovaná kapacita skládky bude navýšena o 50 000 t/rok. Pro výpočet emisí H2S byl použit
program Landfill Gas Emissions Model (LandGEM, verze 3.02) Kalifornské EPA (U.S.
Environmental Protection Agency). Uzavření skládky je plánováno na rok 2120.
Tabulka č. 40 Výpočet emisí H2S z plochy skládky odpadu

Množství H2S

[m3·rok-1]

5,309

-3

Hustota H2S (plyn)

[kg·m ]

1,363

Množství H2S

[kg·rok-1]

7,24

Účinnost systému odplynění

[%]

75

Tabulka č. 41 Emise M znečišťujících látek odcházejících z plochy tělesa skládky odpadu

Znečišťující látka
H2S

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

1,81

0,0000583

0,21

Obrázek č. 11 Umístění budoucího plošného zdroje – skládka odpadů

Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Skládka odpadů je dle kódu 2.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Skládky,
které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t - zařazena
do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Kompostovací plocha a boxy s kapacitou 60 000 tun zpracovaného odpadu za rok je dle kódu 2.3.
přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - Kompostárny a zařízení na biologickou
úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než
150 tun zpracovaného odpadu ročně - zařazena do kategorie
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vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Recyklační linka dosahuje kapacity více než 25 m3 za den a je tak dle kódu 5.11 přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší - Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných
surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel,
bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované
kapacitě vyšší než 25 m3 za den – zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší
Biodegradační plocha je dle kódu 2.4 přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší –
Biodegradační a solidifikační zařízení – zařazena do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Linka pro mechanicko-fyzikální úpravu (MFÚ) odpadů s kapacitou 50 000 t/rok je na základě roční
emise 1,5 t tuhých znečišťujících látek dle kódu 11.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší - Stacionární zdroje, jejichž roční emise tuhých znečišťujících látek překračuje 5 t zařazena do kategorie
nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Porovnání s emisními limity
Pro kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší
než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně jsou místo
povinnosti plnit emisní limity stanoveny dle bodu 1.1 části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
technické podmínky provozu:
a) násypné bunkry jsou v uzavřeném provedení s komorou pro vozidla, u otevřených hal
a při vykládce svozových vozidel s odpady, musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny
do zařízení na čištění odpadních plynů,
b) zkondenzované výpary a voda vznikající při komponovacím procesu (zrání kompostů) smí být
u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používány k vlhčení kompostu pouze
tehdy, nebude-li použití zvyšovat pachovou zátěž okolí,
c) odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny jsou odváděny
do zařízení na čištění odpadních plynů.
S ohledem na používané palivo a tepelný příkon jsou pro motor pomaloběžného drtiče navrženy
specifické emisní limity dle bodu 3.2. části II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
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Tabulka č. 42 Specifické emisní limity platné pro pístové spalovací motory

Specifické emisní limity [mg·m-3]
Kapalné palivo

> 0,3 až <1 MW
NOX

TZL

CO

Uvedeno do provozu do
20.12.2018 nebo později

400

-

450

Uvedeno do provozu před
20.12.2018

400

-

450

Pro zdroje dle kódu 5.11 (linka MFÚ, recyklační linka inertních odpadů) platí následující podmínky
provozu. Tyto opatření je nutné zvolit s ohledem na povahu procesu.
a) Zakrytování třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
b) Instalace zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,
c) Opatřeními pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory, umisťovaní
venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,
d) Opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních
ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání nákladních prostorů
expedujících dopravních prostředků.

3.3 Meteorologické podklady
Meteorologické podmínky pro výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
v předmětné lokalitě popisuje odborný odhad větrné růžice pro lokalitu České Budějovice,
vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze - Komořanech, který je dostatečně
reprezentativní pro posuzovanou lokalitu. Větrná růžice se stanovuje ve výšce 10 m nad zemí
a obsahuje četnosti jednotlivých směrů větrů pro pět tříd stability (podle stabilitní klasifikace Bubníka
a Koldovského) a tři třídy rychlosti větru. Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr
vane.
Označování směrů větru ve stupních začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru hodinových
ručiček. Vítr, který vane od východu, vane ze směru 90 ˚, od jihu z 180 ˚, od západu z 270 ˚
a ze severu z 360 ˚.
Rychlost rozptylu znečišťujících látek emitovaných zdrojem závisí na rychlosti větru a intenzitě
termické turbulence, která závisí na změně teploty vzduchu s měnící se výškou, tj. na termické
stabilitě atmosféry. Vzrůstá – li teplota vzduchu s výškou, nastává inverze, neboť chladnější vzduch
zůstává v přízemních vrstvách a tím dochází ke špatnému rozptylu znečišťujících látek. Stabilitní třídy
se vyskytují jen za určitých rychlostí větru.
V následující tabulce č. 43 je uvedena stabilitní klasifikace a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru.
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Tabulka č. 43 Stabilitní klasifikace s výskytem tříd rychlosti větru

Třída stability
I. superstabilní

Výskyt třídy rychlosti větru

Popis

m∙s-1

silná inverze,
velmi špatné rozptylové podmínky
běžné inverze,

II. stabilní

špatné rozptylové podmínky

1,7
1,7

5

1,7

5

11

1,7

5

11

1,7

5

slabé inverze,
III. izotermní

často se vyskytující mírně zhoršené
rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení,

IV. normální

běžný případ dobrých rozptylových
podmínek

V. konvektivní

labilní teplotní zvrstvení,
rychlý rozptyl znečišťujících látek

V tabulce č. 44 je rychlost větru popsána pomocí 3 tříd rychlosti.
Tabulka č. 44 Definice tříd rychlosti větru

Třída rychlosti větru

Rozmezí rychlosti
-1

m∙s

Třídní rychlost
m∙s-1

1. slabý vítr

od 0

do 2,5 včetně

1,7

2. mírný vítr

od 2,5 do 7,5 včetně

5,0

3. silný vítr

nad 7,5

11,0

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu České Budějovice, uvedený v následující tabulce č. 45,
který je dostatečně reprezentativní pro posuzovanou lokalitu, slouží jako podklad pro metodiku
výpočtu znečištění ovzduší.
Tabulka č. 45 Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu České Budějovice, okres České Budějovice, platný ve výšce
10 m nad zemí v %
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Z větrné růžice vyplývá, že nejčastěji se v předmětné lokalitě vyskytuje západní vítr s četností
17,34 %. Dále je z tabulky patrno, že výskyt třídní rychlosti 1,7 m/s (slabé větry do 2 m/s),
představující zhoršené rozptylové podmínky znečišťujících látek, lze očekávat s četností 35,44 %.
Velmi stabilní a stabilní termická atmosféra (stav inverzí) je odhadnuta na 19,06 %, tj. 70 dnů.

3.4 Popis referenčních bodů
Rozlišují se dva typy referenčních bodů:
1. referenční body (uzlové body) v pravidelné síti bodů,
2. referenční body v nepravidelné síti bodů.
Vypočtené příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Z tohoto důvodu je nutné volit dostatečně hustou geometrickou
(pravidelnou) síť referenčních bodů, která postihuje všechny podstatné terénní útvary v předmětné
lokalitě.
Referenční body umístěné v nepravidelné síti bodů reprezentují obytné zástavby nebo významná místa
v předmětné lokalitě.
V následující tabulce č. 46 jsou uvedeny parametry husté sítě referenčních bodů, která postihuje
terénní útvary v předmětné lokalitě při současném dodržení podmínky maximální délky strany
plošného elementu y0.
Tabulka č. 46 Parametry sítě referenčních bodů

Osa

x

Y

Souřadnice počátečního bodu

[m]

-747177

-1175517

Vzdálenost bodů od sebe

[m]

100

100

Počet bodů v ose

[-]

35

46

Celkový počet bodů

[-]

Zájmové území

[m]

Celková plocha

2

1571

[m ]

4500 x 3400
15 300 000
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Obrázek č. 12 Síť referenčních (uzlových) bodů splňujících podmínku stability výpočtu

Příspěvky k imisní koncentraci znečišťujících látek pro vybrané referenční body reprezentující obytné
zástavby v předmětné lokalitě jsou uvedeny v tabulce č. 47, kde
xr, yr
poloha referenčního bodu ve zvolené souřadné síti
[m]
zr
nadmořská výška terénu v místě referenčního bodu
[m]
l
výška referenčního bodu nad povrchem země
[m]
Tabulka č. 47 Referenční body reprezentující obytné zástavby v předmětné lokalitě

Číslo referenčního
bodu

Název referenčního bodu

xr

yr

zr

l

[m]

[m]

[m]

[m]

2000

Bytový dům, č. p. 168

-744670

-1174571

501

1,5

2001

Objekt k bydlení č. p. 69

-744221

-1174112

496

1,5

2002

Objekt k bydlení č. p. 6

-744492

-1173795

503

1,5

2003

Objekt k bydlení č. p. 21

-744934

-1173404

505

1,5

2004

Rodinný dům, č. p. 626

-745539

-1173092

506

1,5

2005

Rodinný dům, č. p. 618

-744717

-1175387

517

1,5

2006

Objekt k bydlení č. p. 67

-743466

-1173862

499

1,5

2007

Objekt k bydlení č. p. 23

-743052

-1174326

484

1,5
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Obrázek č. 13 Referenční body v nepravidelné síti bodů

3.5 Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Relevantní znečišťující látky
Tuhé emise a aerosoly – zahrnují PM2,5, PM10
Zvyšují celkovou zaprášenost lokality a váží se na ně další škodliviny. Podle své zrnitosti se dostávají
i velmi daleko, takže jsou srovnatelné s plynnými škodlivinami co do dosahu.
Partikulární znečišťující látky v ovzduší jsou zahrnované pod pojem aerosol. Největší nebezpečí
představují nejjemnější prachové podíly, které setrvávají v horních vrstvách troposféry mnoho dní,
ve stratosféře řadu let. Z hygienického hlediska jsou nejnebezpečnější částice menší než 0,2 µg, které
mohou vnikat hluboko do dýchacích cest, až do plicních alveolů (respirabilní podíl).
Oxid uhelnatý – CO
Patří mezi produkty nedokonalého spalování a při dlouhodobých expozicích či krátkodobých vyšších
koncentracích způsobuje dýchací obtíže či otravy. Má vyšší afinitu na krevní barvivo (hemoglobin)
než kyslík a blokuje tedy životně důležité funkce. Oxid uhelnatý je obecně známou škodlivinou,
která však ve volném ovzduší nedosahuje toxických koncentrací vedoucích k otravě. Toxikologie
tohoto bezbarvého plynu (bez zápachu) je velmi dobře známá, neboť se jedná o nejrozšířenější jed
vůbec.
Oxidy dusíku – NOX – zahrnují N2O5, N2O4, N2O3, N2O, NO
Všeobecně oxidy dusíku zhoršují choroby srdce a dýchacího aparátu, vyvolávají cyanózu. Rozšiřují
krevní cévy a tím snižují krevní tlak, dále snižují obsah vitamínu A v organismu a vyvolávají poruchy
štítné žlázy. Oxid dusičitý se slabě rozpouští ve vodě a z důvodu nízké absorpce v horních částech
dýchajícího traktu se dostává hluboko do plic.
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Amoniak - NH3
Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická,
nebezpečná látka zásadité povahy, která je lehčí než vzduch. Amoniak vzniká mikrobiálním
rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě
amonných solí. Amoniak ve formě roztoku se často používá jako složka čistících prostředků pro různé
účely.
Amoniak dráždí horní cesty dýchací, kůži a oči. Expozice párami amoniaku může vyvolat slzení,
dráždění nosu a hrdla, zánět se sípáním, bolest na hrudi. Jednorázová expozice vysokým koncentracím
může způsobit chronickou bronchitidu. Opakovaná expozice může způsobit chronické dráždění
respiračního traktu. Mezi chronické projevy řadíme kašel, astma, chronické dráždění očí a kůže,
obtížné dýchání při námaze, bolesti hlavy, sípot, ospalost a netečnost.
Sulfan (sirovodík) - H2S
Sulfan je bezbarvý plyn. Může se tvořit rozkladem organického materiálu (např. při výrobě bioplynu)
a síranů při nedostatku kyslíku. Sulfan zapáchá po zkažených vejcích, je těžší než vzduch a snadno
se zkapalňuje. Je dobře rozpustný v různých kapalinách včetně vody a alkoholu. Sulfan má dráždivý
i dusivý účinek. Dráždí dýchací ústrojí a oči (podráždění se objevuje při dlouhodobější expozici již
u koncentrací 10,5 - 21,0 ppm). Při koncentracích 1 000 - 2 000 ppm se sulfan rychle vstřebává
do krve a způsobuje nejprve zrychlené dýchání, které je později vystřídáno zástavou dechu. Vyšší
koncentrace okamžitě paralyzují dýchací centrum. To bez resuscitace (případně spontánní obnovy
dýchání) vede ke smrti udušením.

Typ počítaných koncentrací
Počítanými charakteristikami znečištění ovzduší dle metody SYMOS´97 pomocí výpočtového
programu SYMOS 97 verze 2006 jsou příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek v podobě:
a) maximálních hodinových (případně 8mi hodinových) hodnot koncentrací znečišťujících látek,
které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
b) maximálních hodinových (případně 8mi hodinových) hodnot koncentrací znečišťujících látek
bez ohledu na třídu stability a rychlost větru,
c) maximálních denních hodnot koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout
ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší,
d) ročních průměrných koncentrací,
e) doby trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).

Imisní limity
Příslušné imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok je stanoven v příloze č. 1
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Tabulka č. 48 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Částice PM10

Doba průměrování
1 hodina

Imisní limit
200 µg·m

1 kalendářní rok
maximální denní
osmihodinový průměr 1)
24 hodin

-3

18
0

10 mg·m-3

0

50 µg·m-3

35

40 µg·m

-3

0
0

1 kalendářní rok

40 µg·m

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

20 µg·m-3

1 kalendářní rok

překročení

-3

Částice PM10
Benzen

Maximální počet

5 µg·m

-3

0

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů
a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni,
ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během
periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den
se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
Tabulka č. 49 Imisní limit vybrané znečišťující látky pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka
Benzo(a)pyren

Doba průměrování

Imisní limit

1 kalendářní rok

1 ng·m-3

Pro těkavé organické látky (VOC) s výjimkou benzenu (C6H6) nejsou zákonem č. 201/2012 Sb.
stanoveny imisní limity.
Amoniak (NH3)
Pro amoniak (NH3) nejsou zákonem č. 201/2012 Sb. stanoveny imisní limity. Dle úřadu pro hodnocení
zdravotních rizik z prostředí (OEHHA - Office of Environmental Health Hazard Assessment)
Kalifornské EPA (U.S. Environmental Protection Agency) je pro amoniak z důvodu dráždění očí a
respiračního systému stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference exposure level)
pro maximální hodinovou expozici 3 200 μg/m3. Pro chronickou (dlouhodobou) toxickou expozici
je stanovena REL v hodnotě 200 μg/m3. Americkou hygienickou asociací v průmyslu je stanoven
čichový práh amoniaku v hodnotě 27 μg/m3.

3.6 Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
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Tabulka č. 50 Pětiletý průměr 2014 - 2018 ve čtvercové síti 1 x 1 km

Arsen

NO2

1

8,3

SO2
M4
8,4

BZN

BaP

0,8

0,3

PM10
M36

PM10

PM2,5

Olovo

Nikl

Kadmium

17,4

13

3

0,4

0,2

29,5

Tabulka č. 51 Přehled použitých zkratek

Arsen

[ng/m3]
3

Arsen - roční průměrná koncentrace

NO2

[μg/m ]

NO2 - roční průměrná koncentrace

SO2 M4

[μg/m3]

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

BZN

3

Benzen - roční průměrná koncentrace

3

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

3

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

3

PM10 - roční průměrná koncentrace

3

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

Olovo - roční průměrná koncentrace

3

[μg/m ]

BaP

[ng/m ]

PM10 M36
PM10

[μg/m ]
[μg/m ]

PM2,5
Olovo

[μg/m ]
[ng/m ]

Nikl

[ng/m ]

Nikl - roční průměrná koncentrace

Kadmium

[ng/m3]

Kadmium - roční průměrná koncentrace

Relevantní údaje o znečištění ovzduší oxidem uhelnatým (CO) nejsou pro předmětnou lokalitu
k dispozici. V předmětné lokalitě nejsou imisní charakteristiky těkavých organických látek (VOC)
s výjimkou benzenu (C6H6) monitorovány. S ohledem na charakter předmětné lokality a její využití
i pro zemědělskou činnost, je zpracovatelem rozptylové studie odborným způsobem odhadnuta
pozaďová maximální hodinová imisní koncentrace amoniaku (NH3) na hodnotu 15 μg/m3.
Z uvedených imisních charakteristik (úrovní znečištění ovzduší) vybraných znečišťujících látek
vyplývá, že v předmětné lokalitě nedochází k překračování imisních limitů vyhlášených pro ochranu
zdraví lidí a povoleného počtu překročení imisních limitů, stanovených v příloze č. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE
4.1 Prezentace výsledků v tabulkové formě
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisním koncentracím vybraných
znečišťujících látek. V tabulkách jsou použity následující zkratky: IL - imisní limit, hod IL - hodinový
imisní limit, 8hod IL - osmihodinový limit, d IL - denní imisní limit.
Tabulka č. 52 Příspěvky NH3 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím (jako limitní hodnoty koncentrací jsou pro výpočet
použity čichový práh amoniaku 27 μg/m3 / koncentrace 3 OUER/m3 amoniaku 40,5 μg/m3 / obtěžující koncentrace
amoniaku 79 μg/m3)

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

9,30

61,39

8,06

53,22

0,08

0,59

0/0/0

114 / 55 / 0

2001

9,38

41,39

8,13

35,88

0,13

0,80

0/0/0

143 / 48 / 0

2002

9,35

47,18

8,10

40,91

0,13

0,70

0/0/0

120 / 45 / 0

2003

5,17

29,86

4,48

25,89

0,05

0,29

0/0/0

49 / 5 / 0

2004

2,33

13,53

2,02

11,73

0,02

0,13

0/0/0

4/0/0

2005

2,14

13,58

1,86

11,77

0,01

0,08

0/0/0

3/0/0

2006

2,39

14,08

2,07

12,20

0,02

0,14

0/0/0

5/0/0

2007

2,23

12,41

1,93

10,76

0,02

0,11

0/0/0

2/0/0

Tabulka č. 53 Příspěvky PM10 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

-

110,02

-

61,35

-

0,20

-

12 / -

2001

-

183,09

-

102,09

-

0,50

-

26,4 / -

2002

-

185,08

-

103,20

-

0,50

-

37,7 / -

2003

-

65,07

-

36,28

-

0,15

-

9,3 / -

2004

-

34,61

-

19,30

-

0,06

-

0 /-

2005

-

31,97

-

17,83

-

0,03

-

0 /-

2006

-

41,73

-

23,27

-

0,07

-

0 /-

2007

-

38,34

-

21,38

-

0,05

-

0 /-
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Tabulka č. 54 Příspěvky PM2,5 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

-

28,35

-

15,81

-

0,05

-

-

2001

-

47,96

-

26,74

-

0,13

-

-

2002

-

47,25

-

26,35

-

0,13

-

-

2003

-

16,82

-

9,38

-

0,04

-

-

2004

-

8,98

-

5,01

-

0,02

-

-

2005

-

8,29

-

4,63

-

0,01

-

-

2006

-

10,85

-

6,05

-

0,02

-

-

2007

-

9,99

-

5,57

-

0,01

-

-

Tabulka č. 55 Příspěvky NO2 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

-

22,03

-

11,94

-

0,04

-/-

-/-

2001

-

21,66

-

11,74

-

0,09

-/-

-/-

2002

-

41,92

-

22,72

-

0,10

-/-

-/-

2003

-

16,01

-

8,67

-

0,04

-/-

-/-

2004

-

10,95

-

5,93

-

0,02

-/-

-/-

2005

-

10,29

-

5,58

-

0,01

-/-

-/-

2006

-

12,49

-

6,77

-

0,02

-/-

-/-

2007

-

8,75

-

4,74

-

0,02

-/-

-/-

Tabulka č. 56 Příspěvky CO k maximálním 8mi hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální 8 hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

Doba překročení
hod IL [hod/rok]

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

současný
stav

budoucí
stav

povolený
stav

budoucí
stav

2000

4,50

54,51

3,90

38,64

0,05

0,42

2001

4,50

47,20

3,90

30,53

0,08

0,62

-

-

2002

5,06

79,42

4,39

51,01

0,08

0,59

-

-

2003

2,47

27,23

2,14

18,65

0,03

0,22

-

-

2004

1,07

13,76

0,93

9,23

0,01

0,10

-

-
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2005

0,98

14,21

0,85

9,68

0,01

0,06

-

-

2006

1,13

16,99

0,98

11,29

0,01

0,11

-

-

2007

1,00

12,66

0,87

8,68

0,01

0,08

-

-

Tabulka č. 57 Příspěvky H2S k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru a
stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]

současný stav

budoucí stav

současný
stav

budoucí stav

současný
stav

budoucí stav

2000

0,06

0,004

0,05

0,004

6,77·10-4

7,16·10-5

2001

0,05

0,004

0,04

0,004

1,83·10-3

1,71·10-4

2002

0,07

0,006

0,06

0,005

3,99·10-3

4,45·10-4

2003

0,04

0,004

0,04

0,003

8,45·10-4

1,13·10-4

2004

0,02

0,002

0,02

0,002

3,13·10-4

3,82·10-5

2005

0,02

0,002

0,02

0,001

1,32·10-4

1,44·10-5

2006

0,02

0,002

0,02

0,001

2,97·10-4

3,15·10-5

2007

0,02

0,002

0,02

0,002

2,28·10-4

2,39·10-5
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4.2 Kartografická interpretace výsledků
Na následujících obrázcích je znázorněna grafická podoba příspěvků k imisním koncentracím
prachových částic frakcí PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého pro hodnoty vztažené
k dobám průměrování dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. pro stav před provedením záměru
(současný stav) a pro stav po realizaci záměru. Grafická podoba příspěvků k imisní koncentraci
amoniaku (NH3) je znázorněna jako maximální hodinové a průměrné roční hodnoty.

Obrázek č. 14 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci NH3 [µg/m3] - současný
stav

Obrázek č. 15 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci NH3 [µg/m3] - stav
po realizaci záměru
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Obrázek č. 16 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci NH3 [µg/m3] - současný stav

Obrázek č. 17
Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci NH3 [µg/m3] - stav
po realizaci záměru
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Obrázek č. 18 Grafické znázornění maximálních denních příspěvků k imisní koncentraci PM10 [µg/m3] - stav
po realizaci záměru

Obrázek č. 19 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci PM10 [µg/m3] - stav
po realizaci záměru
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Obrázek č. 20 Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci PM2,5 [µg/m3] - stav
po realizaci záměru

Obrázek č. 21 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci NO2 [µg/m3] - stav
po realizaci záměru
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Obrázek č. 22
Grafické znázornění průměrných ročních příspěvků k imisní koncentraci NO2 [µg/m3] - stav
po realizaci záměru

Obrázek č. 23
současný stav

Grafické znázornění maximálních 8mi hodinových příspěvků k imisní koncentraci CO [µg/m3] -
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Obrázek č. 24 Grafické znázornění maximálních 8mi hodinových příspěvků k imisní koncentraci CO [µg/m3] - stav
po realizaci záměru

Obrázek č. 25 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci H2S [µg/m3] - současný
stav
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Obrázek č. 26 Grafické znázornění maximálních hodinových příspěvků k imisní koncentraci H2S [µg/m3] – stav po
realizaci záměru

Obrázek č. 27 Grafické znázornění maximálních denních příspěvků k imisní koncentraci H2S [µg/m3] - současný stav
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Obrázek č. 28 Grafické znázornění maximálních denních příspěvků k imisní koncentraci H2S [µg/m3] – stav po
realizaci záměru

4.3 Diskuze výsledků
Metodika hodnocení příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek je založena
na porovnání imisní rezervy (IR) včetně ještě povoleného počtu překročení imisního limitu (RoL)
s vypočtenými nejvyššími příspěvky (max c) a dobou překročení imisního limitu (TR). Hodnota TR
udává počet hodin s překročením koncentrace cR za rok a lze ji přepočtením na dny za rok porovnávat
s hodnotou RoL (pouze v případě, že maximální denní koncentrace převyšuje hodnotu cR).
Imisní rezerva (IR) je definována jako rozdíl imisního limitu (IL) a imisní pozadí lokality (IP) a jako
rozdíl povoleného počtu překročení imisního limitu (TE) a počtu překročení imisního limitu (VoL).
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci amoniaku - NH3
Dle úřadu pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA - Office of Environmental Health
Hazard Assessment) Kalifornské EPA (California Environmental Protection Agency) je pro amoniak
stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference exposure level) pro maximální hodinovou
expozici 3 200 μg/m3. Pro chronickou (dlouhodobou) toxickou expozici je stanovena REL v hodnotě
200 μg/m3.
Americkou hygienickou asociací v průmyslu je stanoven čichový práh amoniaku v hodnotě 27 μg/m3.
S ohledem na charakter předmětné lokality a její využití, je zpracovatelem rozptylové studie
odborným způsobem odhadnuta pozaďová maximální hodinová imisní koncentrace amoniaku (NH3)
na hodnotu 15 μg/m3.
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Tabulka č. 58 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci NH3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

3 200

-

200

-

-

-

3

27

-

-

3

40,5

-

-

3

Doba koncentrací
Imisní limit

IL

[μg/m3]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

Čichový práh
Koncentrace 3 OUER/m

OT
3

CO

[μg/m ]
[μg/m ]

Obtěžující koncentrace

HC

[μg/m ]

79

-

-

Imisní pozadí lokality

IP

[μg/m3]

15

-

-

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní rezerva

IR

[μg/m3]

12

-

-

(pro čichový práh)

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
- SOUČASNÝ STAV
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

9,38

8,13

0,13

Číslo referenčního bodu

-

-

2001

2001

2001

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,29

-

0,065

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

0

-

-

Podíl čichového prahu

POT

[%]

34,74

-

-

Doba překročení OT

TR

[hod/rok]

0

-

-

PCO

[%]

23,16

-

-

TR

[hod/rok]

0

-

-

PHC

[%]

11,87

-

-

Doba překročení HC

TR

[hod/rok]

0

-

-

Podíl imisního pozadí

PIP

[%]

62,53

-

-

Podíl koncentrace
3 OUER/m3
Doba překročení CO
Podíl obtěžující
koncentrace

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA
- STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

61,39

53,22

0,80

Číslo referenčního bodu

-

-

2000

2000

2001

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

1,91

-

0,4

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

0

-

-

Podíl čichového prahu

POT

[%]

227,37

-

-

Doba překročení OT

TR

[hod/rok]

114

-

-

PCO

[%]

151,58

-

-

TR

[hod/rok]

55

-

-

PHC

[%]

77,71

-

-

TR

[hod/rok]

0

-

-

ANO

-

ANO

Podíl koncentrace
3 OUER/m3
Doba překročení CO
Podíl obtěžující
koncentrace
Doba překročení HC
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Růžov a.s.

S ohledem na skutečnost, že hodnota dlouhodobé (průměrné roční) koncentrace imisního pozadí
amoniaku (NH3) v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze konstatovat nepřekračování doporučené
limitní hodnoty, stanovené pro imisní koncentraci NH3 ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa.
Vzhledem k tomu, že stávající provoz areálu je zahrnut v imisním pozadí předmětné lokality,
je výsledné navýšení příspěvku k imisní koncentraci NH3 hodnotou, o kterou dojde vlivem realizace
záměru k navýšení stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem
záměru dojít k:


navýšení stávající imisní koncentrace max. o 52,09 μg/m3 pro maximální hodinovou
koncentraci NH3 (referenční bod č. 2000), tj. navýšení max. o 1,62 % imisního limitu, přičemž
doporučená limitní hodnota 3 200 μg/m3 nebude překročena,



navýšení stávající imisní koncentrace max. o 0,67 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci
NH3 (referenční bod č. 2001), tj. navýšení max. o 0,34 % imisního limitu, bez výsledného
překročení doporučené limitní hodnoty 200 μg/m3.

Při srovnání výsledných koncentrací NH3 s nejnižší referenční hodnotou čichového prahu, který
je dle Americké hygienické asociace v průmyslu stanoven v hodnotě 27 μg/m3, může docházet
u citlivých jedinců populace k obtěžování zápachem v případě nepříznivých rozptylových podmínek.
Doba překročení uvedené hodnoty čichového prahu může po realizaci záměru ve sledovaných
referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa,
činit až 143 hodin za kalendářní rok (referenční bod č. 2001).
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 50 μg/m3 pro 24 hodinovou koncentraci
s přípustnou četností překročení 35x za kalendářní rok a 40 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 59 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM10

Doba koncentrací
3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

50

40

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

35

-

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

IP

[μg/m ]

-

29,5

17,4

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

3

IR

[μg/m ]

-

20,5

22,6

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

185,08

103,20

0,50

2002

2002

2002

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

-

-

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

206,4

1,25

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

37,7

-
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Plnění imisního limitu po realizaci záměru

-

NE 1)

ANO

Poznámka: 1) Provozem areálu by při vypouštění tuhých znečišťujících látek frakce PM10 na úrovni
odpovídající navrženému emisnímu faktoru a výkonům příslušných zařízení byla
překročena hodnota imisního limitu 50 μg/m3 pro maximální 24 hodinovou
koncentraci, avšak s ohledem na výslednou dobu překročení imisního limitu
(max. 33,13 hod. při provozu povolených zařízení dle platného znění integrovaného
povolení v referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu
nebo jiná významná místa) lze předpokládat, že by nedošlo k překročení přípustné
četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok (s ohledem na 36. nejvyšší
hodnotu 24 hodinové průměrné koncentrace PM10 v kalendářním roce na úrovni
28,8 μg/m3).
Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10 lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci PM10.
Vzhledem k tomu, že stávající provoz areálu a související dopravy je zahrnut v imisním pozadí
předmětné lokality, jsou výsledné změny příspěvků k imisní koncentraci PM10 hodnotami, o které
dojde vlivem realizace záměru ke změně stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných
referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa,
může provozem záměru dojít k:


navýšení stávající imisní koncentrace max. o 103,20 μg/m3 pro 24 hodinovou průměrnou
koncentraci PM10 (referenční bod č. 2002), tj. navýšení max. o 206,4 % imisního limitu, s
výsledným překročením imisního limitu 50 μg/m3,



navýšení stávající imisní koncentrace max. o 0,50 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci
PM10 (referenční bod č. 2002), tj. navýšení max. o 1,25 % imisního limitu, bez výsledného
překročení imisního limitu 40 μg/m3.

Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím PM10, které charakterizují provoz areálu a související dopravy s ohledem
na jejich časové využívání. Tyto koncentrace jsou na základě výsledků malé a proto
lze předpokládat, že provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5
Pro prachové částice frakce PM2,5 je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí jako aritmetický průměr v hodnotě 20 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 60 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci PM2,5

Doba koncentrací
3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m ]

-

-

20

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

-

Imisní pozadí lokality

3

IP

[μg/m ]

-

-

13

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-
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IR

[μg/m3]

-

-

7

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

47,96

26,35

0,13

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

2002

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

-

-

1,12

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci prachových částic frakce PM2,5 lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci PM2,5.
Vzhledem k tomu, že stávající provoz areálu a související dopravy je zahrnut v imisním pozadí
předmětné lokality, jsou výsledné změny příspěvků k imisní koncentraci PM2,5 hodnotami, o které
dojde vlivem realizace záměru ke změně stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných
referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa,
může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní koncentrace max. o 0,13 μg/m3
pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 (referenční bod č. 2002), tj. navýšení max. o 1,12 % imisního
limitu, bez výsledného překročení imisního limitu 20 μg/m3.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím PM2,5, které charakterizují provoz areálu a související dopravy s ohledem
na jejich časové využívání. Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné a proto
lze předpokládat, že provozem záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého – NO2
Pro oxid dusičitý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 200 μg∙m-3 pro hodinovou koncentraci s přípustnou četností
překročení 18x za kalendářní rok a 40 μg∙m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
Tabulka č. 61 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci NO2

Doba koncentrací
3

Imisní limit

IL

[μg/m ]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

Imisní pozadí lokality
Imisní rezerva

3

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

200

-

40

18

-

-

IP

[μg/m ]

-

-

8,3

VoL

[počet překročení IL]

-

-

-

3

IR

[μg/m ]

-

-

31,7

RoL

[počet překročení IL]

-

-

-

22,72

0,10

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

41,92
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Číslo referenčního bodu

-

-

2002

2002

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

20,96

-

0,25

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

-

-

ANO

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci oxidu dusičitého (NO2) lze vyvodit závěr,
že provozem záměru nedojde k překračování imisního limitu stanoveného pro průměrnou roční
koncentraci NO2. S ohledem na skutečnost, že hodnota krátkodobé (hodinové) koncentrace imisního
pozadí NO2 v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, konstatovat
nepřekračování imisního limitu stanoveného pro hodinové koncentrace NO2 včetně přípustné četnosti
jeho překročení. Lze však předpokládat, že v těchto referenčních bodech nebude imisní limit hodinové
koncentrace imisního pozadí NO2 překračován.
Vzhledem k tomu, že stávající provoz areálu je zahrnut v imisním pozadí předmětné lokality, jsou
výsledné změny příspěvků k imisní koncentraci NO2 hodnotami, o které dojde vlivem realizace
záměru ke změně stávajícího imisního pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech
předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem
záměru dojít k:


navýšení stávající imisní max. o 41,92 μg/m3 pro maximální hodinovou koncentraci NO2
(referenční bod č. 2002), tj. navýšení max. o 20,96 % imisního limitu, bez výsledného
překročení imisního limitu 200 μg/m3,



navýšení stávající imisní koncentrace max. o 0,10 μg/m3 pro průměrnou roční koncentraci
NO2 (referenční bod č. 2002), tj. navýšení max. o 0,25 % imisního limitu, bez výsledného
překročení imisního limitu 40 μg/m3.

Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím NO2, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné, a proto lze předpokládat, že provozem
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci oxidu uhelnatého - CO
Pro oxid uhelnatý je stanoven zákonem č. 201/2012 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
jako aritmetický průměr v hodnotě 10 mg∙m-3 (10 000 μg∙m-3) pro maximální denní osmihodinový
průměr.
Údaje o znečištění ovzduší oxidem uhelnatým v předmětné lokalitě nejsou k dispozici.
Tabulka č. 62 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci CO

Doba koncentrací
3

Imisní limit

IL

[μg/m ]

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

Maximální

Maximální

Průměrná

8mi hodinová

denní

roční

10 000

-

-

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA -
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SOUČASNÝ STAV
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

5,06

4,39

0,08

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

2002

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,05

-

-

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

79,42

51,01

0,59

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

2002

2001

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,79

-

-

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

-

-

-

S ohledem na skutečnost, že hodnota maximální denní osmihodinové průměrné koncentrace imisního
pozadí oxidu uhelnatého (CO) v předmětné lokalitě není k dispozici, nelze konstatovat nepřekračování
imisního limitu stanoveného pro maximální denní osmihodinové průměrné koncentrace CO.
Provozem záměru dojde ke zvýšení imisní koncentrace CO. Vzhledem k tomu, že stávající provoz
areálu je zahrnut v imisním pozadí předmětné lokality, jsou výsledné změny příspěvků k imisní
koncentraci, CO hodnotami, o které dojde vlivem realizace záměru ke změně stávajícího imisního
pozadí lokality. Ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou
zástavbu nebo jiná významná místa, může provozem záměru dojít k navýšení stávající imisní
koncentrace max. o 46,62 μg/m3 pro maximální denní osmihodinovou koncentraci CO (referenční bod
č. 2002), tj. navýšení max. o 0,46 % imisního limitu, bez výsledného překročení imisního limitu 10
000 μg/m3.
Za relativně vypovídající hodnoty znečištění ovzduší lze považovat průměrné roční příspěvky
k imisním koncentracím CO, které charakterizují provoz areálu s ohledem na jeho časové využívání.
Tyto koncentrace jsou na základě výsledků zanedbatelné, a proto lze předpokládat, že provozem
záměru nebude negativně ovlivňováno zdraví lidí v předmětné lokalitě.

Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci sirovodíku - H2S
Pro sirovodík (H2S) nejsou zákonem č. 201/2012 Sb. stanoveny imisní limity. Dle Světové
zdravotnické organizace (WHO - World Health Organization) je pro sirovodík stanovena akutní
(krátkodobá) toxická REL (reference exposure level) pro maximální denní expozici 150 μg/m3.
Pro ochranu před obtěžováním zápachem je stanoven čichový práh sirovodíku v hodnotě 7 μg/m3.
Údaje o znečištění ovzduší sirovodíkem v předmětné lokalitě nejsou k dispozici. S ohledem
na vlastnosti sirovodíku (setrvání v atmosféře do 20 hodin) je však pozaďová koncentrace uvažována
jako nulová.
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Tabulka č. 63 Hodnocení příspěvků k imisní koncentraci H2S

Doba koncentrací

Maximální

Maximální

Průměrná

hodinová

denní

roční

Imisní limit

IL

[μg/m3]

1

150

-

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení IL]

-

-

-

Čichový práh

OT

[μg/m3]

7

-

-

Povolený počet překročení

TE

[počet překročení OT]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA SOUČASNÝ STAV
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

0,07

0,06

3,99·10-3

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

2002

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

7

0,04

-

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

0

0

-

Podíl čichového prahu

POT

[%]

1

-

-

Doba překročení OT

TR

[hod/rok]

0

-

-

Podíl imisního pozadí

PIP

[%]

-

-

-

REFERENČNÍ BODY REPREZENTUJÍCÍ OBYTNÉ ZÁSTAVBY A VÝZNAMNÁ MÍSTA STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU
Nejvyšší příspěvek

max c

[μg/m3]

0,006

0,005

4,45·10-4

Číslo referenčního bodu

-

-

2002

2002

2002

Podíl imisního limitu

PIL

[%]

0,6

0,003

-

Doba překročení IL

TR

[hod/rok]

0

0

-

Podíl čichového prahu

POT

[%]

0,09

-

-

Doba překročení OT

TR

[hod/rok]

0

-

-

-

ANO

-

Plnění imisního limitu po realizaci záměru

Při skládkování vzniká skládkový plyn, který je tvořen převážně methanem (CH4) a oxidem uhličitým
(CO2) a obsahuje méně než 1 % stopových složek - mj. H2S, který má velmi nízký čichový práh.
K uvolňování skládkového plynu bude docházet i několik let po ukončení provozu skládky.
Při srovnání výsledných koncentrací H2S s nejnižší referenční hodnotou čichového prahu, který
je dle Světové zdravotnické organizace stanoven v hodnotě 7 μg/m3, by ani v případě citlivých jedinců
populace nemělo docházet k obtěžování zápachem v případě nepříznivých rozptylových podmínek,
neboť není po realizaci záměru předpoklad překročení uvedené hodnoty čichového prahu
ve sledovaných referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa. Rovněž doporučená limitní hodnota pro maximální denní koncentraci v hodnotě
150 μg/m3 nebude překračována.
V souladu s požadavky ČSN 83 8034 na odplynění skládek je provozován aktivní odplyňovací systém,
který využívá skládkový plyn v kogenerační jednotce jako palivo pro výrobu elektrické energie.
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5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Předmětem záměru není umístění a provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro který by byla navržena kompenzační
opatření v souladu s ustanovením § 11 odst. 5 zákona.
Součástí záměru není umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném územní obce
o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v navrhovaném
období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání dle § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Rozptylová studie byla zpracována pro maximální možnou situaci z hlediska znečištění ovzduší
dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů [2] pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2006.
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících
látek a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele rozptylové studie, že:


provozem záměru by při emitování tuhých znečišťujících látek na úrovni emisního
faktoru stanovenému pro recyklační linky stavebních hmot a uvažovanému provozu
linky MFÚ a recyklační linky na stavební odpad po dobu 15 hod∙den-1 při stálém výkonu
30 t∙hod-1 za použití zkrápění byla překročena hodnota imisního limitu 50 μg∙m-3 pro
maximální 24 hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na výslednou dobu překročení
imisního limitu (max. 33,13 hod. v referenčních bodech předmětné lokality,
reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze předpokládat, že by
nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní
rok (s ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24 hodinové průměrné koncentrace PM10
v kalendářním roce na úrovni 28,8 μg∙m-3),



pro snížení sekundární prašnosti vznikající pojezdem nákladních automobilů v areálu
provozovatele a prašnosti vznikající manipulací s odpadem, bude využito kropení
komunikací a skrápění prašných odpadů při jejich vykládce



provozem posuzovaného záměru nebude ve sledovaných referenčních bodech,
reprezentující obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, docházet k překračování
imisních limitů tuhých znečišťujících látek frakce PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu
uhelnatého a amoniaku,



příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek lze považovat
za nevýznamné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních
charakteristik (pozadí),



při srovnání výsledných koncentrací NH3 s nejnižší referenční hodnotou čichového
prahu, který je dle Americké hygienické asociace v průmyslu stanoven v hodnotě
27 μg/m3, může docházet u citlivých jedinců populace k obtěžování zápachem v případě
nepříznivých rozptylových podmínek. Doba překročení uvedené hodnoty čichového
prahu může po realizaci záměru ve sledovaných referenčních bodech předmětné
lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa, činit
až 143 hodin za kalendářní rok (referenční bod č. 2001),



součástí záměru není návrh opatření, zajišťujících zachování dosavadní úrovně
znečištění ovzduší (kompenzační opatření), neboť na základě ustanovení § 11 odst. 5
zákona č. 201/2012 Sb. nejsou tato opatření pro předmětný záměr vyžadována.
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6.1 Navazující stanoviska a rozhodnutí
Dle platných právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší jsou pro předmětný záměr vyžadována
následující stanoviska a rozhodnutí:
1. Rozhodnutí dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), ve znění pozdějších předpisů (změna stávajícího integrovaného povolení
pro zařízení „Centrum pro komplexní nakládání s odpady Růžov“).

6.2 Charakteristika nedostatků a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
výpočtu imisní zátěže území
Metodika Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ [2] je založena
na matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech
dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek zatíženy akceptovatelnou chybou.
Odborný odhad větrné růžice představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové
období. Skutečné meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru odlišné. Při volbě
husté geometrické sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré terénní útvary
v předmětné lokalitě. Metodika [2] nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část
prachu v ovzduší.
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7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ
[1]

…

Sbírka zákonů.

[2]

…

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění z bodových
a mobilních zdrojů „SYMOS´97“. Věstník MŽP, částka 3, duben 1998.

[3]

…

Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. Věstník MŽP, ročník XXVII, duben 2018, částka 2

[4]

…

Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých
znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOX. Věstník MŽP, ročník XIII,
srpen 2013, částka 8.

[5]

…

Materiály oznamovatele.
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI ROZPTYLOVÉ STUDIE, PODPIS
Ing. Josef Vraňan
Hlavní 355
696 17 Dolní Bojanovice
nar. 14. 11. 1981

Podpis:

Držitel platné autorizace ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydané rozhodnutím MŽP č. j. 2416/780/12/AK ze dne
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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
LpAeq,T

ekvivalentní hladina akustického tlaku

LWA

hladina akustického výkonu

NP

nadzemní podlaží

O

osobní vozidla

TV

těžká vozidla

2. ÚVOD
Název záměru:

Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov

Provozovatel:

Růžov a.s.
Růžovská 588, 373 12 Borovany

IČ provozovatele:

259 61 942

Obec:

Ledenice – Růžov
Borovany – Vrcov

Katastrální území:

Ledenice, Vrcov, Borovany

Provozní doba:

denní mezi 6:00 až 22:00, v případě KJ nepřetržitě

Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov o další
způsoby nakládání s odpady. Ve stávajícím provozu je hlavním předmětem činnosti skládka odpadů a
kompostovací plocha. Nově dojde k rozšíření kompostovací plochy a vybudování kompostovacích
boxů, dále doplnění multifunkční plochy pro nakládání s odpady.
Tab. 1 – Kapacity zařízení stávající, se záměrem a celkové
Kategorie
odpadu

Množství odpadů

Skládka odpadů I. až IV. etapa

O

892 500 m3

Kompostovací plocha - kompostárna

O

10 000 t/rok

Čerpací stanice pohonných hmot – motorová nafta

-

22 m3

Rozšíření skládky dle projektové dokumentace

O

1 193 235 m3

Rozšíření kompostovací plochy

O

25 000 t/rok

Kompostovací boxy pro biologickou úpravu odpadů

O

25 000 t/rok

Záměr

Stávající
stav

Stav

Zařízení

Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
▪ manipulační a obslužná plocha
▪ dozrávací a manipulační plocha
▪
▪

drcení ostatních odpadů (recyklační linka)
biodegradační plocha (odpady kategorie N)

Linka mechanicko – fyzikální úpravy odpadů – drcení v tělese
skládky
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O
O
O
N
O

0 – 50 000 t/rok

50 000 t/rok
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Jednotka reverzní osmózy

-

4 000 – 7 000 m3.rok-1

Skládka odpadů – celková kapacita po realizaci záměru

O

2 085 735 m3

Rozšíření kompostovací plochy

O

35 000 t/rok

Kompostovací boxy pro biologickou úpravu odpadů

O

25 000 t/rok

Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
▪ manipulační a obslužná plocha
▪ dozrávací a manipulační plocha

O

▪ drcení ostatních odpadů (recyklační linka)
▪ biodegradační plocha (odpady kategorie N)
Linka mechanicko – fyzikální úpravy odpadů – drcení v tělese
skládky
Jednotka reverzní osmózy

Provozní doba:

O

0 – 50 000 t/rok

O
N
O

50 000 t/rok

-

4 000 – 7 000 m3.rok-1

pondělí – pátek, od 6:00 do 22:00 hod.
(mimo dny pracovního klidu)
v případě provozu KJ a dalších automatických zařízení je provoz
až nepřetržitý – uvedeno blíže v dalších částech dokumentace

Do zařízení CKNO Růžov vstupuje ročně 50 – 70 tis. tun odpadů. Nově tak bude mimo skládkování
a kompostování využito také úpravy odpadů v kompostovacích boxech, případně drcení a sítování
odpadů na recyklační lince nebo lince mechanicko-fyzikální úpravy odpadů. Z toho tedy plyne, že
vlivem záměru nedojde k navýšení množství dopravy na veřejných komunikacích, neboť svozová
oblast ani množství vstupujících odpadů se nemění. K případnému odvozu odpadů pak bude možné
využít vozidla, která dnes z areálu odjíždějí bez nákladu.
Posouzení hluku z dopravy na veřejných komunikacích tedy není předmětem hlukové studie, ale
tato je zaměřena výhradně na provoz stacionárního zdroje.

Obr. 1 – Situace širších vztahů
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3. HYGIENICKÉ LIMITY
3.1

Obecné hygienické limity

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny
hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS) pro denní
a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví
součtem základní hladiny hluku LAeq, T = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní
době podle tabulek.
Tab. 2 - Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č. 3, část A, NV č. 272/2011 Sb.)
Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru
1)
2)
3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce 1 se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku
z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce,
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic,
zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se počítá pro noční
dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, není-li uvedeno jinak, silnicích III. třídy, místních komunikacích III.
třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území,
kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se pro hluk z dopravy
na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanici, stejně
jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených hodnot.
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Hygienické limity vztahující se k záměru

Pro záměr jsou stanoveny limitní hodnoty hluku chráněných venkovních prostor staveb pro denní a
noční dobu a to pouze pro stacionární zdroje hluku, neboť doprava na veřejných komunikacích se
realizací záměru nemění a není tedy předmětem posouzení.
Stacionární zdroje - výpočtový bod V1 až V4:
Den

LAeq,T = 50 dB

Noc

LAeq,T = 40 dB

4. ZDROJE HLUKU
Uvedené zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku. Převážná část zdrojů hluku je
provozována pouze v denní době, včetně vnitroareálové dopravy. Jediným trvalým zdrojem hluku je
kogenerační jednotka, která je v nepřetržitém provozu a případně centrifugální dmychadla
kompostovacích boxů.
Sávající stav
Ve stávajícím stavu je stacionárním zdrojem hluku provoz kogenerační jednotky a případně využití
mobilního štěpkovače na ploše kompostárny. Dále je ve výpočtu uvažováno s pohybem
vnitroareálové dopravy v počtu 160 jízd nákladních vozidel a 38 jízd vozidel osobních a dále pak
200 jízd pracovních strojů. U nákladní dopravy je rozdělena intenzita na 250 jízd na tělese skládky
(skládkování) a zbylých 110 jízd do ostatních částí a zařízení v areálu.
Tab. X – Stávající zdroje hluku v areálu
Zdroje hluku
Kogenerační jednotka

Počet
(ks)

Hladina akust. Hladina akust. tlaku
výkonu
Lp v dB(A)/ve
Lwa v dB(A)
vzdálenosti

kogenerační jednotka v uzavřeném
kovovém kontejneru

1

93,9 dB

-

Mobilní štěpkovač

1

92 dB

-

Umístění

Doba
provozu

zpevněná plocha ve V
části CKNO v blízkosti
24 hodin
komunikace směr
Ledenice
kompostárna
denní doba

Budoucí stav
Ve stavu budoucím dojde k navýšení počtu zdrojů hluku v areálu CKNO. Umístění zdrojů je možné
alternativně podle jednotlivých multifunkčních ploch. Model je sestaven tak, aby zdroje byly v co
největší blízkosti obytné zástavby a vyjadřovaly tak nejhorší možný stav. Pro budoucí stav je uvažováno
s drobným navýšením vnitroareálové dopravy o přibližně 20 jízd nákladních vozidel. Celkově je tak
uvažováno s počtem 250 jízd na tělese skládky a 130 jízd do ostatních částí a zařízení v areálu.
Osobní doprava 38 jízd se nemění.
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Tab. X – Stacionární zdroje provozované v budoucím stavu
Zdroje hluku

Počet
(ks)

Kogenerační jednotka

Hladina akust. Hladina akust. tlaku
výkonu
Lp v dB(A)/ve
Lwa v dB(A)
vzdálenosti

Umístění
zpevněná plocha ve V
části CKNO v blízkosti
komunikace směr
Ledenice
kompostárna /
multifunkční plocha
před kompostovacími
boxy

Doba
provozu

kogenerační jednotka v uzavřeném
kovovém kontejneru

1

93,9 dB

-

Mobilní štěpkovač

1

92 dB

-

Linka mechanickofyzikální úpravy odpadů

1

92 dB

-

multifunkční plocha C
/ těleso skládky

výhradně
v denní
době

1

110 dB

-

multifunkční plocha C
/ těleso skládky

výhradně
v denní
době

5

90 dB

-

J část areálu CKNO,
součást multifunkční
plochy B

24 hodin

pomaloběžný drtič Doppstadt DW 3060
a bubnové síto Doppstadt SM 620

Recyklační linka
pomaloběžný drtič Doppstadt DW 3060
a bubnové síto Doppstadt SM 620

Biologická úprava
v boxech
hlučnost dmychadel vhánějících vzduch
do kompostovacích boxů

24 hodin

denní
doba

5. VÝPOČET HLUKU
Výpočet je s ohledem na dlouhodobé uvažování záměru proveden variantně následovně:
▪

stávající stav – provoz kogenerační jednotky a kompostárny (štěpkovač) a vnitroareálové
dopravy se stávajícím tvarem skládkového tělesa;

▪

budoucí stav v roce 2021 – zohledňuje provoz nových stacionárních zdrojů, vnitroareálovou
dopravu a postupné rozšiřování skládkového tělesa;

▪

budoucí stav v roce 2120 – zohledňuje provoz při rozšířeném skládkovém tělese a provozu
všech stacionárních zdrojů, včetně vnitroareálové dopravy.

Výpočty jsou provedeny ve výše uvedených variantách, kdy bylo snahou o modelaci co nejpřesnějšího
terénu jednotlivých variant. Jedná se však nadále o model a tak skutečné hodnoty bude možné ověřit na
základě přímého měření. Postupováno ale bylo s principem předběžné opatrnosti, takže by výsledné
hodnoty při měření neměly přesahovat vypočtené hodnoty dle modelu.
A. Výpočtové body
Jako výpočtové body byla zvolena reprezentativní místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu záměru
na lokalitu. Pro zhodnocení stacionárního zdroje hluku jsou voleny body V1 až V4, které zohledňují
nejbližší obytnou zástavbu.
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Tab. 7 - Pro výpočet hluku byly zvoleny výpočtové body charakterizující nejbližší chráněné objekty
Výpočtový bod

Charakteristika výpočtového bodu

V1

Bytový dům, ul. Vodárenská 168, Borovany, 2 NP, cca 350 m J směrem od záměru.

V2

Objekt k bydlení, Vrcov 34, Borovany, 1 NP, cca 300 m V směrem od záměru.

V3

Objekt k bydlení, Růžov 6, Ledenice, 1 NP, cca 100 m V směrem od záměru.

V4

Objekt k bydlení, Růžov 21, Ledenice, 1 NP, cca 250 m S směrem od záměru.

Obr. 5 - Výpočtové body V8 a V9 v ulici Veltrubská - Kolín
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B. Výpočet hlukové zátěže z provozu stacionárních zdrojů hluku
Výpočet je proveden pro denní dobu dle výše uvedených výpočtových bodů, zohledňujících stacionární
zdroje. Výpočet hlukové zátěže okolí záměru byl proveden pomocí programu HLUK+, verze
10.22 profi.
Tab. 10 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže stacionárních zdrojů v denní době
Výška

stávající stav
před realizací
LAeq,8h [dB]

rok 2021 po
realizaci
LAeq,8h [dB]

rok 2120 po
realizaci
LAeq,8h [dB]

Hygienický
limit
LAeq,T[dB]

Překročení
hygienického
limitu

3m

24,5

39,9

40,3

50

NE

6m

25,1

44,4

44,4

50

NE

V2

3m

29,6

49,8

49,8

50

NE

V3

3m

35,6

45,6

46,5

50

NE

V4

3m

25,0

38,1

32,5

50

NE

Výp. bod

V1

Zdroj: HLUK+, verze 10.22 profi

Vlivem realizace záměru dojde k navýšení počtu stacionárních zdrojů hluku v denní době. Výpočet je
proveden za současného provozu všech zdrojů. Ve skutečnosti nebudou všechny zdroje v provozu
trvale, a tak by měla být výsledná hladina akustického tlaku nižší. K nejvyššímu nárůstu dochází
u výpočtových bodů V2 a V3, které jsou záměru, resp. úrovní terénu k záměru nejblíže. Rozdíl mezi roky
2020 a 2120 je dán především velikostí tělesa skládky. V žádném z bodů by pak nemělo dojít
k překročení limitní hodnoty. U výpočtového bodu V2 je sice hodnota hraniční, ale ve skutečnosti dle
výše uvedeného by měla být nižší. Při realizaci celého tělesa skládky již k navyšování hodnoty
nedochází.
Tab. 10 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže stacionárních zdrojů v noční době
Výška

stávající stav
před realizací
LAeq,1h [dB]

rok 2021 po
realizaci
LAeq,1h [dB]

rok 2120 po
realizaci
LAeq,1h [dB]

Hygienický
limit
LAeq,T[dB]

Překročení
hygienického
limitu

3m

4,7

23,5

23,5

40

NE

6m

6,5

24,6

24,6

40

NE

V2

3m

19,0

32,6

32,6

40

NE

V3

3m

26,2

33,3

36,6

40

NE

V4

3m

16,3

21,3

16,5

40

NE

Výp. bod

V1

Zdroj: HLUK+, verze 10.22 profi

V noční době je provozována pouze kogenerační jednotka a nově by mohly být v provozu centrifugální
dmychadla kompostovacích boxů. Změny jsou dány také vlivem změny morfologie terénu, resp.
velikostí tělesa skládky a jejím rozšířením. V žádném z bodů nebylo zjištěno překračování limitní
hodnoty, k navyšování však dochází a to opět nejvíce v bodech V2 a V3, stejně jako v denní době.
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Doporučená opatření
S ohledem na výsledky hlukové studie, nejsou navržena protihluková opatření. S ohledem na hodnoty
blízké limitu v případě stacionárního zdroje se doporučuje provést v rámci zkušebního provozu přímé
měření hluku ve výpočtových bodech V2 a V3 a to jak v denní, tak i noční době.
Dále se doporučuje umístění zařízení recyklace a zařízení mechanicko-fyzikální úpravy na multifunkční
plochu A, nebo B, případně na tělese skládky pod úrovní tělesa ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě,
aby byl hluk ze zdrojů více odcloněn.
Nejistoty výsledků výpočtového programu
Nejistota výpočtu hluku programu HLUK+ verze 10.22 profi se pohybuje v rozmezí do 2 dB.

6. ZÁVĚR
Z uvedených předpokladů plyne, že realizací záměru nedojde v dané lokalitě k celkovému ani
dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní době nad limitní
hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění.
Vlivem realizace nových zdrojů hluku dojde k navýšení hluku v denní době. Z nejbližších výpočtových
bodů budou dotčeny nejvíce objekty v části Růžov a Borovany (V2 a V3), které prakticky sousedí
s areálem skládky. V ostatních bodech nebude navýšení natolik významné. Ve skutečnosti by ale zátěž
měla být nižší, neboť záměr uvažuje současný provoz všech zdrojů, což v praxi nenastane. Provoz také
nebude trvalý, ale po dobu několika hodin během směny.
V noční době pak zůstane v provozu pouze kogenerační jednotka a případně centrifugální dmychadla
kompostovacích boxů. Dojde tak k navýšení hlukové zátěže, avšak vše v rámci splnění požadovaných
limitních hodnot pro noční dobu.
V příloze je uvedeno grafické znázornění izofon ve výšce 3 m, které má však pouze orientačně
informační charakter. Konkrétní hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou
uvedeny v tabulkách výpočtu dle výpočtu modelu. Jedná se o výpočet modelové situace, přesné
výsledky bude možné stanovit na základě přímého měření hluku.
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Příloha č. 1: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - stacionární zdroje, stávající stav 2020, den

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi
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Příloha č. 2: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - stacionární zdroje, stávající stav 2020, noc

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi
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Příloha č. 3: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - stacionární zdroje, stav v roce 2021 po realizaci, den

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi
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Příloha č. 4: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - stacionární zdroje, stav v roce 2021 po realizaci, noc

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi
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Příloha č. 5: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - stacionární zdroje, stav v roce 2120, rozšíření tělesa skládky, den

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi
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Příloha č. 6: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - stacionární zdroje, stav v roce 2120, rozšíření tělesa skládky, noc

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi
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I.

METODICKÝ POSTUP
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána

metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Hodnocení zdravotních rizik je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů
a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného
určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou být
působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně charakterizace
existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících.
Nutné je zdůraznit, že stanovení rizika je nezbytné tam, kde pro danou látku
v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven limit, resp. tam,
kde tento limit je překročen. Limity jsou většinou stanoveny tak, aby s dostatečnou rezervou
zaručovaly zdravotní nezávadnost, resp. společensky přijatelnou míru rizika, a jsou-li
dodrženy, daná situace z hlediska ochrany zdraví po legislativní stránce vyhovuje.
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Vlastní odhad zdravotního rizika probíhá v následujících krocích :
•

Určení nebezpečnosti – shromáždění a vyhodnocení dat o typech poškození zdraví,
která mohou být vyvolána látkou, a o podmínkách expozice, za jakých k poškození
dochází.
V případě hluku je obsahem tohoto kroku popis možných nepříznivých účinků hluku
na lidské zdraví.

•

Charakterizace nebezpečnosti – kvantitativní popis vztahů mezi dávkou a rozsahem
poškození, škodlivého účinku. Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací :
extrapolace mezidruhové (pokusné zvíře - člověk) a extrapolace do oblasti nízkých
dávek. Cílem je získání základních parametrů pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva
základní typy účinků - prahový a bezprahový. U látek, které nejsou podezřelé z
karcinogenity, se předpokládá účinek prahový, kdy se může projevit tzv. toxický
účinek látky na organismus. U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se
předpokládá bezprahový účinek. Vychází se z předpokladu, že negativní účinek na
lidské zdraví může vyvolat jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou.
V případě charakterizace nebezpečnosti hluku se snažíme najít referenční hladiny
hlukové expozice pro hlavní nepříznivé účinky hluku na zdraví a případně stanovit
kvantitativní vztah mezi úrovní zvýšené expozice hluku a pravděpodobností
zdravotního postižení průměrně citlivých jedinců exponované populace.

•

Vyhodnocení expozice – charakteristika dané skupiny populace a velikosti expoziční
dávky (koncentrace) a frekvence, resp. trvání expozice.
Na rozdíl od expozice chemickým látkám se u hlukové expozice podstatně více
uplatňují různé okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního či psychologického
charakteru výrazně modifikující a spoluurčující výsledné zdravotní účinky působení
hluku.

•

Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předchozích krocích a
vedoucí k určení pravděpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí některé
z možných poškození.
Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uváděny v závěru

hodnocení.
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II.

ZADÁNÍ
Předkládané hodnocení vlivu záměru společnosti Růžov a.s. v areálu Centra

komplexního nakládání s odpady Růžov na veřejné zdraví doplňuje posouzení vlivu záměru
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Záměrem je rozšíření stávajícího provozu CKNO Růžov o další způsoby nakládání
s odpady.
Záměr je plánován do areálu CKNO Růžov, který je umístěn na katastru obcí
Ledenice a Borovany.
Za zájmové území z hlediska možného ovlivnění veřejného zdraví lze pokládat okolí
předmětné lokality, resp. obytnou zástavbu v území.
Hodnocení je zaměřené na posouzení vlivů záměru z hlediska znečištění ovzduší a
hluku.
Cílem studie vlivů záměru na veřejné zdraví je vyhodnotit dostupné údaje o
stavu znečištění ovzduší a hlučnosti v zájmové oblasti způsobeném příspěvky záměru
a posoudit tak možný vliv na zdraví obyvatel v území.
Předkládaná studie vlivu na veřejné zdraví je zpracována pro potřeby Oznámení EIA
v rámci posuzování vlivu záměru "Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady
Růžov" na životní prostředí, obsahuje proto pouze nezbytné údaje potřebné pro hodnocení
vlivu záměru na veřejné zdraví – ostatní údaje jsou uvedeny v textové části Oznámení EIA,
příp. v přílohách, na které se studie odkazuje.

III.

VSTUPNÍ ÚDAJE
Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu Centra komplexního nakládání

s odpady Růžov o další způsoby nakládání s odpady.
Ve stávajícím provozu je hlavním předmětem činnosti skládka odpadů a
kompostovací

plocha.

Nově

dojde

k rozšíření

kompostovací

plochy

a vybudování

kompostovacích boxů, dále k doplnění multifunkční plochy pro nakládání s odpady
a umístění mobilní linky mechanicko-fyzikální úpravy odpadů na těleso skládky.
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Tabulka 1 : Kapacitní rozsah záměru – budoucí stav
Kategorie

Zařízení

odpadů

Rozšíření skládky dle projektové dokumentace
(celková kapacita skládky po rozšíření)

Množství odpadů *
892 500 m

O

3
3

(2 085 735 m )

Rozšíření kompostovací plochy

O

35 000 t.rok

-1

Kompostovací boxy pro biologickou úpravu

O

25 000 t.rok

-1

Biodegradační plocha

N

30 000 t.rok

-1

O

0 - 50 000 t.rok

O

50 000 t.rok

-

4 000 - 7 000 m .rok

Stav po Vybudování nové multifunkční plochy (A,B,C)
realizaci

•

manipulační a obslužná plocha

záměru

•

dozrávací a manipulační plocha

•

drcení ostatních odpadů (recyklační linka)

Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů – drcení v tělese

-1

-1

skládky
Jednotka reverzní osmózy

3

-1

* Uvedené hodnoty kapacity jsou cílové, tedy v případě rozšíření stávající stav + hodnota navýšení.

Do zařízení CKNO Růžov vstupuje ročně cca 50 tis. tun odpadů. Nově tak bude mimo
skládkování a kompostování prováděna také úprava odpadů v kompostovacích boxech,
případně drcení a sítování odpadů na recyklační lince nebo lince mechanicko-fyzikální
úpravy odpadů. Jednotka reverzní osmózy bude sloužit pro přečištění průsakových vod a
následně možnosti jejich efektivního využití v areálu CKNO.
Součástí záměru je dále rozšíření stávající skládky do prostoru bývalé těžby
křemeliny, což bylo kapacitně již projednáno v rámci EIA v roce 2005, ale došlo ke změně
plošného rozsahu. Skládka bude mít v tomto případě charakter sanace, tedy upravení
vytěženého a začlenění do krajiny.
Vlivem záměru nedojde k navýšení množství dopravy na veřejných komunikacích,
neboť svozová oblast ani množství vstupujících odpadů se nemění. K případnému odvozu
odpadů pak bude možné využít vozidla, která dnes z areálu odjíždějí bez nákladu.
Provozní doba
Provozní doba CKNO Růžov je 6:00 až 22:00 a dále dle potřeb skládky nebo dalších
zařízení. Veškerá manipulace s odpady je tak prováděna v denní době s tím, že činnosti jsou
směrovány do pracovní doby od 7:00 do 15:30, od pondělí do pátku.
Jediným nepřetržitě provozovaným zařízením je v současné době kogenerační
jednotka. Do budoucna budou v provozu také kompostovací boxy, resp. centrifugální
dmychadla těchto boxů jako celodenní zdroj, a jednotka reverzní osmózy.
Vlivem realizace záměru se předpokládá navýšení o 4 zaměstnance.
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IV.

HODNOCENÍ VLIVŮ Z HLEDISKA OVZDUŠÍ

IV.1. Identifikace vlivů
Cílem posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší je vyhodnotit
dostupné údaje o stavu znečištění ovzduší v dotčeném území způsobeném přispěním emisí
po realizaci záměru společnosti Růžov a.s. v areálu CKNO Růžov a posoudit tak možný vliv
na zdraví obyvatel.
Provoz navrhovaného záměru se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu
následujícími vlivy :
-

navýšením kapacity kompostárny a zprovozněním kompostovacích boxů, tedy vyšší
produkcí emisí z aerobních procesů vlivem přeměny organických materiálů na
kompost (plošné zdroje)

-

rozšířením skládky, tedy produkcí emisí z anaerobních procesů (plošný zdroj)

-

provozem linky MFÚ odpadů, tedy produkcí emisí tuhých znečišťujících látek z drcení
a třídění odpadů (plošný zdroj), a emisí z motorů linek MFÚ (bodový zdroj)

-

provozem recyklační linky inertních odpadů, tedy produkcí emisí tuhých znečišťujících
látek z drcení a třídění odpadů (plošný zdroj), a emisí z motorů recyklační linky
(bodový zdroj)
V areálu jsou dále provozovány stacionární zdroje znečišťování ovzduší, kterých se

však realizace záměru žádným způsobem nedotkne a jejich projektované kapacity budou
shodné jako před provedením záměru (např. stávající kogenerační jednotka).
Pro záměr byla zpracována ROZPTYLOVÁ STUDIE - Ing. Josef Vraňan - Ing. Radek
Píša, s.r.o., 04/2020 - hodnotí příspěvky relevantních škodlivin spojených se záměrem sirovodíku H2S, amoniaku NH3, oxidů dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), prachových
částic frakcí PM10 a PM2,5.
Výpočet byl proveden v referenčních bodech - tedy v bodech pravidelné sítě
referenčních bodů v území (4 500 m x 3 400 m, s krokem 100 m) doplněné body
reprezentující obytnou zástavbu v lokalitě.
Příspěvky k imisní zátěži ve vybraných bodech zástavby jsou použity pro hodnocení
zdravotních rizik.
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IV.2. Určení a charakterizace nebezpečnosti - vliv vybraných
škodlivin
Sirovodík (sulfan) H2S
Sulfan je bezbarvý hořlavý plyn s typickým zápachem zkažených vajec. Většina
atmosférického sirovodíku je přírodního původu. Je uvolňován do ovzduší při vulkanické
činnosti, z vodních zřídel, bažin, je obsažen v surové ropě a zemním plynu. Vzniká
bakteriální redukcí síranů a organických látek obsahujících síru.
Čichový práh sirovodíku závisí na individuální citlivosti. Většinou je uváděn v rozmezí
0,7 – 14 µg/m3. Jiné zdroje uvádějí vyšší rozmezí 11 – 180 µg/m3. WHO uvádí
geometrický průměr čichového prahu sirovodíku 11 µg/m3. Konverzní faktor : 1 ppm =
1,4 mg/m3 při 25°C.
ATSDR udává koncentrace sulfanu v ovzduší z přírodních zdrojů v rozmezí 0,15 –
0,45 µg/m3, v městských oblastech většinou < 1,4 µg/m3 a podstatně vyšší, často převyšující
125 µg/m3 v okolí přírodních nebo průmyslových zdrojů.
Při inhalaci, která je hlavní cestou expozice H2S, je rychle absorbován v plicích a
distribuován krevním oběhem. Hlavní metabolickou detoxikační reakcí je oxidace na
thiosulfát, který je dále konvertován na sulfát a vyloučen močí. K expozici sulfanu dochází i
endogenně, neboť vzniká činností bakterií v trávicím traktu a v ústech a při metabolických
reakcích v tkáních. Nové poznatky ukazují, že tento endogenně vznikající sulfan má v
lidském těle důležitou fyziologickou úlohu.
Poznatky o toxicitě sulfanu u lidí čerpají z kazuistik, studií z profesionální expozice a
komunitních studií u obyvatel žijících v okolí průmyslových a zemědělských zdrojů emisí
sulfanu. Podstatou jeho toxicity je blokáda aerobního metabolismu v buňkách. Nejcitlivějšími
cílovými orgány jsou respirační a nervový systém.
Při vysoké úrovni expozice dochází k rychlé ztrátě vědomí a zástavě dýchání. Byly
též popsány poruchy srdečního rytmu - arytmie a tachykardie. Při nižší expozici se projevují
hlavně účinky na centrální nervový systém a dráždění sliznice očí a dýchacích cest žíravými
sulfidy, vznikajícími reakcí H2S s kationy v slzách a slizničním sekretu. Při chronické
profesionální expozici byly popsány poruchy koordinace, zhoršení paměti, halucinace,
změny osobnosti a ztráta čichu. Z respiračních a očních příznaků jde o dráždění nosní
sliznice, pálení v krku, kašel, dušnost, zánět spojivek, eroze rohovky, slzení a světloplachost.
Spolehlivých údajů o kvantitativním vztahu expozice a účinků sulfanu u člověka je
nedostatek. Obecně při koncentraci pod 14 mg/m3 (10 ppm) H2S vyvolává mírné příznaky
dráždění sliznice očí a dýchacích cest, při vyšší expozici v řádu stovek ppm je ovlivněn
centrální nervový systém. Práh pro dráždění očí je udáván v rozmezí 8,4 - 28 mg/m3.
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Referenční koncentrace sirovodíku pro venkovní ovzduší byly stanoveny různými
vědeckými institucemi, v případě WHO však pouze pro krátkodobou expozici.
Ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě publikované v roce 2000 WHO uvádí
prahovou koncentraci sirovodíku pro dráždění sliznice očí 15 mg/m3. Z této prahové
koncentrace dráždivého účinku WHO odvodila s použitím faktoru nejistoty 100 doporučenou
limitní koncentraci 150 µg/m3 jako 24hodinový průměr. K prevenci podstatného obtěžování a
stížností na zápach sirovodíku však doporučuje WHO nepřekračovat 30minutovou maximální
koncentraci 7 µg/m3. Tyto hodnoty převzalo i MZ ČR jako referenční koncentrace sirovodíku
pro účely hodnocení a řízení zdravotních rizik.
Podkladem WHO pro použitou prahovou koncentraci dráždivého účinku 15 mg/m3
byla studie z roku 1982, ve které bylo sledováno dráždění očí u profesionálně exponovaných
dělníků. Od té doby však byla publikována řada studií, prokazující účinky H2S i při nižší
expozici.
V pozdější publikaci WHO CICAD z roku 2003 (Concise International Chemical
Assessment Document – Publikace vydávané WHO v rámci mezinárodního programu
chemické bezpečnosti (IPCS) k jednotlivým chemickým látkám nebo jejich skupinám, ve
kterých jsou sumarizována data potřebná k charakterizaci jejich rizik), byla odvozena
krátkodobá tolerovatelná koncentrace 100 µg/m3 pro expozici v trvání 1 – 14 dní. Podkladem
byl experiment u astmatiků, exponovaných koncentraci 2,8 mg/m3 po dobu 30 minut, který
sice nevyvolal významné změny plicních funkcí, avšak u části exponovaných osob bylo
zjištěno zvýšení odporu v dýchacích cestách a bolest hlavy. Při odvození této tolerovatelné
koncentrace byl použit faktor nejistoty 30. Pro střednědobou expozici do 90 dní byla
odvozena tolerovatelná koncentrace 20 µg/m3, vycházející z 10týdenního experimentu u
potkanů z roku 2000, u kterých inhalační expozice sirovodíku vyvolala poškození čichového
epitelu nosní sliznice. Ke srovnatelným hodnotám akutní a subakutní MRL (Minimal Risk
Level), odvozeným z identických podkladů, dospěla i americká ATSDR (Agency for Toxic
Substances and Disease Registry) v roce 2006 a 2014.
(MRL je úroveň denní expozice hodnocené látce, která je pravděpodobně bez rizika
nepříznivých zdravotních účinků pro člověka. Stanoví je ATSDR pro akutní, subakutní a
chronickou expozici, týkají se pouze nekarcinogenních zdravotních účinků. Slouží jako
pomůcka pro rychlou identifikaci rizika.)
Úřad pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí Kalifornské EPA stanovil pro sulfan
akutní referenční expoziční limit REL pro krátkodobou expozici jako maximální 1hodinovou
koncentraci 42 µg/m3. Jde o geometrický průměr čichového prahu sulfanu, zjištěný v
experimentu u 16 dobrovolníků. REL má zajistit ochranu populace před mírnými nepříznivými
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účinky, což je v daném případě nevolnost a bolest hlavy, vyvolaná nepříjemnými pachovými
vjemy.
US EPA stanovila pro chronickou expozici sirovodíku referenční koncentraci 2 µg/m3
v databázi IRIS v roce 2003. RfC byla odvozena z již zmíněné subchronické studie u
potkanů, kde kritickým účinkem bylo poškození čichových buněk nosní sliznice. Expozice
NOAEL, přepočtená na nepřetržitou expozici a fyziologické parametry člověka, byla 0,64
mg/m3. K odvození RfC byl použit faktor nejistoty 300 (3x pro extrapolaci na člověka, 10x pro
rozdíly v citlivosti a 10x pro subchronickou expozici). Referenční koncentraci je přisouzena
střední až vysoká míra spolehlivosti.
(RfC US EPA je odhad koncentrace látky v ovzduší s přesností v rozsahu 1 řádu,
která nezpůsobí ani u citlivých skupin populace při celoživotní expozici nepříznivé zdravotní
účinky.)
Kalifornská EPA uvádí chronickou REL 10 µg/m3, jejímž podkladem byla starší
90denní inhalační studie u myší z roku 1983, kritickým účinkem byly histologické změny
nosní sliznice.
Další skupina referenčních koncentrací a limitů sulfanu se týká profesionální a
havarijní expozice.
Přípustný expoziční limit v pracovním ovzduší je v ČR 7 mg/m3 (časově vážený
průměr při 8hodinové směně) s maximem 14 mg/m3 a je odvozen na základě dráždivých
účinků sirovodíku na sliznici očí (faktor přepočtu na ppm - 0,719, při 25°C a 100 kPa).
Amoniak NH3
Ve volném ovzduší je amoniak přítomný v nízkých koncentracích ve venkovském i
městském prostředí. Typické koncentrace se udávají mezi 5 – 20 µg/m3 (WHO, 1986).
Při akutním působení v testech u dobrovolníků amoniak vyvolává dráždění očí a
slzení, kašel, celkovou nevolnost, bolesti hlavy a dráždění dýchacích cest. Prahová
koncentrace pro vyvolání slzení byla zjištěna asi od 35 mg/m3, pro bronchokonstrikci při 60
mg/m3. Vysoké koncentrace způsobují zánět oční spojivky, hrtanu a plicní edém. Oči jsou
zvláště citlivé vůči alkalizujícímu účinku amoniaku.
Americká instituce US EPA stanovila v databázi IRIS pro amoniak jako referenční
bezpečnou koncentraci v ovzduší při dlouhodobé expozici koncentraci 100 µg/m3 (RfC US
EPA, odhad koncentrace látky v ovzduší s přesností v rozsahu 1 řádu, která nezpůsobí ani u
citlivých skupin populace při celoživotní expozici nepříznivé zdravotní účinky). Vycházela
přitom z výsledků epidemiologické studie u dlouhodobě exponovaných pracovníků,
konkrétně byla podkladem epidemiologická studie u pracovníků dlouhodobě exponovaných
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průměrné koncentraci 6,4 mg/m3, která byla přepočtena na kontinuální expozici (2,3 mg/m3)
a označena jako hodnota NOAEL, neboť u exponovaných pracovníků nebyly zjištěny ve
srovnání s kontrolní skupinou žádné změny plicních funkcí ani zvýšená frekvence
subjektivních potíží. K odvození RfC z koncentrace NOAEL byly použity faktory nejistoty 10
pro ochranu citlivých jedinců a 3 pro nedostatky v celkové databázi o účincích amoniaku.
Podpůrnou studií byl subchronický inhalační pokus u krys, které byly po expozici amoniaku
infikovány mikrobem Mycoplasma pulmonis. Ve srovnání s kontrolní skupinou bez expozice
amoniaku u nich měla infekce horší průběh. Nejnižší použitá koncentrace 1,9 mg/m3 (po
přepočtu na parametry u člověka) byla označena jako LOAEL. US EPA přisuzuje této
hodnotě referenční koncentrace střední míru spolehlivosti z důvodu překrývání hodnot
NOAEL a LOAEL ve výchozích studiích, i když NOAEL pro člověka byla potvrzena i dalšími
experimentálními studiemi u lidských dobrovolníků.
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) odvodila v r. 2004 pro
chronickou inhalační expozici amoniaku bezpečnou minimální úroveň expozice látce, která je
pravděpodobně bez rizika nepříznivých zdravotních účinků pro člověka (Minimal Risk Level)
MRL = 70 µg/m3 (0,1 ppm), která byla odvozena ze stejné studie jako US EPA, také s
použitím faktoru nejistoty 30.
Úřad pro hodnocení zdravotních rizik (CalEPA) stanovil pro amoniak akutní
referenční expoziční limit REL (úroveň expozice představující koncentraci látky v ovzduší, při
které by ani citlivé osoby neměly být na základě stávajících poznatků vystavené riziku vzniku
zdravotních účinků) v úrovni 3 200 µg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny pro ochranu
před nepříznivými účinky – vychází z principu ochrany před mírnými nepříznivými účinky dráždění očí a dýchacího traktu. Pro dlouhodobou expozici byla stanovena chronická REL v
hodnotě 200 µg/m3, která vychází ze stejné studie, jako US EPA, ale nepoužívá faktor
nejistoty 3 pro neúplnost databáze údajů o účincích amoniaku.
Ohledně případného pachového působení je třeba uvést, že se nejedná o zdravotní
účinek, ale přesto může být zápach silně obtěžující a nepříjemný. Podle odborné literatury je
čichový práh NH3 pro člověka uváděn v rozmezí 0,0266 - 39,6 mg/m3 s dráždící koncentrací
72 mg/m3 (American Industrial Hygiene Association, AIHA).
Oxidy dusíku NOx, resp. oxid dusičitý NO2
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním
zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve
většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším
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ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Oxid dusičitý NO2 je z hlediska
účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici dostatek validních údajů.
Hlavní cestou expozice oxidu dusičitého je inhalace, a to jak ze zdrojů ve venkovním
prostředí, tak ve vnitřním prostředí.
Publikované nepříznivé zdravotní účinky oxidu dusičitého ve Směrnici WHO pro
kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 vycházejí z výsledků kontrolovaných klinických studií a
z epidemiologických studií. Epidemiologické studie prokázaly různé účinky zahrnující
poškození plicního metabolismu, plicních funkcí a zvýšení vnímavosti k plicním infekcím. Z
klinických studií vyplynulo, že vliv na plicní funkce u zdravých osob mají až vysoké
koncentrace nad 1990 µg/m3. Další studie byly zaměřeny na citlivé skupiny osob a to na
astmatiky, pacienty s chronickou obstrukční chorobou plic a pacienty s chronickou
bronchitidou, kteří jsou k akutním změnám funkce plic a zvýšení reaktivity dýchacích cest
jednoznačně náchylnější. WHO ve svých závěrech uvádí, že malé změny v plicních funkcích
byly popsány v několika studiích u astmatiků při akutní expozici 375 - 565 µg/m3 a tuto
koncentraci považuje za LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které je ještě pozorována
nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou). Na
základě těchto klinických studií WHO stanovila směrnou hodnotu pro jednohodinovou
koncentraci na úrovni 200 µg/m3. Při dvojnásobné koncentraci navržené doporučené
hodnoty, tj. 400 µg/m3, byly pozorovány malé změny plicních funkcí u astmatiků s
konstatováním, že chlad a další alergeny v ovzduší současně s inhalací oxidu dusičitého tyto
nepříznivé účinky zvyšují. Pro krátkodobé imisní koncentrace 100 µg/m3, což představuje 50
% doporučené hodnoty, nebyly u nejcitlivější skupiny populace (u astmatiků) zaznamenány
nepříznivé zdravotní účinky. WHO v aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvádí výsledky
opakovaných studií, které ukazují na přímé ovlivnění plicních funkcí u astmatiků při
krátkodobých expozicích 560 µg/m3 a zvýšení reaktivity dýchacích cest u astmatiků nad 200
µg/m3. Na základě výsledků těchto studií potvrdilo směrnou hodnotu jednohodinové
koncentrace NO2 na úrovni 200 µg/m3.
WHO ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 uvádí, že v současné
době nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické působení oxidu dusičitého,
které by jednoznačně stanovily délku expozice a úroveň koncentrace, která by při
dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek. Studie ve vnitřním
prostředí naznačily, že zvýšení koncentrací oxidu dusičitého o 30 µg/m3 (jednalo se o
průměrné 2 týdenní koncentrace) představuje 20 % nárůst nemocí dolních cest dýchacích u
dětí ve věku 5 - 12 let, zároveň je konstatováno, že tyto výsledky nemohou být aplikovány
pro kvantifikaci vlivu oxidu dusičitého ve venkovním prostředí.
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Epidemiologické studie ve venkovním městském prostředí amerických a evropských
měst v případě chronické expozice nalezly kvalitativní vztah mezi působením oxidu
dusičitého na nárůst respiračních příznaků u astmatických dětí či pokles plicních funkcí u dětí
(většinou při průměrné roční koncentraci 50 - 75 µg/m3 a vyšší, ve shodě se studiemi ve
vnitřním prostředí). Na základě těchto epidemiologických studií WHO ve své Směrnici z roku
2000 stanovilo směrnou hodnotu pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v úrovni
40 µg/m3, tato hodnota byla potvrzena i v aktualizovaném dodatku WHO z roku 2005, i
přesto že nejnovější studie z vnitřního prostředí poskytly údaje o výskytu respiračních
příznaků u dětí pod 40 µg/m3. Tyto důkazy však nejsou dle WHO prozatím dostatečně
doloženy. V současné době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu vyhodnocení
chronického účinku oxidu dusičitého na lidské zdraví.
Oxid uhelnatý CO
Oxid uhelnatý je jedna z nejběžnějších a velmi rozšířených škodlivin v ovzduší,
častým zdrojem je doprava. Hlavní cestou expozice oxidu uhelnatého je inhalace, a to jak ze
zdrojů ve venkovním prostředí, tak ve vnitřním prostředí.
Hlavním účinkem CO je jeho vazba na molekuly krevního barviva hemoglobinu (za
vzniku karboxyhemoglobinu), které pak nejsou schopné přenášet do tkání kyslík. Ochota
vázat se na hemoglobin je u oxidu uhelnatého 200 - 250 x vyšší než u kyslíku. Při akutní
expozici oxidu uhelnatému dochází k tkáňové hypoxii (nedostatku kyslíku), především u
orgánů a tkání s vysokým obsahem kyslíku jako je mozek, srdce, vyvíjející se plod. Během
expozice oxidu uhelnatému se hladina karboxyhemoglobinu rychle zvyšuje a po 6 - 8
hodinách expozice se ustálí na určitém rovnovážném stavu. Tato vazba oxidu uhelnatého na
hemoglobin je reverzibilní.
Nepříznivými zdravotními účinky při inhalační expozici CO jsou neurologické účinky
na lidský organismus se změnou chování, kardiovaskulární účinky a vliv na vývoj plodu.
Karcinogenní ani mutagenní účinky oxidu uhelnatého nebyly v žádné studii zjištěny.
WHO (ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě, 2000) doporučuje k prevenci rizika
následující hodnoty : 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 po
dobu 1 hodiny, 10 mg/m3 po dobu 8 hodin.
Suspendované částice PM10 a PM2,5
Prachové částice (polydisperzní aerosol) vznikají drcením a spalováním různých
materiálů a látek. Pro posouzení účinku prachu na lidský organismus je potřebné znát
velikost a tvar prachových částic, chemické složení, koncentraci a délku expozice.
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Částice menší než 10 µm – označované jako PM10, se dostávají do dolních cest
dýchacích, což se může projevit na zvýšené nemocnosti, astmatickými potížemi i úmrtností.
Citlivými skupinami jsou děti, starší osoby a osoby s onemocněním dýchacího a
oběhového systému. Depozice v plicích je největší u částic o velikosti 1 – 2 µm. Částice
s průměrem pod 0,001 µm nejsou v plicích v podstatě vůbec zachytávány (jsou
vydechovány). Částice o velikosti nad 10 µm jsou naopak součástí expozice požitím.
Částice z frakce PM2,5 a zejména při rozměrech pod 1 µm, pronikají v 90 i více % do
plicních alveolů a ovlivňují jejich stěny (respirabilní podíl). V případě, že obsahují i další
škodliviny, jako např. těžké kovy, jejich škodlivost prudce vzrůstá. Frakce PM2,5 je proto
považována za zdravotně významnější než PM10.
Popisované účinky zvýšení denních koncentrací PM10 zahrnují nejčastěji nárůst
celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na kardiovaskulární onemocnění, zvýšení počtu
osob hospitalizovaných pro respirační onemocnění, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení
výskytu příznaků ovlivnění dýchacího ústrojí (kašel, ztížené dýchání) zejména u astmatiků,
z toho vyplývající zvýšená spotřeba bronchodilatancií (léků na rozšíření dýchacích cest) a
změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
Závěry publikovaných studií jsou srovnatelné a nasvědčují tomu, že riziko spojené
s krátkodobou expozicí částicím frakce PM10 znamená vzestup celkové mortality o 0,5 % při
zvýšení denní průměrné koncentrace částic PM10 o 10 µg/m3 nad 50 µg/m3. Tento vztah
expozice a účinku pro kvantitativní zhodnocení akutního působení doporučuje WHO
v dodatku, aktualizujícím v roce 2005 Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě. Nárůst denní
průměrné koncentrace PM10 je spojen podle meta-analýzy evropských epidemiologických
studií s dalšími hodnotitelnými ukazateli vlivu na zdraví, patří sem

zvýšení počtu

hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění u osob starších 65 let o 0,7 % a zvýšená
spotřebu léků u dětí s chronickým respiračním onemocněním o 0,5 %. Jako sumární odhad
z různých epidemiologických studií, vztažený ke zvýšení denní průměrné koncentrace PM10
o 10 µg/m3, je uváděno i zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 % a lidí s podrážděním
dolních dýchacích cest o 3,2 %.
Účinky dlouhodobého působení suspendovaných částic se týkají snížení plicních
funkcí, zvýšené respirační nemocnosti, výskytu symptomů chronické bronchitidy, spotřeby
léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení délky života hlavně z důvodu
vyšší úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a pravděpodobně i karcinom plic. Poslední
zpráva WHO uvádí odhad, že současná úroveň znečištění ovzduší suspendovanými
částicemi v Evropě zkracuje délku života obyvatel 25 zemí EU v průměru o 8,6 měsíce.
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Diskutovanou otázkou je, zda hmotnostní koncentrace jsou ideálním deskriptorem
znečištění ovzduší aerosolem, protože zdravotní účinky jemných částic souvisí více s jejich
počtem a velikostí povrchu než s hmotností částic. Zvýšení průměrné roční koncentrace
PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje podle závěrů WHO celkovou úmrtnost exponované populace cca o
6 % (u dospělých nad 30 let). Tento vztah se statisticky významně projevuje cca od 10 μg/m3
průměrné roční koncentrace PM2,5.
V posledních letech sílí názor, že vhodnějším ukazatelem dlouhodobého působení je
celkový počet let ztráty života – YOLL (Years of Life Lost). K přesnému výpočtu tohoto
ukazatele jsou zapotřebí podrobné statistické údaje, které nejsou pro exponovanou populaci
reálně k dispozici. Podle vztahu odvozeného pro země EU vede navýšení průměrné roční
koncentrace PM2,5 o 1 µg/m3 k průměrné ztrátě délky života o 0,22 dne na osobu a rok. V
přepočtu na expozici PM10 se jedná o vztah 4,0 x 10-4 YOLL na osobu, rok a průměrnou
koncentraci 1 µg/m3. Dosud není stanoven jednotný postup hodnocení a jedná se skutečně
jen o hrubý odhad skutečného stavu.
Veliká proměnlivost suspendovaných částic co do chemického i velikostního složení a
také veliké rozdíly v citlivosti lidí velmi ztěžují vědecky zdůvodněné stanovování limitů, resp.
v současné době se nepředpokládá, že jakýkoliv limit může spolehlivě ochránit každého
člověka před všemi možnými nepříznivými zdravotními efekty. Snahou musí být snižování
prašnosti na dosažitelné minimum.
Limity, pokud jsou uváděny, jsou tedy spíše konvencí, která připouští u obzvláště
citlivých lidí určitou malou míru nepříznivých vlivů.
Tabulka 2 : Směrné hodnoty a postupné cíle dle Air Quality Guidelines - AQG, WHO 2005
Roční průměrné koncentrace

PM10

PM2,5

70 µg/m

3

Cíl 2
Cíl 3

Cíl 1

Směrná hodnota AQG
24hodinové koncentrace

35 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 15% vyšší než při AQG

50 µg/m

3

25 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 6% nižší než u cíle 1

30 µg/m

3

15 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 6% nižší než u cíle 2

20 µg/m

3

10 µg/m

3

PM10

PM2,5

150 µg/m

3

Cíl 2

100 µg/m

3

Cíl 3

75 µg/m

3

37,5 µg/m

50 µg/m

3

3

Cíl 1

Směrná hodnota AQG *)

75 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 5% vyšší než při AQG

50 µg/m

3

Riziko úmrtnosti o cca 2,5% vyšší než při AQG

25 µg/m

*) Založeno na vztahu mezi 24h a ročními úrovněmi PM.
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IV.3. Vyhodnocení expozice
-

zdroj :

rozptylová studie k záměru
www.chmi.cz

-

imisní pozadí – viz nejistoty hodnocení

Zájmovou oblastí pro hodnocení zdravotních rizik z ovzduší je území v okolí areálu
CKNO Růžov - území, ve kterém byly zvoleny výpočtové body pro účely zpracování
rozptylové studie, resp. referenční body reprezentující obytnou zástavbu v lokalitě - viz
mapka v rozptylové studii.
Referenční bod - adresa :
2000 Bytový dům, č.p. 168, Borovany
2001 Objekt k bydlení, č.p. 69, Borovany
2002 Objekt k bydlení, č.p. 6, Ledenice
2003 Objekt k bydlení, č.p. 21, Ledenice
2004 Rodinný dům, č.p. 626, Ledenice
2005 Rodinný dům, č.p. 618, Borovany
2006 Objekt k bydlení, č.p. 67, Borovany
2007 Objekt k bydlení, č.p. 23, Borovany
Tabulka 3 : Dotčená populace - počty obyvatel v obcích (zdroj : mvcr.cz)
Název obce

Kód obce dle ČSÚ

Počet obyvatel dle ČSÚ
(k 1.1.2020)

Borovany

544281

4154

Ledenice

544736

2470

Podkladem pro hodnocení je rozptylová studie k záměru - Ing. Josef Vraňan - Ing.
Radek Píša, s.r.o., 04/2020.
Pro hodnocení expozice byly využity hodnoty imisních příspěvků škodlivin ve
vybraných bodech zástavby z rozptylové studie k záměru. Výška výpočtových bodů byla 1,5
m. Situování vybraných referenčních bodů je dokladováno v příslušné části rozptylové
studie. Výpočet rozptylové studie byl proveden programem SYMOS’97, verze 2006.
Pro expozici imisím byla uvažována pouze inhalační cesta vstupu škodliviny z
ovzduší do organismu. Podkladem při hodnocení inhalační expozice je konzervativní přístup,
kdy vypočtené imisní příspěvky škodlivin v rozptylové studii budou působit na obyvatelstvo
ve venkovním prostředí 24 hodin denně. Uvedený přístup je v souladu s principem
předběžné obezřetnosti, hodnocené pozadí znečištění atmosféry na modelované oblasti
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poněkud nadhodnocuje a je proto z hlediska potenciálně dotčených obyvatel v okolí
hodnoceného záměru na straně bezpečnosti.
Kompletní výsledky výpočtů jsou v rozptylové studii, dále jsou uvedeny pouze
relevantní údaje.
Sirovodík H2S
Údaje o imisním pozadí v lokalitě nejsou k dispozici.
S ohledem na vlastnosti sirovodíku (setrvání v atmosféře do 20 hod.) je však
pozaďová koncentrace uvažována v rozptylové studii jako nulová.
STÁVAJÍCÍ STAV - příspěvek stávajícího provozu ve vybraných bodech zástavby
0,07 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :

0,06 µg/m3 (24-hod. koncentrace)
3,99 x 10-3 µg/m3 (roční průměr)
VÝHLED - příspěvek záměru ve vybraných bodech zástavby
0,006 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :

0,005 µg/m3 (24-hod. koncentrace)
4,45 x 10-4 µg/m3 (roční průměr)
Amoniak NH3
Údaje o imisním pozadí (na základě měření) nejsou k dispozici.
Zpracovatel rozptylové studie provedl s ohledem na charakter předmětné lokality a
její využití odborný odhad pozaďové maximální hodinové imisní koncentrace amoniaku (NH3)
na úrovni 15 μg/m3.
STÁVAJÍCÍ STAV - příspěvek stávajícího provozu ve vybraných bodech zástavby
9,38 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :

0,13 µg/m3 (roční průměr)
VÝHLED - příspěvek záměru ve vybraných bodech zástavby
52,09 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :

0,67 µg/m3 (roční průměr)
Oxid dusičitý NO2
POZADÍ
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 8,3 µg.m-3 (za r. 2014 až 2018).
VÝHLED - příspěvek záměru ve vybraných bodech zástavby
41,92 µg/m3 (1-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :

0,10 µg/m3 (roční průměr)

16 / 36

Rozšíření areálu CKNO Růžov : Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

Oxid uhelnatý CO
POZADÍ
Údaje o imisním pozadí nejsou k dispozici.
STÁVAJÍCÍ STAV - příspěvek stávajícího provozu ve vybraných bodech zástavby
5,06 µg/m3 (8-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :

VÝHLED - příspěvek záměru ve vybraných bodech zástavby
46,62 µg/m3 (8-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :
Suspendované částice PM10
POZADÍ

Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 17,4 µg.m-3 (za roky 2014 až
2018). Podle téhož hodnocení je PM10 – 36. nejvyšší hodnota 24-hod. průměrné
koncentrace v zájmovém území max. 29,5 µg.m-3.
VÝHLED - příspěvek záměru ve vybraných bodech zástavby
103,20 µg/m3 (24-hod. koncentrace)

Nejvyšší hodnoty :

0,50 µg/m3 (roční průměr)
Suspendované částice PM2,5
POZADÍ
Podle hodnocení úrovně znečištění ovzduší se pětileté průměry ročních průměrných
koncentrací v zájmovém území pohybují na úrovni 13,0 µg.m-3 (za roky 2014 až
2018).
VÝHLED - příspěvek záměru ve vybraných bodech zástavby
0,13 µg/m3 (roční průměr)

Nejvyšší hodnoty :

IV.4. Charakterizace rizik
CHARAKTERIZACE RIZIKA NEKARCINOGENNÍCH ÚČINKŮ
Kvantitativní charakterizace rizika toxických nekarcinogenních účinků se stanovuje
pomocí kvocientu nebezpečnosti HQ, což je podíl koncentrace dané látky v ovzduší se
zdravotně významnými (referenčními) koncentracemi dle WHO, US EPA, Cal/EPA či dalších
institucí. Referenční koncentrace je stanovená koncentrace, která při celoživotní inhalační
expozici (včetně citlivých podskupin) pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví.
Pokud je hodnota HQ ˂ 1, neočekává se žádné významné riziko toxických účinků.
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CHARAKTERIZACE RIZIKA KARCINOGENNÍCH ÚČINKŮ
Kvantifikace míry karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní
pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci
vlivem hodnocené látky při celoživotní expozici ILCR. Pro vlastní výpočet ILCR se využívají
jednotky karcinogenního rizika UR nebo směrnice karcinogenního rizika CSFi, které udávají
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci v ovzduší.
ILCR = Cr (µg/m3) x UR (µg/m3)-1
U látek s karcinogenním účinkem se hodnocení míry karcinogenního rizika provádí na
základě průměrných ročních koncentrací Cr - vzhledem k tomu, že se jedná o pozdní účinek
těchto látek na základě dlouhodobé chronické expozice. Při hodnocení karcinogenního
účinku se vychází z principu společensky přijatelného rizika, tedy pravděpodobnosti
navýšení celoživotního rizika onemocnění v populaci (tzv. ILCR), která je považována za
ještě akceptovatelnou - obecně se považuje za přijatelné rozmezí rizika řádová úroveň
pravděpodobnosti 10-6 (1 až 10 případů onemocnění na milion exponovaných osob).
Sirovodík H2S
Současná pozaďová situace není známa, uvažována je nulová.
Vzhledem k uváděným referenčním koncentracím pro chronický účinek se možné
zdravotní riziko v okolí areálu CKNO Růžov po realizaci záměru dá označit za nevýznamné hodnota imisního příspěvku záměru (aritmetický průměr za rok, body obytné zástavby) byla
v rozptylové studii zjištěna na úrovni max. 4,45 x 10-4 µg/m3, nejvyšší koncentrace pro
stávající stav byla vypočtena 3,99 x 10-3 µg/m3.
Zdravotně významné hodnoty WHO pro dlouhodobou expozici nejsou k dispozici.
US EPA stanovila pro chronickou expozici sirovodíku referenční koncentraci 2 µg/m3
(databáze IRIS, 2003). Referenční koncentraci je přisouzena střední až vysoká míra
spolehlivosti.
(RfC US EPA je odhad koncentrace látky v ovzduší s přesností v rozsahu 1 řádu,
která nezpůsobí ani u citlivých skupin populace při celoživotní expozici nepříznivé zdravotní
účinky.)
CalEPA uvádí chronickou REL 10 µg/m3.
(Reference Exposure Level REL je referenční úroveň expozice, která představuje
koncentraci dané látky v ovzduší, při které by ani citlivé osoby neměly být na základě
současných poznatků vystaveny riziku vzniku nepříznivých zdravotních účinků.)
Při hodnocení krátkodobé expozice je možné vyjít ze Směrnice pro kvalitu ovzduší v
Evropě publikované v roce 2000 WHO, kde je uvedena doporučená limitní koncentrace 150
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µg/m3 jako 24hodinový průměr - pro ochranu před nepříznivými (dráždivými) účinky.
K prevenci podstatného obtěžování a stížností na zápach sirovodíku však doporučuje
WHO nepřekračovat 30minutovou maximální koncentraci 7 µg/m3.
Porovnáním s maximální krátkodobou (24-hodinovou) příspěvkovou koncentrací
záměru z rozptylové studie (0,005 µg/m3, body obytné zástavby), ale i stávajícího provozu
(0,06 µg/m3, body obytné zástavby) zjistíme, že rozdíl hodnot oproti zdravotně významným
hodnotám je několik řádů. Z uvedeného vyplývá, že v souvislosti s rozšířením činnosti v
areálu CKNO Růžov není třeba očekávat zvýšené riziko akutních toxických účinků.
V případě chronického i akutního účinku je kvocient nebezpečnosti HQ nižší než 1.
Z výsledků nejvyšší zjištěné 1-hod. koncentrace v bodech zástavby vlivem záměru
(0,006 µg/m3) a vlivem současného provozu (0,07 µg/m3) je také možné vyloučit pachové
ovlivnění okolí areálu.
Amoniak NH3
Současná imisní situace (na základě měření) není známa, dle odborného odhadu je
však pozaďová maximální hodinová imisní koncentrace amoniaku (NH3) na úrovni 15 μg/m3.
Vzhledem k uváděným referenčním koncentracím pro chronický účinek se možné
zdravotní riziko v okolí areálu CKNO Růžov po realizaci záměru dá označit za nevýznamné hodnota imisního příspěvku (aritm. průměr za rok, body obytné zástavby) byla v rozptylové
studii zjištěna na úrovni max. 0,80 µg/m3 (budoucí provoz), resp. 0,13 µg/m3 (stávající
provoz).
Úřad pro hodnocení zdravotních rizik - CalEPA stanovil pro amoniak akutní referenční
expoziční limit REL (úroveň expozice představující koncentraci látky v ovzduší, při které by
ani citlivé osoby neměly být na základě stávajících poznatků vystavené riziku vzniku
zdravotních účinků) v úrovni 3 200 µg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hod. pro ochranu před
nepříznivými účinky - vychází z principu ochrany před mírnými nepříznivými účinky =
dráždění očí a dýchacího traktu. Porovnáním s maximální krátkodobou (hodinovou)
předpokládanou koncentrací z rozptylové studie v bodech zástavby - 61,39 µg/m3 (příspěvek
po realizaci záměru), resp. 9,38 µg/m3 (příspěvek stávajícího provozu) zjistíme, že rozdíl
oproti zdravotně významné úrovni je minimálně 2 řády. Z uvedeného vyplývá, že
v souvislosti se záměrem v areálu CKNO Růžov není třeba očekávat zvýšené riziko akutních
toxických účinků - a to i v případě zohlednění odhadovaného pozadí 15 µg/m3.
V případě chronického i akutního účinku je kvocient nebezpečnosti HQ nižší než 1.
Ve vztahu k možnému pachovému ovlivnění okolí posuzovaného areálu je třeba
odkázat na výsledky rozptylové studie, z kterých je zřejmé, že po realizaci záměru může být
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překračován nejnižší udávaný spodní okraj rozmezí čichového prahu amoniaku pro citlivé
osoby, který je kolem 30 µg/m3, a to v případě nepříznivých rozptylových podmínek. Doba
překročení uvedené hodnoty čichového prahu může po realizaci záměru ve sledovaných
referenčních bodech předmětné lokality, reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná
významná místa, činit až 143 hodin za kalendářní rok.
Potřebné je zdůraznit, že obtěžování zápachem se obecně nepovažuje za zdravotní
riziko.
Oxidy dusíku NOx, resp. oxid dusičitý NO2
Hodnoty imisního pozadí v území nedosahují doporučené směrné hodnoty 40 µg/m3
(WHO, 2000), viz výše pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r. 2014 až 2018.
Charakterizaci rizika chronických účinků NOx nelze provést, neboť dle WHO
v současné době nejsou k dispozici epidemiologické studie pro chronické působení oxidů
dusíku, které by jednoznačně stanovily délku expozice a úroveň koncentrace, která by při
dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek. WHO doporučuje
vyhodnocovat riziko na základě ročních průměrných koncentrací suspendovaných částic s
předpokladem, že v tomto riziku je zohledněn i vliv dalších škodlivin ve venkovním ovzduší
včetně oxidu dusičitého.
Vypočtené imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 záměru v bodech
obytné zástavby jsou uváděny nízké a prakticky neovlivní stávající znečištění v lokalitě.
Průměrná roční koncentrace NO2 v území se pohybuje na úrovni 8,3 µg.m-3 (viz výše
pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r. 2014 až 2018).
Nejvyšší hodnota příspěvku záměru (resp. budoucího provozu) v bodech zástavby
byla vypočtena 0,10 µg/m3 (roční průměr).
K charakterizaci rizika akutních účinků NOx je možné použít porovnání s maximální
1-hod. koncentrací 200 µg/m3 (WHO, 2005) - opět stanovenou pro NO2, jako zdravotně
významnou hodnotou.
Zjištěné imisní příspěvky záměru, resp. budoucího provozu (max. 41,92 µg/m3, 1-hod.
koncentrace) jsou v referenčních místech min. o řád nižší než jsou koncentrace představující
zdravotní riziko - hodnoty kvocientu HQ jsou nižší než 1.
Údaje o imisním pozadí krátkodobých (1-hodinových) koncentrací nejsou k dispozici.
Příspěvky záměru byly zjištěny nízké.
Vliv na veřejné zdraví není předpokládán.
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Oxid uhelnatý CO
Údaje o stávajícím imisním pozadí nejsou k dispozici.
Nejvyšší vypočtený imisní příspěvek 8-hod. koncentrací CO v bodech obytné
zástavby je 79,42 µg/m3 (příspěvek po realizaci záměru), resp. 5,06 µg/m3 (příspěvek
stávajícího provozu), což při porovnání s doporučenou směrnou hodnotou 10 mg/m3, WHO
2000, je údaj o několik řádů nižší; hodnoty HQ jsou nižší než 1.
Příspěvky záměru byly zjištěny nízké.
Vliv na veřejné zdraví není předpokládán.
Suspendované částice PM10
Hodnoty pozadí v zájmovém území - roční hodnoty, nepřekračují směrnou hodnotu
WHO pro PM10 – 20 µg/m3 (viz výše pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r.
2014 až 2018).
Ohledně max. krátkodobých (24-hodinových) koncentrací PM10 jsou hodnoty imisního
pozadí také pod úrovní doporučené zdravotně významné hodnoty WHO pro PM10 – 50 µg/m3
dle Air Quality Guidelines (v případě pětiletí 2014 - 2018 na základě 36. nejvyšší denní
koncentrace).
Provozem záměru by při vypouštění tuhých znečišťujících látek frakce PM10
na úrovni odpovídající navrženému emisnímu faktoru a výkonům příslušných zařízení byla
překročena hodnota 50 μg/m3 pro maximální 24-hodinovou koncentraci, avšak s ohledem na
výslednou dobu překročení imisního limitu (max. 37,7 hod. při provozu povolených zařízení
dle platného znění integrovaného povolení v referenčních bodech předmětné lokality,
reprezentujících obytnou zástavbu nebo jiná významná místa) lze předpokládat, že by
nedošlo k překročení přípustné četnosti překročení imisního limitu 35x za kalendářní rok (s
ohledem na 36. nejvyšší hodnotu 24-hodinové průměrné koncentrace PM10 v kalendářním
roce na úrovni 28,8 μg/m3).
Suspendované částice PM2,5
Při očekávané hodnotě roční imisní koncentrace na úrovni 13,0 µg/m3 (viz výše
pětileté průměry ročních průměrných koncentrací za r. 2014 až 2018) lze konstatovat mírné
překračování směrné hodnoty dle WHO – 10 µg/m3 dle Air Quality Guidelines.
Výsledky imisí v bodech zástavby vlivem záměru byly vypočteny nízké a imisní situaci
prakticky neovlivní.
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Ke kvantitativnímu vyhodnocení rizika imisí PM10 a PM2,5 je možné také použít
postup publikovaný WHO v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) a v rámci
projektu HRAPIE (Health Risks of Air Pollution in Europe).
V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku zohledňující průměrný
výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí EU a umožňující vyjádřit v
závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet atributivních případů za rok.
Vztahy jsou lineární a byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele
nemocnosti. U úmrtnosti se vychází ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie z
USA, zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové úmrtnosti u
dospělé populace nad 30 let o 6 % spojené se změnou dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10
μg/m3. Tento vztah se statisticky významně projevuje cca od 10 μg/m3 průměrné roční
koncentrace PM2,5.
Vztahy pro ukazatele nemocnosti jsou méně přesné než vztah pro úmrtnost. Je to
dáno méně rozsáhlou databází podkladových studií i rozdíly v definici jednotlivých ukazatelů,
avšak jsou používány, neboť demonstrují možný rozsah účinků znečištěného ovzduší na
zdraví obyvatel. Vyjadřují přímo počet nových případů, událostí nebo dnů v jednom roce na
určitý počet obyvatel dané věkové skupiny, odpovídající 10 μg/m3 průměrné roční
koncentrace PM10 (nebo PM2,5).
Konkrétně jsou tyto vztahy uvedeny v následujícím přehledu :
-

26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých ≥ 27 let

-

4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na 100 000 obyvatel

-

7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 obyvatel

-

902 dní s omezenou aktivitou (RADs)* na 1000 obyvatel věku 16-64 let (vztah pro
PM2,5)

-

180 dní s léčbou (bronchodilatans) u dětí s astma (asi 15 % dětí) na 1000 dětí věku
5-14 let

-

912 dní s léčbou (bronchodilatans) u dospělých s astma (asi 4,5 % dospělých) na
1000 osob ≥ 20 let

-

1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle na 1 dítě 5-14
let

-

1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u dospělých
s chronickým respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé populace) na 1
dospělého člověka
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* RADs (restricted aktivity days) – dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji
normální aktivitu. Jsou zjišťovány dotazníkovým průzkumem. Podle závažnosti se dělí na dny s
upoutáním na lůžko, dny s absencí v zaměstnání nebo ve škole a na dny jen s mírným omezením
normální aktivity, u kterých se odhaduje, že tvoří asi dvě třetiny celkového počtu RADs.

Výše uvedené vztahy je možné použít pro výpočet atributivního rizika imisí PM10 a
PM2,5 uvedenou metodikou pro modelový počet obyvatel v zájmovém území v okolí areálu
CKNO Růžov.
Do výpočtu je jako průměrná roční koncentrace PM10 dosazena hodnota 17,4 μg/m3
představující hodnotu pozadí v posuzované lokalitě (pětiletý průměr 2014 - 2018). Dále je
dosazena hodnota 17,9 μg/m3 znamenající výsledek součtu pozadí s vypočítaným nejvyšším
imisním příspěvkem záměru v referenčních bodech 0,50 µg/m3 (převzato z rozptylové
studie).
Pro srovnání je výpočet proveden i pro hodnotu imisního limitu PM10 - 40 μg/m3.
Od těchto hodnot je ve vlastním výpočtu v souladu s metodikou WHO odečtena
hodnota 10 μg/m3, odhadovaná pro USA a Evropu jako základní přírodní pozadí PM10.
Podkladové údaje pro výpočet ukazatelů :
-

věková struktura obyvatelstva a celková úmrtnost populace starší 30 let ze Statistické
ročenky Jihočeského kraje - ČSÚ 2019, údaje k 31.12.2018
(zdroj : czso.cz)

-

hodnota 0,7 použitá jako poměr frakcí PM2,5 a PM10 - představující průměr z poměrů
obou frakcí na stanicích v ČR, kde jsou obě frakce PM současně měřeny
Výpočet udává pro příslušný počet exponovaných obyvatel a jednotlivé kategorie

zdravotních ukazatelů přímo míru vlivu znečištěného ovzduší, tedy absolutní počet
zdravotních ukazatelů, který je možné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší.
Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou
příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u
starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u kterých
zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o
počet předčasných úmrtí.
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Tabulka 4 : Atributivní zdravotní riziko znečištění ovzduší imisemi PM10 a PM2,5
Zdravotní riziko imisí PM10 a PM2,5
(ukazatele atributivního rizika za 1 rok pro 100 exponovaných obyvatel)
Ukazatel

Průměrná roční koncentrace PM10
Imisní

Imisní pozadí + přísp. záměru

Imisní

pozadí

(výhled)

limit

17,4 μg/m

3

17,9 μg/m

3

40
μg/m

3

CELKOVÁ ÚMRTNOST
Počet úmrtí u populace ve věku > 30 let

0,03

0,03

0,13

Hospitalizace pro srdeční onemocnění

0,003

0,003

0,013

Hospitalizace pro respir. onemocnění

0,005

0,005

0,021

0,01

0,01

0,05

23

25

93

Počet dní s léčbou u astmatiků

2

3

10

Počet dní s omezenou aktivitou

30

32

121

Počet dní s respiračními příznaky

15

16

62

Počet dní s léčbou u astmatických dětí

0,3

0,3

1,1

NEMOCNOST - CELÁ POPULACE

NEMOCNOST - DOSPĚLÍ
Nové případy chronické bronchitis *
Počet dní s příznaky u chronicky nemocných
**

NEMOCNOST - DĚTI

* Pro výpočet byl z důvodu absence přesnějšího věkového členění použit údaj o počtu obyvatel nad 30 let.
** Z téhož důvodu použit údaj o počtu obyvatel nad 20 let.

Provedený kvantitativní odhad zdravotního rizika spolehlivě dokládá, že imisní
příspěvky jsou zanedbatelné a prakticky se projevují pouze v nejcitlivějších ukazatelích počtů
dnů s příznaky a omezenou aktivitou.
Je třeba mít na zřeteli, že provedené výpočty jsou vzhledem k mnoha nejistotám ve
výchozích podkladech i v odvození vlastních vztahů pouze hrubým odhadem skutečného
stavu. Z hlediska interpretace výsledků je třeba vycházet z předpokladu, že se jedná o
komplexní riziko účinku znečištěného ovzduší, které zahrnuje jak chronické účinky
dlouhodobé imisní zátěže, tak i větší část akutních účinků dočasných výkyvů imisních
koncentrací škodlivin.
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V.

HODNOCENÍ VLIVŮ Z HLEDISKA HLUKU

V.1. Identifikace vlivů
Cílem hodnocení zdravotních rizik záměru z hlediska hluku je posoudit stav akustické
zátěže, která bude vznikat po realizaci záměru společnosti Růžov a.s. v areálu CKNO
Růžov, a možné ovlivnění zdraví obyvatel v daném místě.
Pro záměr byla zpracována HLUKOVÁ STUDIE - Ing. Martin Laifr - Ing. Radek Píša,
s.r.o., 04/2020 - hodnotí vliv záměru z hlediska hlukové zátěže na nejbližší chráněné
venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory.
Hodnocení se týká pouze stacionárních zdrojů - realizací záměru nedojde k navýšení
dopravy, proto hluková studie hluk z dopravy neposuzuje.
Stacionární zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku. Převážná
část zdrojů hluku je provozována pouze v denní době, včetně vnitroareálové dopravy.
Jediným trvalým zdrojem hluku je kogenerační jednotka, která je v nepřetržitém provozu a
případně centrifugální dmychadla kompostovacích boxů.
V souvislosti se záměrem dojde k navýšení počtu zdrojů hluku v areálu CKNO.
Umístění zdrojů je možné alternativně podle jednotlivých multifunkčních ploch. Model
je sestaven tak, aby zdroje byly v co největší blízkosti obytné zástavby a vyjadřovaly tak
nejhorší možný stav. Pro budoucí stav je uvažováno s drobným navýšením vnitroareálové
dopravy o přibližně 20 jízd nákladních vozidel, osobní doprava se nemění.
Tabulka 5 : Stacionární zdroje provozované v budoucím stavu
Počet
(ks)

Hladina akust.
výkonu
Lwa v dB(A)

Umístění

Doba
provozu

Kogenerační jednotka
kogenerační jednotka v uzavřeném
kovovém kontejneru

1

93,9 dB

zpevněná plocha ve V části
CKNO v blízkosti komunikace
směr Ledenice

24 hodin

Mobilní štěpkovač

1

92 dB

kompostárna / multifunkční
plocha před kompostovacími
boxy

denní
doba

1

92 dB

multifunkční plocha C / těleso
skládky

výhradně
v denní
době

1

110 dB

multifunkční plocha C / těleso
skládky

výhradně
v denní
době

5

90 dB

J část areálu CKNO, součást
multifunkční plochy B

24 hodin

Zdroje hluku

Linka mechanicko-fyzikální úpravy
odpadů
pomaloběžný drtič Doppstadt DW
3060 a bubnové síto Doppstadt SM
620
Recyklační linka
pomaloběžný drtič Doppstadt DW
3060 a bubnové síto Doppstadt SM
620
Biologická úprava v boxech
dmychadla vhánějící vzduch
do kompostovacích boxů
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Výpočet v hlukové studii je s ohledem na dlouhodobé uvažování záměru (uzavření
skládky je plánováno na rok 2120) proveden v následujících variantách :
•

stávající stav – provoz kogenerační jednotky a kompostárny (štěpkovač) a
vnitroareálové dopravy se stávajícím tvarem skládkového tělesa

•

budoucí stav v roce 2020 – zohledňuje provoz nových stacionárních zdrojů,
vnitroareálovou dopravu a postupné rozšiřování skládkového tělesa

•

budoucí stav v roce 2120 – zohledňuje provoz při rozšířeném skládkovém tělese a
provozu všech stacionárních zdrojů, včetně vnitroareálové dopravy
Výpočty byly v hlukové studii provedeny ve výše uvedených variantách, kdy byla

snahou modelace co nejpřesnějšího terénu jednotlivých variant. Jedná se však nadále o
model a tak skutečné hodnoty bude možné ověřit na základě přímého měření. Postupováno
ale bylo s principem předběžné opatrnosti, takže by výsledné hodnoty při měření neměly
přesahovat vypočtené hodnoty dle modelu.
Výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech jsou použity pro
hodnocení zdravotních rizik.

V.2. Určení a charakterizace nebezpečnosti - vliv hluku na zdraví
Zvuky jsou přirozenou součástí životního prostředí člověka a mají pro něj velký
význam, protože sluchem člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí.
Zvuky, které jsou způsobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš
silné, příliš časté nebo působí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka působit
nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné zvuky nazývají hlukem, bez ohledu na jejich intenzitu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické
nebo funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení odolnosti
organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky :
-

specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru

-

nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů
organismu, na nichž se často podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí,
jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace
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Nespecifické účinky se v komplexní podobě mohou manifestovat ve formě poruch
emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může
přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje.
Nepříznivé zdravotní účinky jsou popsány ve Směrnici WHO pro hluk z roku 1999
a další nové informace uvádí WHO ve Směrnici pro noční hluk pro Evropu z roku 2009.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, zvýšená
spotřeba sedativ a hypnotik, rušení spánku a nespavost, nepříznivé ovlivnění osvojování řeči
a čtení u dětí.
Omezené důkazy jsou uváděny u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů na deprese a psychické
nemoci a výkonnost člověka.
V dalším textu je uveden podrobnější popis jednotlivých nepříznivých účinků hluku.
Nepříznivé zdravotní účinky v době denní :
WHO uvádí, že epidemiologické studie prokázaly, že u 95 % exponované populace
nedochází k poškození sluchového aparátu při celoživotní expozici hlukem v životním
prostředí a při hlučných aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku
LAeq,

24hod

70 dB. Děti jsou uváděny jako citlivější skupina populace, která je k vysokým

hladinám hlučnosti vnímavější.
Zhoršená komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých účinků, kdy se objevují problémy s koncentrací, únava, nedostatek
sebevědomí, podrážděnost, nedorozumění, snížení pracovní výkonnosti, problémy v
mezilidských vztazích. Zvláště citlivé na tyto účinky hluku jsou sluchově postižení, senioři,
děti především v rámci výuky při osvojování jazyka a čtení. Pro dostatečnou srozumitelnost
poslechu složitějších informací (ve škole, při výuce cizích jazyků, při telefonování) se
doporučuje, aby rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči být nejméně 15 dB.
Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35
dB.
Obtěžování hlukem se týká rušení konkrétních aktivit - čtení, komunikace, sledování
televize, dále rušení klidu, odpočinku a vyvolává řadu negativních emočních stavů jako
pocity nespokojenosti, rozmrzelosti, špatné nálady, vyčerpání. Ve Směrnici pro hluk WHO z
roku 1999 je uvedeno silné obtěžování pro dobu denní nad LAeq, 16hod 55 dB, mírné obtěžování
pro dobu denní nad LAeq, 16hod 50 dB a pro hluk uvnitř interiéru pro bydlení zahrnující mírné
obtěžování a horší srozumitelnost řeči v době denní nad LAeq, 16hod 35 dB.
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Epidemiologické studie prokazují, že nepříjemný je též hluk s kolísavou intenzitou
nebo obsahující tónové složky. U průmyslových zdrojů hluku se na základě celodenní
expozice jedná o obtěžování hlukem.
Publikované vztahy obtěžování hlukem z průmyslových zdrojů vedou pouze k
orientačním výsledkům a podle autorů těchto vztahů vyžadují ověření a potvrzení dalšími
studiemi. Vliv na kardiovaskulární systém byl prokázán v řadě epidemiologických studií u
populace žijící v okolí hlučných komunikací, průmyslových závodů, letišť. Akutní hluková
expozice aktivuje autonomní a hormonální systém, což může vést k přechodným změnám
krevního tlaku, hormonů (adrenalinu, noradrenalinu, kortizonu), zvýšení srdeční frekvence,
změně hladiny hořčíku v krvi, kdy při dlouhodobém působení hlukové expozice se u citlivých
jedinců může projevit zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a to hypertenze a
ischemické choroby srdeční (ICHS) včetně infarktu myokardu (IM). Ve Směrnici pro hluk
WHO z roku 1999 je uvedeno, že ve většině případů výsledky epidemiologických studií
naznačují zvýšení rizika kardiovaskulárních účinků při dlouhodobém působení hluku ve
venkovním prostředí ze silniční a letecké dopravy při expozici LAeq, 24hod v rozmezí 65 - 70 dB.
Asociace je silnější pro ischemickou chorobu srdeční než pro hypertenzi (vysoký krevní tlak).
Nepříznivé účinky hluku jsou závislé na orientaci oken jednotlivých pokojů a také na
otevřených či neotevřených oknech.
WHO ve Směrnici pro noční hluk z roku 2009 uvádí, že epidemiologické studie
naznačují vztah mezi chronickou hlukovou expozicí dopravnímu hluku a nepříznivými
kardiovaskulárními účinky, zejména ischemickou chorobou srdeční (Babisch).
Epidemiologický výzkum hluku však málokdy rozlišuje mezi expozicí hlukem ve dne a
v noci nebo mezi expozicí v obývacím pokoji a ložnici. WHO v případě kardiovaskulárních
účinků vychází ze studií Babische a uvádí, že od hladin nad 60 dB v době denní při
dlouhodobé expozici hluku ze silniční dopravy se zvyšuje riziko infarktu myokardu.
Nepříznivé zdravotní účinky v době noční :
Kvalitní ničím nerušený spánek je základním předpokladem dobré fyzické a
psychické funkce organismu. Většina terénních výzkumů kvality spánku se týkala hlučnosti z
letecké dopravy, dále hluku ze silniční a železniční dopravy. Nepříznivý vliv hluku na osoby,
které chtějí usnout nebo spí, se projevuje potížemi s usínáním, probouzením během spánku,
narušením délky a hloubky spánku, zvýšením krevního tlaku, zrychlením srdečního pulsu, ve
změnách dýchání, srdeční arytmií, zvýšenou frekvencí pohybů při spánku. Vedlejší
nepříznivé účinky nekvalitního spánku se projeví následující den, a to zvýšenou únavou,
depresivní náladou, nepohodou a snížením pracovního výkonu během dne. Dlouhodobé
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působení vyšších hladin hluku na spící osoby má dopady na jejich psychosociální pohodu,
různé studie popisují zvýšené používání sedativ a léků k navození spánku. Ve Směrnici pro
hluk WHO z roku 1999 je uvedeno rušení spánku vlivem hluku při otevřených oknech pro
dobu noční nad LAeq,8hod 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku až o 15 dB při
přenosu venkovního hluku do místnosti mírně otevřeným oknem a pro hluk uvnitř ložnic v
době noční nad LAeq, 8hod 30 dB při LAmax 45 dB. Regionální úřad pro Evropu zřídil v roce 2003
pracovní skupinu odborníků, která revidovala vědecké důkazy o zdravotních účincích hluku v
době noční. Závěry této pracovní skupiny, která přezkoumávala důkazy o vztahu expozice
hluku a zdravotních účincích v epidemiologických a experimentálních studiích, jsou uvedeny
ve Směrnici pro noční hluk pro Evropu z roku 2009 a jsou dále citovány v textu. Ačkoliv
individuální citlivost člověka může být různá, tak WHO uvádí pro dobu noční 30 dB jako
NOEL (nejvyšší úroveň expozice, při které není pozorována žádná nepříznivá odpověď na
statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou). WHO stanovilo LOAEL
(nejnižší úroveň expozice, při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky
významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou) pro dobu noční v úrovni 40 dB. V
materiálu se uvádí, že intenzita těchto vlivů závisí na povaze zdroje hluku a počtu hlukových
událostí, zároveň mezi citlivější skupiny populace řadíme děti, chronicky nemocné a starší
osoby. Na základě výše uvedeného WHO doporučuje cílovou směrnou hodnotu NNG (Night
Noise Guideline) pro dobu noční 40 dB a hodnotu 55 dB pro dobu noční doporučuje jako
prozatímní cíl pro země, kde NNG nelze dosáhnout v krátké době z různých důvodů.
Směrnice WHO z roku 2009 uvádí hodnoty dostatečně prokázaných zdravotních
účinků hluku v době noční nad 40 dB zvýšené užívání sedativ a léků k navození spánku, nad
42 dB zvýšenou frekvenci pohybů těla během spánku pro hluk z letišť, horší kvalitu spánku
(subjektivní rušení spánku) pro hluk z letišť, silnic a železnice, nespavost a hodnoty
nedostatečně prokázaných účinků hluku pro hypertenzi a infarkt myokardu nad 50 dB
(pravděpodobně závisí na denní hlukové expozici) a psychické nemoci nad 60 dB. WHO v
případě kardiovaskulárních účinků vychází ze studií Babische a uvádí, že od hladin nad 60
dB v době denní při dlouhodobé expozici hluku ze silniční dopravy se zvyšuje riziko infarktu
myokardu. Pro noční expozici se uvažuje, že hluk v době noční je nižší o cca 10 dB než ve
dne, tj. pro dobu noční je uvažováno 50 dB pro mírné zvýšení rizika infarktu myokardu, ale
tento důkaz je v případě nočního hluku omezený a nedostatečně prokázaný z důvodů
nedostatku studií zaměřených výhradně na noční dobu.
Hluk působí jako obtěžující a rušivý faktor.
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Hluková zátěž vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří
pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo
vyčerpání.
U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, resp. tolerance k rušivému účinku
hluku. Jde o významně osobnostně fixovanou vlastnost. Výskyt osob vysloveně senzitivních
na hluk se v populaci odhaduje na 10 – 20 %, na druhé straně existuje obdobně velká
skupina lidí ke hluku relativně odolných. U ostatní populace stoupá účinek s rostoucí
intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů).
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk,
u něhož je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu, např. hluk ze
stavební činnosti.
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném
prostředí. Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se
prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj. nelze stanovit
bezpečnou mez, pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s určitými
mezními hodnotami, nad nimž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici – viz
následující tabulky. Účinky však vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro
průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým
účinkům hluku je třeba předpokládat u citlivější části populace možnost těchto účinků i při
hladinách hluku významně nižších.
Tabulka 6 : Prokázané nepříznivé účinky hluku, denní doba
LAeq, 6 - 22hod dB

Negativní účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

> 70

Sluchové postižení *

X

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

X

Ischemická choroba srdeční

X

X

X

Zhoršená komunikace řečí

X

X

X

X

Silné obtěžování

X

X

X

X

X

X

X

X

Mírné obtěžování

X

* Přímá expozice hluku v interiéru.

Tabulka 7 : Prokázané nepříznivé účinky hluku, noční doba
LAeq, 22 - 6hod dB
Negativní účinek

35-40

40-42

42-45
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50-55

55-60

60-65

> 65
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Horší kvalita spánku, rušení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

spánku
Zvýšené užívání sedativ a

X

léků k navození spánku

V.3. Vyhodnocení expozice
-

zdroj :

hluková studie k záměru

Zájmovou oblastí pro hodnocení zdravotních rizik z hluku je území v okolí areálu
CKNO Růžov - území, ve kterém byly zvoleny výpočtové body pro účely zpracování hlukové
studie, viz mapka v hlukové studii.
Výpočtovými body jsou reprezentativní místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu
záměru na lokalitu - reprezentují obytné budovy v blízkosti areálu CKNO.
Tabulka 8 : Výpočtové body (nejbližší chráněné objekty)
Výpočtový

Charakteristika výpočtového bodu

bod
V1

Bytový dům, ul. Vodárenská 168, Borovany, 2 NP, cca 350 m J směrem od záměru.

V2

Objekt k bydlení, Vrcov 34, Borovany, 1 NP, cca 300 m V směrem od záměru.

V3

Objekt k bydlení, Růžov 6, Ledenice, 1 NP, cca 100 m V směrem od záměru.

V4

Objekt k bydlení, Růžov 21, Ledenice, 1 NP, cca 250 m S směrem od záměru.

Tabulka 9 : Dotčená populace - počty obyvatel v obcích (zdroj : mvcr.cz)
Název obce

Kód obce dle ČSÚ

Počet obyvatel dle ČSÚ
(k 1.1.2020)

Borovany

544281

4154

Ledenice

544736

2470

Podkladem pro hodnocení je hluková studie k záměru - Ing. Martin Laifr - Ing. Radek
Píša, s.r.o., 04/2020.
Pro hodnocení expozice byly využity hodnoty z hlukové studie - ekvivalentní hladiny
akustického tlaku vypočtené ve zvolených výpočtových bodech.
Situování výpočtových bodů je dokladováno v příslušné části hlukové studie.
Výpočet byl proveden programem HLUK+, verze 10.22 Profi.
Výpočet je proveden v úrovni 3 a 6 m nad terénem pro hodnocení hlukové zátěže ze
stacionárních zdrojů.
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Dopravní hluk není hodnocen, neboť se neočekává, že by realizací záměru došlo
k navýšení stávajících dopravních intenzit.
Při posuzování zdravotních rizik byla expozice vůči hluku podobně jako v případě
expozice imisím škodlivin posuzována jako trvalá (chronická) zátěž.
Uvedený přístup je na straně bezpečnosti.
Charakter expozice hluku byl posuzován jako celotělové působení.
Podrobné údaje o stávající akustické situaci a výsledky výpočtů jsou v hlukové studii,
dále jsou uvedeny pouze relevantní údaje.
Stacionární zdroje
STÁVAJÍCÍ STAV
Nejvyšší vypočtená LAeq, 8h (denní doba) - 35,6 dB
Nejvyšší vypočtená LAeq, 1h (noční doba) - 26,2 dB
VÝHLED, stav po realizaci záměru - rok 2020
Nejvyšší vypočtená LAeq, 8h (denní doba) - 49,8 dB
Nejvyšší vypočtená LAeq, 1h (noční doba) - 33,3 dB
VÝHLED, stav po realizaci záměru - rok 2120
Nejvyšší vypočtená LAeq, 8h (denní doba) - 49,8 dB
Nejvyšší vypočtená LAeq, 1h (noční doba) - 36,6 dB
Výpočet je proveden za současného a trvalého provozu všech zdrojů.
Rozdíl mezi roky 2020 a 2120 je dán především velikostí tělesa skládky.
V noční době je provozována pouze kogenerační jednotka a nově by mohly být
v provozu centrifugální dmychadla kompostovacích boxů.

V.4. Charakterizace rizik
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně
vycházet z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční
době ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto
prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Na základě vyhodnocení výsledků hlukové studie (modelových výpočtů v konkrétních
výpočtových bodech) lze vyslovit následující odborné předpoklady pro obyvatele v okolí
záměru :
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Nejvyšší zjištěné hodnoty hluku v současné době vlivem stacionárních zdrojů
nesignalizují nepříznivé účinky hluku na zdraví, a to v denní ani noční době.
Vlivem záměru se ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (LAeq, T) ve dne zvýší,
nedojde však k překračování zdravotně významných hodnot.
U výpočtového bodu V2 (Vrcov č.p. 34, Borovany) je sice hodnota hraniční, ale ve
skutečnosti by měla být nižší (všechny zdroje nebudou v provozu trvale a nebudou
provozovány současně tak, jak počítá model v hlukové studii).
Hodnoty vypočtené pro noční dobu se navýší, zůstanou však dle výpočtů bezpečně
pod zdravotně významnými hodnotami.
Výsledky výpočtu hlukové zátěže po realizaci záměru ze stacionárních zdrojů
neznamenají zatížení obyvatel a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku na zdraví.
Uvedené platí pro obě počítané výhledové varianty - tedy provoz v roce 2020, ale i v
roce 2120, kdy se očekává uzavření areálu.
Nejistota výpočtu hluku programu HLUK+, verze 10.22 Profi se pohybuje v rozmezí
do 2 dB.
Provoz areálu CKNO Růžov po realizaci záměru neovlivní významně hlukovou situaci
v zájmovém území.

VI.

NEJISTOTY
Při odhadu rizika je třeba vždy mít na zřeteli, že se jedná o zjednodušený pohled na

složitý komplexní děj s mnoha faktory a proměnnými.
Hlavní nejistoty :
-

Nejistoty spojené s použitím konzervativního přístupu, který celkové riziko vědomě
nadhodnocuje, neboť předpokládá, že lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím
a hlukové zátěži celých 24 hodin.

-

Nejistota chybějících vstupních dat o imisním pozadí oblasti.

-

Nejistota použitých hodnot z rozptylové a hlukové studie - je dána matematickým
modelem, který je vždy jen přiblížením skutečnosti. V případě hlukové studie je
uvažován současný provoz všech zdrojů, a také provoz trvalý, přičemž bude ve
skutečnosti probíhat po dobu několika hodin během směny.

-

Zdrojem použitých toxikologických dat a dat o působení hluku jsou zahraniční
epidemiologické studie. Je to nezbytný postup, protože údajů o vztahu dávka –
účinek je nedostatek. Přitom je zřejmé, že přenesení těchto vztahů z jiného prostředí
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(s jinou skladbou znečištěného ovzduší a jiným hlukovým zatížením či s jinými
populačními zvyklostmi), může vést ke zkreslení výsledků.

VII.

SOUHRN VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR
Z provedeného hodnocení vlivů záměru "Zařízení na úpravu odpadů v areálu CKNO

Růžov" na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry :
OVZDUŠÍ
Z hlediska ovzduší byla pozornost věnována sirovodíku (sulfanu, H2S) a amoniaku
(čpavku, NH3) jako reprezentativním látkám v odpadním plynu, které vznikají při rozkladu
organických materiálů, a dále prachovým částicím PM10 a PM2,5, oxidům dusíku a oxidu
uhelnatému (látky emitované při provozu zařízení na úpravu odpadů).
Příspěvky záměru k imisnímu pozadí sirovodíku a amoniaku byly v rozptylové studii
zjištěny na úrovni, která neovlivní významně situaci v území.
Vzhledem k referenčním koncentracím stanoveným pro imise sirovodíku a amoniaku
v ovzduší je možné zdravotní riziko akutních i chronických dráždivých a toxických účinků
imisí obou látek v okolí areálu CKNO Růžov po realizaci záměru vyloučit.
Příspěvky záměru k imisní situaci dalších hodnocených látek byly v rozptylové studii
zjištěny nízké a nemohou znamenat změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo v území.
Vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší není předpokládán.
HLUK
Provoz areálu CKNO Růžov neovlivní významně hlukovou situaci v zájmovém území.
Výsledky výpočtu hlukové zátěže po realizaci záměru ze stacionárních zdrojů
neznamenají zatížení obyvatel a nelze očekávat nepříznivé účinky hluku na zdraví.
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IX.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZKRATEK

AQG

Směrnice pro kvalitu ovzduší (angl. Air Quality Guidelines)

CKNO

Centrum pro komplexní nakládání s odpady

CO

Oxid uhelnatý

č.p.

Číslo popisné

ČSÚ

Český statistický úřad

H2S

Sirovodík

HQ

Kvocient nebezpečí (angl. Hazard Quotient)

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku

MFÚ

Mechanicko-fyzikální úprava

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

NH3

Amoniak (čpavek)

NO2

Oxid dusičitý

NOx

Oxidy dusíku

NP

Nadzemní podlaží

PM10, PM2,5

Tuhé znečišťující látky, frakce 10 a 2,5 µm

SZÚ

Státní zdravotní ústav

US EPA

Agentura pro ochranu živ. prostředí (angl. Environmental Protection Agency)

WHO

Světová zdravotnická organizace (angl. World Health Organization)

Nejsou vysvětleny zřejmé, běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.
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ÚVOD
Integrované hodnocení úložiště bylo objednáno firmou Ing. Radek Píša, s.r.o. dne 28. 1. 2021. Cílem
prací je posoudit rizika ukládání odpadů v areálu skládky Růžov. Skládka je provozovaná v rámci
Centra komplexního nakládání s odpady (CKNO) společností Růžov a.s. Pro zpracování tohoto
hodnocení rizik jsou využity údaje a zprávy dodané objednavatelem, zprávy archivované v ČGS a
vlastní terénní průzkum.
0.1

Základní údaje o úkolu
Název úkolu

Růžov: integrované hodnocení úložiště –
hodnocení rizik

Místopisné určení

Kraj:

Jihočeský (CZ031)

Okres:

České Budějovice (CZ0311)

Obec:

Ledenice (544736)

Katastrální území:

Ledenice (679798)

Obec:

Borovany (544281)

Katastrální území:

Borovany (607746)
Vrcov (607771)

Doba řešení úkolu
Objednavatel prací
Řešitelská organizace

0.2

2021
Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02
Pardubice
IČ: 28 85 61 39
Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9
IČO: 25 12 84 42

Odpovědný řešitel

RNDr. Miroslav Raus, Ph.D.
- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce
hodnotitel rizik ukládání odpadů, č. j. 2570/2009
- osvědčení odborné způsobilosti v oboru
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce v oboru hydrogeologie a environmentální
geologie č. 2180/2012

Cíl geologických prací

hodnocení rizik

Legislativní předpisy

Hodnocení rizik vychází zejména z níže uvedených legislativních předpisů:


Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.



Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška č. 104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů, která stanovuje obsah a rozsah posudku v příloze č. 12:
1. geologické hodnocení,
2. geomechanické hodnocení,

Geo Vision s.r.o. 2150212
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3. hydrogeologické hodnocení,
4. geochemické hodnocení,
5. hodnocení vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí,
6. hodnocení provozní fáze,
7. hodnocení z dlouhodobého hlediska,
8. hodnocení vlivu přijímacích povrchových zařízení.


Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška byla zrušena zákonem
č. 541/2020 Sb. a ke dnu vydání této zprávy nebyla vydána vyhláška nová.



Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu. Vyhláška byla zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. a ke dnu vydání této zprávy nebyla vydána
vyhláška nová. Pro hodnocení rizik je využito znění vyhlášky zrušené, a to zejména přílohy č. 4
(Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky), č. 10 (Požadavky na obsah
škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu) a č. 11 (Podmínky pro využívání odpadů na
povrchu terénu), z níž jsou pro uvedený záměr relevantní především body 1 a 5. Nejdůležitější
požadavky jsou uvedeny dále. V případě, že nová vyhláška výrazně změní hodnoty, které jsou
uvedeny níže, je možno toto hodnocení rizik aktualizovat doplňkem.
Tabulka č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
ukazatel
jednotka
kovy
As
mg/kg sušiny
Cd
mg/kg sušiny
Crcelk.
mg/kg sušiny
Hg
mg/kg sušiny
Ni
mg/kg sušiny
Pb
mg/kg sušiny
V
mg/kg sušiny
monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované)
BTEX
mg/kg sušiny
polycyklické aromatické uhlovodíky
PAU
mg/kg sušiny
chlorované alifatické uhlovodíky
EOX
mg/kg sušiny
ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované)
uhlovodíky C10 – C40
mg/kg sušiny
ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované)
PCB
mg/kg sušiny

limitní hodnota
10
1
200
0,8
80
100
180
0,4
6
1
300
0,2

BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu,
fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny
PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153,180)
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Tabulka č. 10.2 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
testovaný
organismus
Ryba
Poecilia reticulata,
nebo
Brachydanio rerio

Perloočka
Daphnia magna
Straus
Řasa
Desmodesmus
subspicatus
nebo
Pseudokirchneriella
subcapitata
semena
Sinapis alba

doba působení
(hodina)
96

48

72

72

I

II

ryby nesmí vykazovat v
ověřovacím testu výrazné
změny chování ve srovnání
s kontrolními vzorky a
nesmí uhynout ani jedna
ryba
procento imobilizace
perlooček nesmí v
ověřovacím testu
přesáhnout 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky
neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice růstu řasy
větší než 30 % ve srovnání
s kontrolními vzorky

ryby nesmí vykazovat v
ověřovacím testu výrazné
změny chování ve srovnání
s kontrolními vzorky a
nesmí uhynout ani jedna
ryba
procento imobilizace
perlooček nesmí v
ověřovacím testu
přesáhnout 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky
neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice nebo
stimulace růstu řasy větší
než 30 % ve srovnání
s kontrolními vzorky

neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice růstu kořene
semene větší než 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky

neprokáže se v ověřovacím
testu inhibice nebo
stimulace růstu kořene
semene větší než 30 % ve
srovnání s kontrolními
vzorky

Z přílohy č. 11
1.

Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné
vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, jestliže:
a) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se
zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce
č. 10.2, sloupec I, nebo ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými
testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci I
této tabulky,
b) obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty
anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1,
c)

5.

pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační
vrstvy schopné zúrodnění – biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené
v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé
živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti
infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce
č. 341/2008 Sb.

Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v bodech 1 až 3 a
6 se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané
místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané
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odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální,
chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního
prostředí, a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených
v bodech 1 až 3, s výjimkou využívání sedimentů, stanoveny v provozním řádu příslušného
zařízení. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny
požadavky stanovené v bodě 4 a v § 12 odst. 4.


Věstník MŽP č. 3/2011 Metodický pokyn odboru ekologických škod MŽP – Analýza rizik
kontaminovaného území.



Věstník MŽP č. 1/2014 Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění.

Hodnocení rizik úložiště je zpracováno a členěno v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988
Sb., v platném znění, o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické
činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, která stanovuje obsah a rozsah
posudku.
Použité zkratky a symboly jsou vysvětleny na str. 4 nebo při jejich prvním užití v textu.
0.3

Geografie

Základní údaje jsou v tab. 3, na obrázcích 1 a 2 je celková situace záměru.
Základní geografické údaje
jednotka
kraj
okres
obec
katastrální území
obec
katastrální území

název
Jihočeský
České Budějovice
Ledenice
Ledenice
Borovany
Borovany
Vrcov

kód
CZ031
CZ0311
544736
679798
544281
607746
607771

Geomorfologické začlenění lokality (podle www.geoportal.gov.cz):
systém:
Hercynský
provincie:
Česká vysočina
subprovincie:
Česko-moravská soustava (II)
oblast:
Jihočeské pánve (IIB)
celek:
Třeboňská pánev (IIB-2)
podcelek:
Lomnická pánev (IIB-2a)
okrsek:
Českovelenická pánev (IIB-2A-b)
Souřadnice středu záměru:
JTSK:
GPS (WGS84):

Y = 744 600
N = 48°55'00"

X = 1 174 100
E = 14°38'20"

Pozemky záměru jsou mimo zastavěnou oblast a jsou vedeny jako ostatní plochy, komunikační plochy,
komunikace a dobývací prostor.
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Situace lokality – širší vztahy
(zdroj: www.cuzk.cz)
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Situace záměru v ortofotomapě
(zdroj: objednavatel prací)
0.4

Základní údaje o záměru

V tomto posudku jsou hodnocena rizika spojená s ukládáním odpadů, terénními úpravami pro rozšíření
stávající skládky a pro další účely Centra komplexního nakládání s odpady (CKNO). Některé inertní
odpady budou posléze použity i pro rekultivaci skládkového tělesa.
Celková plocha záměru je 51 300 m2, uloženo bude 500 000 m3 (tj. zhruba 750 000 t). Skládka je
pravidelně hutněna, aby nedocházelo k sesuvům a nevhodnému sedání materiálu.
Skládka je v místech vytěžené části ložiska keramických jílů a diatomitu Borovany–Ledenice (ID
B314190), avšak mimo stávající bloky zásob (obrázek 3). Území je pokryto CHLÚ Ledenice I (ID
14190000). Severně od záměru je ložisko cihlářské suroviny Ledenice (ID D3141901).
Záměr nevyžaduje zvláštní napojení na technickou infrastrukturu, pro dopravu budou využity stávající
veřejné komunikace a vnitroareálové komunikace.
Skládkování materiálů probíhá od roku 1997 a ukončení se nepředpokládá před rokem 2030.

Geo Vision s.r.o. 2150212
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ložisko Ledenice

DP Ledenice

Lokalita záměru
ložisko
Borovany–Ledenice

CHLÚ Ledenice I

Ložiskové objekty v okolí záměru
(zdroj: www.geology.cz)
0.5

Stručná historie lokality a dosavadní prozkoumanost

První zpráva o ložisku Borovany–Ledenice je podle Nesrovnala a Laňara (1991) již z roku 1909, kdy
byl hodnocen geologický průzkum mezi ledenickou cihelnou a Růžovem. Při tom byla zjištěna 3
ložiska diatomitu. V blízkém okolí Růžova bylo jedno z nich (s objemem cca 100 000 m3). Po dalším
průzkumu v letech 1915–1916 následovala těžba a produkce mletého, sušeného diatomitu a lehčených
cihel. Na těžbě a výrobě se podílela řada firem, až v roce 1929 převzal celou těžbu Calofrig. Tento
podnik přešel v roce 1945 pod národní správu a v roce 1947 byl znárodněn. Do roku 1989 byl Calofrig
národním podnikem, který se kromě těžby nerostných surovin věnoval i výrobě keramického zboží –
především stavební a hrubé keramiky. V současnosti suroviny těží a zpracovává podnik LB
MINERALS, s.r.o., který patří mezi největší těžaře keramických surovin v ČR.

Geo Vision s.r.o. 2150212
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Ložisko je prozkoumáno v mnoha etapách v husté vrtné síti. Oblast současné skládky je navíc ještě
ověřena hydrogeologickými průzkumy (např. Koroš, Nesrovnal, Trenda 1992; Koroš a spol. 1995).
Skládka je pravidelně monitorována (např. Kohout 2020). Vrtná síť je vidět na obrázku 4.

Vrtná prozkoumanost lokality
(zdroj: www.geology.cz)
0.6

Technické práce

V rámci posouzení rizik na lokalitě Růžov nebyly provedeny technické (vrtné) práce, protože
geologická stavba lokality je dostatečně známá díky dříve provedeným průzkumům.

Geo Vision s.r.o. 2150212
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1

GEOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Lokalita regionálně geologicky patří do třeboňské pánve, která je vyplněna křídovými a terciérními
sladkovodnímu sedimenty. V jejich podloží jsou horniny krystalinika, které leží mělce pod povrchem
terénu západně od lokality (viz např. obrázek 5). Podrobný geologický popis pro hodnocení
ložiskového průzkumu vypracovali Nesrovnal a Laňar (1991), od nichž přejímáme většinu dalších
informací.

Geologická mapa okolí v měřítku 1 : 50 000
(zdroj: www.geology.cz)
Vysvětlivky:
kvartér

terciér

neogén
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107

písky, štěrky, písčité křemenné drobnozrnné
štěrky, písčité jíly modravošedé

111

jíly, jílovité písky, diatomitové jíly, diatomity

112

bazální slepence a pískovce, jíly, jílovité
písky, pískovce, uhelné jílovce

mezozoikum křída

273

pískovce, slepence, jílovce a prachovce

proterozoikum–paleozoikum

1342

pararula

terciér

neogén

zlom zjištěný
zlom předpokládaný
zlom zakrytý

Na krystalinickém fundamentu (pararuly) začala v křídě pánevní sedimentace, na lokalitě záměru však
křídové sedimenty vyvinuty nejsou (byly denudovány), vyskytují se až východně od osady Růžov
(klikovské souvrství).
Spodní zachovanou sedimentární výplní na lokalitě je terciérní mydlovarské souvrství. Nejníže jsou
bazální klastické jílovité písky o mocnosti až 14 m. Směrem do nadloží pozvolna ubývá klastické
složky a sedimenty přecházejí do nazelenale šedých jílů s vložkami jílovité křemeliny. Tato část je
nazývána spodním (podslojovým) oddílem mydlovarského souvrství a je v přímém podloží ložiskově
využitelného diatomitu. Ten je vyvinut ve třech intervalech, z nichž prostřední („vývoj b“) představuje
hlavní produktivní část diatomitové sedimentace. Celková mocnost diatomitové sedimentace je kolem
15 m.
Po přerušení sedimentace se v pliocénu usazovaly ledenické vrstvy, jejichž typickým představitelem
jsou namodrale šedé jíly („modřice“), které občasně obsahují tmavé bituminové polohy s ojedinělými
výskyty prouhelnatělých zbytků dřev.
V nadloží ledenických vrstev se nacházejí pliocén – pleistocenní sedimenty (silně písčité rezavě hnědé
až červené jíly a výraznou příměsí hrubé štěrkové frakce).
V nadloží jsou na některých místech vyvinuty i spraše a sprašové hlíny.
Skládka je v prostoru, kde byly vytěženy průmyslově využitelné nerosty, jejich nadloží a hlušina;
původní sedimentace je tedy zachována pouze v podloží skládky, které má jílovitý charakter
s výrazným podílem trojvrstevných jílových minerálů (ilit – montmorillonit), a proto se vyznačuje
výraznou sorpční schopností. To je v případě vybudované skládky velkou výhodou z hlediska zamezení
potenciální kontaminace okolního horninového prostředí.
Geologickou stavbu lokality před těžbou a současný stav ukazuje obrázek 6.
Lokalita je po geologické stránce vhodná pro navržený záměr.
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Geologický řez lokalitou (převýšený)

2

GEOMECHANICKÉ HODNOCENÍ

Pro ověření inženýrsko-geologických podmínek byly v roce 1995 odvrtány na lokalitě vrty a byly
provedené polní geotechnické zkoušky (penetrační sondy), které jsou dokumentovány ve zprávě
Koroše a kol. (1995). Na jejich základě pak byly matematicky modelovány metodou konečných prvků
stabilitní poměry projektované skládky.
Pro projekt skládky bylo doporučeno, aby prostor skládky byl od vlastní těžebny ohraničen nově
vybudovanou hrází.
Dále bylo konstatováno, že materiály, které se nacházejí na těžebně (např. skrývky) jsou vhodné do
zemního těsnění. Samotní skládka byla projektována jako těsněná (zemní těsnění a folie HDPE).
V současné době je skládka stabilní, nejsou na ní vidět projevy svahových nestabilit. Při dodržení
postupů, které byly projektovány před vybudováním skládky, nehrozí geomechanické problémy.
Podle požadavků vyhlášky č. 104/1988 Sb. v platném znění, je možné konstatovat, že:
a) v průběhu tvorby úložiště, a i po jeho ukončení se neočekávají deformace, které by poškodily
provozuschopnost úložiště, nebo které by vytvořily cesty k únikům polutantů do biosféry;
b) stabilita geologických struktur je dostatečná;
c) uložený materiál bude mít dostatečnou stabilitu slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi
horninového prostředí.
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Lokalita je z geomechanického hlediska stabilní a ukládaný materiál bude mít dostatečnou
stabilitu slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi horninového prostředí.

3

HYDROGEOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Hodnocená lokalita skládky patří částečně do povodí Petrovického potoka ID 117301105200, č. h. p.
1-07-02-0420, jižní část pak do povodí Chrastského potoka ID 116040000400, č. h. p. 1-06-02-0550.
Odvodňování těžební lokality, která sousedí se skládkou, je z oprámu potrubím pod skládkou do
sedimentační nádrže a posléze do Chrastského potoka.
Průsakové vody na skládce jsou svedeny do retenční jímky o obsahu 1 000 m 3. Maximální hladina vody
v jímce je 20 cm pod okraj foliového těsnění, provozní hladina v jímce je udržována po horní přepadové
potrubí mezi jímkou a čerpací šachtou. Likvidace průsakových vod je řešena variantním způsobem:
 Zpětný rozvoz na těleso skládky. Pro zvlhčování tělesa skládky je přednostně využívána průsaková
voda čerpaná z jímky průsakových vod. Teprve při jejím nedostatku a technologické potřebě
je možno použít užitkovou vodu. Zvlhčování tělesa skládky je zajištěno pojízdnou cisternou, z níž
je voda rozlévána nebo rozstřikována na tělese skládky. Po dobudování bude využíván systém
zpětné závlahy (zejména v rekultivované části skládky).
 Odvoz na ČOV. Odpadní vody ze žumpy a přebytek průsakových odpadních vod ze skládky jsou
odváženy ke zneškodnění na smluvní ČOV se schopností odbourat znečišťující složky – ČOV
Borovany, Trhové Sviny nebo České Budějovice. Případná změna ČOV bude předem projednána
s krajským úřadem a krajskému úřadu bude předložena smlouva na zneškodňování odpadních vod.
Provozovatel bude plnit pro předávané odpadní vody podmínky dané smlouvou s ČOV, na kterou
budou průsakové odpadní vody odváženy.
Podle Quitta (1971) je zájmové území v mírně teplé klimatické oblasti MT5, charakteristické
normálním až krátkým, mírně suchým a mírně chladným létem. Zima je mírně chladná, suchá až mírně
suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více je
100–120. Roční srážkový úhrn je 670 mm, průměrná roční teplota je 7,8 oC.
Lokalita leží těsně u chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Třeboňská pánev, ID 218.
Hranicí je silnice Ledenice–Růžov–Borovany. Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. má Petrovický
potok číslo stanovené vody 66 (Lužnice třeboňská), jedná se o kaprové vody. Vody jsou však odváděny
do Chrastského potoka, který není vymezen mezi lososovými a kaprovými vodami, patří pouze
k povodí s číslem stanovené vody 58 (Stropnice) s typem vody L.
Katastrální území Ledenice patří mezi zranitelné oblasti ve smyslu nařízení vlády č. 262/2012
v platném znění. K. ú. Vracov patřilo mezi zranitelné oblasti do 31. 12. 2007.
Lokalita je mimo záplavová území.
Podle hydrogeologického členění lokalita patří do hydrogeologického rajonu základní vrstvy
Třeboňská pánev – jižní část (ID 2140), útvar podzemních vod je rovněž Třeboňská pánev – jižní část,
ID 21400.
Základní hydrologické charakteristiky lokality a jejího okolí ukazuje vodohospodářská mapa 1 : 50 000
32-22 (České Budějovice) – obrázek 7, na němž je vidět, že v blízkosti lokality jsou poměrně významná
ochranná pásma vodních zdrojů obcí Ledenice, Borovany a Vrcov (např. Kadlec 2008). Lokality se
však žádné ochranné pásmo nedotýká.

Geo Vision s.r.o. 2150212

16

Růžov: Integrované hodnocení úložiště – hodnocení rizik

Vysvětlivky:

lokalita záměru

Výřez z vodohospodářské mapy 1 : 50 000
(zdroj:www.heis.vuv.cz)
Hydrogeologií lokality se zabývaly téměř všechny ložiskové průzkumy (např. Nesrovnal a Laňar 1991)
a také hydrogeologické průzkumy zaměřené přímo na hydrogeologické poměry skládky (Koroš,
Nesrovnal, Trenda 1992; Koroš a kol. 1995). Stávající skládka je pravidelně monitorována (např.
Kohout 2020), zprávy jsou archivovány u provozovatele skládky. Základní hydrogeologické
charakteristiky lze najít i v hydrogeologické mapě 1 : 50 000, která je na obrázku 8.
Hydrogeologie lokality ložiska jílů a diatomitu je ovlivněna plošnou i vertikální litofaciální
různorodostí sedimentů. Jejich rozdílné hydraulické vlastnosti se projevují vznikem lokálních zvodní.
Hladina podzemní vody má v celé oblasti generelní spád k SV až SSV se sklonem cca 5 m/500 m.
Podle dřívějších průzkumů a údajů (např. Unzeitig ve zprávě Nerovnal a Laňar 1991 je v okolí ložiska
hladina podzemní vody napjatá, což se však v těžebně nijak neprojevuje a voda v oprámu je pouze
srážková.
Podzemní vody jsou HCO3–SO4-Ca-Mg charakteru (Nesrovnal a Laňar 1991).
Lokalita má známé a dobře prozkoumané hydrogeologické poměry, kvalita podzemní vody je
pravidelně sledována. Lze konstatovat, že projektované práce neohrozí povrchové vody ani
neomezí proudění podzemních vod a nezhorší jejich kvalitu.

Geo Vision s.r.o. 2150212
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lokalita záměru

Hydrogeologická mapa širšího lokality v měřítku 1 : 50 000
(zdroj:www.geology.cz/)
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Vysvětlivky:
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4

GEOCHEMICKÉ HODNOCENÍ

Z geologické stavby lokality nelze vyvodit, že by v okolí ložiska diatomitu a jílů Borovany–Ledenice
mohly být zvýšené obsahy prvků, které pro ukládání odpadů na povrchu terénu určovala zrušená
vyhláška č. 294/2005 Sb. Terciérní a kvartérní sedimentární pánevní výplň je v těchto místech tvořena
písky, jíly a diatomitem.
Pro limity odpadů, které na skládce budou ukládány nelze ani použít hodnoty indikátorů znečištění, jak
je udává Metodický pokyn (MP) MŽP (Věstník MŽP 1/2014), protože např. u arsenu je konstatováno,
že: „V případě arsenu jsou v České republice vzhledem ke geochemickým poměrům v horninovém
prostředí běžné vyšší koncentrace než uvedené indikátory znečištění. V takových případech jsou
indikací znečištění až koncentrace arsenu překračující hodnoty přírodního pozadí v místněspecifických podmínkách hodnocené lokality.“ (Poznámka 1, str. 120).
Následující tabulka 4 má tedy pouze informativní charakter. Pokud se budou nové legislativní předpisy
výrazně lišit od limitů, se kterými pracuje toto hodnocení, bude to řešeno doplňkem.
Hodnoty pro odpady ve srovnání s indikátory znečištění (mg/kg sušiny)
ukazatel
As
Cd
Cr (celk.)
Hg
Ni
Pb
V

odpady dle
MP
vyhl.
prům. území
ost. plochy
294/2005
10
2,4
0,61
1
800
70
200
536*
0,29*
0,8
43
10
80
20 000
1 500
100
800
400
180
5 100
390
* platí pro šestimocný chrom

Na lokalitě mají být k terénním úpravám používány především zeminy z geologických formací, které
odpovídají okolí lokality – tedy kvartérní spraše a sprašové hlíny, terciérní písčité jíly a písky a křídové
jíly a písky. Tyto zeminy budou mít velmi obdobné chemické složení jako podloží lokality.
Při dodržení projektovaného záměru (na lokalitě budou ukládány především inertní odpady, které musí
splňovat platné zákonné předpisy) lze konstatovat, že geochemické prostředí lokality nebude
ovlivněno a ukládání odpadů v souladu s Provozním řádem, neovlivní geochemické vlastnosti
horninového prostředí ani podzemních vod.

5

HODNOCENÍ VLIVU NA ZDRAVÍ LIDÍ A SLOŽKY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Vliv na zdraví lidí a složky životního prostředí byl hodnocen v Oznámení záměru (dále jen Oznámení)
„Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov“ (Píša a kol. 2020). Z tohoto
Oznámení vycházíme v textu této kapitoly.
a) Územní systém ekologické stability (ÚSES). Nejblíže tělesu skládky je lokální biokoridor LBK
0253. Podle citovaného Oznámení musí být zajištěna jeho ochrana, aby nedošlo k omezení jeho
funkce při rozšiřování tělesa skládky.
b) Zvláště chráněná území a území přírodních parků – záměrem nebudou dotčeny, protože na lokalitě,
ani v jejím bezprostředním okolí se tato zákonem chráněná území nenacházejí. CHKO Třeboňsko
Geo Vision s.r.o. 2150212
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je vzdáleno více než 7 km od záměru. Přírodní památky Kaliště a Ohrazení jsou zhruba 4 km od
lokality.
c) Natura 2000 – lokalita záměru nezasahuje na území žádné lokality soustavy Natura 2000. Ani
v těsném okolí se toto území nevyskytuje. Prvky soustavy Natura 2000 dotčeny nebudou.
d) Ochranná pásma – lokalita záměru je mimo ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma
přírodních léčivých zdrojů.
e) Lokalita je mimo CHOPAV Třeboňská pánev (ID 218).
f) Významné krajinné prvky – na lokalitě a v jejím nejbližším okolí se nevyskytují.
g) Hustě zalidněná území – lokalita leží mimo obydlená území.
h) Území historického, kulturního nebo archeologického významu – na lokalitě ani v jejím nejbližším
okolí se nenacházejí, což je dáno i bývalým využitím (těžba nerostných surovin).
i) Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení – v okolí nejsou. Těžba diatomitu a jílů má vliv na
životní prostředí, tyto vlivy (plán otvírky a přípravy k dobývání – POPD), podobně jako vliv
současné skládky je vždy posuzován podle příslušných zákonů (především zákon č. 100/2001 Sb.).
V okolí je dále průmyslový závod LB MINERALS s.r.o. a závod firmy BONUS obchodní
agentura, spol. s r. o., která provozuje linku na recyklaci pneumatik. Všechny kumulativní vlivy
byly posouzeny v Oznámení.
j) Přírodní zdroje. Skládka je v místech vytěžené části ložiska keramických jílů a diatomitu
Borovany–Ledenice (ID B314190), avšak mimo stávající bloky zásob (obrázek 3). Území je
pokryto CHLÚ Ledenice I (ID 14190000) a z malé části dobývacím prostorem Ledenice
(organizace: LB MINERALS, s.r.o., IČ: 27994929). Severně od záměru je ložisko cihlářské
suroviny Ledenice (ID D3141901).
k) Půda – v širším okolí záměru se vyskytují půdy typu pseudoglej, skupiny stagnosoly, které jsou
charakterizovány výskytem výrazného mramorovaného, redoximorfního diagnostického
horizontu. Skládka je mimo ZPF a PUPFL.
l) Fauna a flora. Na lokalitě byl proveden orientační biologický terénní průzkum v rámci Oznámení.
Nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů.
m) Krajinný ráz – projektovanými pracemi nebude krajinný ráz výrazně ovlivněn, protože
dominujícím prvkem je těžebna jílů a diatomitu a s ní související uložené skrývky. Skládka po
rekultivaci vrátí morfologii reliéfu krajiny do stavu před zahájením těžby nerostných surovin.
n) Vlivy na ovzduší byly posouzeny v Oznámení, kde je konstatováno, že příspěvky záměru
k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné,
s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik.
o) Vlivy na hlukovou situaci byly rovněž posouzeny v Oznámení. Navážení a ukládání inertních
materiálů se nebude významně podílet na zvýšení hlukové situace.
p) Vlivy na lidské zdraví byly rovněž posouzeny v Oznámení. Vliv záměru na veřejné zdraví z
hlediska ovzduší ani hlukové zátěže není předpokládán.
Lze konstatovat, že rozšířením skládky Růžov a souvisejícími terénními úpravami, které jsou
posuzovány v tomto hodnocení, nebude negativně ovlivněno zdraví lidí a nebudou ani negativně
ovlivněny složky životního prostředí (rostliny, živočichové a další chráněné přírodní objekty).
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6

HODNOCENÍ PROVOZNÍ FÁZE

6.1

Identifikace provozovatele skládky

Vlastníkem a provozovatelem Centra komplexního nakládání s odpady Růžov (tedy i hodnocené
skládky) je firma Růžov a.s., jejímiž akcionáři jsou Marius Pedersen a.s., město Borovany a městys
Ledenice.
Růžov a.s. má tyto kontaktní údaje:
Adresa:
IČ:
DIČ:
tel:
fax:
6.2

Růžovská 588, Borovany 373 12
25961942
CZ25961942
495500550
495500555

Ukládané odpady

Pro skládku Růžov byl vypracován Provozní řád jehož součástí je příloha J.1.1) „Seznam odpadů
povolených pro příjem na skládku“. Tento seznam je velmi rozsáhlý a není nutné ho pro hodnocení
rizik uvádět na tomto místě, navíc je uveden i v Oznámení záměru. Provozní řád byl schválen KUJCK
18012/2006 OZZL/12/Je/R ze dne 16. 3. 2006 s poslední 13. změnou KUJCK 148435/2017/OZZL, ze
dne 20. 12. 2017.
Pro hodnocení rizik projektovaných prací (terénní úpravy, rozšíření skládky a rekultivace) budou
využity zejména odpady uvedené v tabulce 5 (výňatek ze Seznamu odpadů z Provozního řádu). Podle
přechodného ustanovení vyhlášky č. 8/2021 Sb. (Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností
odpadů /Katalog odpadů/) se odpady do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky
č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020
Sb. (zákon o odpadech).
Seznamu odpadů, které budou zejména použity při skládkování a terénních úpravách
Kód odpadu
01 01 02
01 03 06
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 12

Kategorie
O
O
O
O
O
O

02 04 01
10 01 01

O
O

10 01 02
10 01 03
10 01 05
10 01 07
10 01 15

O
O
O
O
O

10 01 17
10 02 01
10 02 02

O
O
O

Geo Vision s.r.o. 2150212

Název odpadu
Odpady z těžby nerudných nerostů
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
Odpadní písek a jíl
Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly
01 04 07 a 01 04 11
Zemina z čištění a praní řepy
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného
pod číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené
pod číslem 10 01 14
Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
Odpady ze zpracování strusky
Nezpracovaná struska
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Kód odpadu
10 09 06

Kategorie
O

10 09 08
10 10 06

O
O

10 10 08
10 11 14
10 12 01
10 12 03
10 12 06
10 12 08

O
O
O
O
O
O

10 12 99
15 01 07
16 03 04
16 11 02

O
O
O
O

16 11 06

O

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

O
O
O
O

17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 09 04

O
O
O
O
O

19 01 12
19 01 19
19 03 05
19 03 07
19 05 01
19 05 02

O
O
O
O
O
O

19 05 99
19 12 05
19 12 09
19 12 12

O
O
O
O

20 02 02
20 03 03

O
O

Název odpadu
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09
05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10
05
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
Úlet a prach
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném
zpracování)
Odpady jinak blíže neurčené
Skleněné obaly
Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z
metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů
neuvedené pod číslem 16 11 05
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03 (na sektor S-OO3 pouze bez obsahu
sádrokartonu)
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Odpadní písky z fluidních loží
Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu –
neobsahující podíl odpadů živočišného původu
Odpady jinak blíže neurčené
Sklo
Nerosty (např. písek, kameny)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11
Zemina a kameny
Uliční smetky

Všechny uvedené druhy odpadu náleží do kategorie odpadu ostatní („O“), tzn. nemají charakter
nebezpečného odpadu. Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů
Geo Vision s.r.o. 2150212
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využívaných pro projektované práce musí splňovat zákonné požadavky vyhlášky, která nahradí zrušenou
vyhlášku č. 294/2005 Sb.
Kromě výše uvedených odpadů a odpadů, které jsou uvedeny v Provozním řádu mohou být pro úpravy
využity i následující materiály a výrobky schválené podle zvláštních předpisů, které jsou vhodné pro
zlepšení vlastností tvořeného tělesa:

A) Stavební výrobky
Kamenivo získané zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů odpovídající evropské
normě ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro
inženýrské stavby a pozemní komunikace. Kamenivo je přidáváno do zemního tělesa za účelem zvýšení
jeho únosnosti pro pohyb těžké techniky a zajištění stability svahů. Kvalitativní požadavky stavební
výrobky – kamenivo: jsou dané výše uvedenou normou ČSN EN 13242+A1. Dodavatel musí doložit
certifikát akreditované zkušební laboratoře o shodě výrobku s touto normou.
B) Rekultivační kompost
Kompost zařazený do 2. skupiny, třída II, dle přílohy č. 6 vyhlášky 341/ 2008 Sb., o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění. Komposty 2. skupiny, třídy II jsou určeny
pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro
využití při vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev,
na území průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách.
Kvalitativní požadavky na kompost 2. skupiny, třída II.: Kompost 2. skupiny, třída II musí splňovat
parametry dané v příloze č. 5 vyhl. 341/2008., tabulka č. 5.1 - Limitní koncentrace vybraných rizikových
látek, tabulka č. 5.2. - Znaky jakosti rekultivačního kompostu, tabulka č. 5.4 - Kritéria pro kontrolu účinnosti
hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů.
6.3

Přijímání, kontrola a evidence odpadů

Příjezd automobilů s odpadem je většinou po silnici II/155 Lednice–Borovany, ze které odbočuje
místní komunikace k areálu skládky, směrem k Vodárenské a Růžovské ulici a dále po účelové
asfaltové komunikaci k areálu skládky Růžov, a.s.
Za branou je autováha, toto místo je přijímacím zařízením, kde je zjištěna vstupní hmotnost a při
odjezdu a zvážení prázdného vozidla je odpočtem zjištěna čistá hmotnost odpadu, která je zaznamenána
do průběžné evidence.
1.

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:
a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2,
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu
předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),
d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné
evidence,
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,
f) převzetí čestného prohlášení dodavatele (odpovědné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až
do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním
popisu odpadu jsou pravdivé; čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.
Dokumenty dokladující kvalitu přijímaných odpadů se uchovají po dobu pěti let.

2.

Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí
dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení
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k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do
zařízení jsou následující:
a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa. IČ, bylo-li přiděleno),
b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,
c) popis vzniku odpadu,
d) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),
e) jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost
a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,
f) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním
předpisem,
g) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění
podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data
vypracování základního popisu odpadu,
h) předpokládané množství odpadu v dodávce,
i) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané
množství za rok,
j) stanovení kritického ukazatele, který bude sledován v průběhu opakovaných dodávek odpadu:
 dodávaných původcem odpadu minimálně jednou za rok
 dodávaných provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů v případě pravidelně i
nepravidelně se opakující každé dodávky jednoho druhu odpadu stejných vlastností,
vznikajícího v zařízení ke sběru a výkupu odpadů soustřeďováním stejných druhů odpadů
od různých původců minimálně dvakrát za rok.
Základní popis odpadu bude dodán vždy, když dojde ke změně podmínek, za kterých odpad vzniká a
mohlo by dojít ke změně vlastností odpadu.
V případě, že odpad neodpovídá deklarovanému druhu odpadu, nebude do zařízení přijat. V tomto
případě bude, v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění, o této skutečnosti
informován KÚ Jihočeského kraje vedoucím provozu.
6.4

Monitorování provozu zařízení

Provozní řád stanovuje monitorování vlivu zařízení na okolí v oblastech uvedených níže, přičemž
udává místa, četnost a rozsah monitoringu. Monitorované oblasti:
 Monitoring podzemních, povrchových, splaškových a průsakových vod.
 Monitoring plynu.
6.5

Vedení evidence odpadů

Přijímané odpady jsou průběžně evidovány, evidence je vedena za odpady vlastní i převzaté.
Náležitosti evidence odpadů jsou podrobně popsány v Provozním řádu.
6.6

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

Provozní řád rámcově určuje následující opatření:
 k omezení negativních vlivů zařízení (havárie),
 zjištění kontaminace v monitorovacím systému,
 zahoření v areálu skládky.
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V zařízení je platný Havarijní plán (Winter 2012) pro případ likvidace havarijních úniků pohonných
hmot a maziv (ropných látek).
Provozní řád a Havarijní plán byly schváleny KUJCK 18012/2006 OZZL/12/Je/R ze dne 16. 3. 2006
s poslední 13. změnou KUJCK 148435/2017/OZZL, ze dne 20. 12. 2017.
6.7

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví pracovníků

Tato oblast je zajišťována v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(zákoník práce). Je řešena v části G Provozního řádu (Bezpečnost práce a zdraví osob), kde jsou
vyjmenována:


6.8

Opatření k zajištění bezpečnosti provozu.
Zajištění ochrany zdraví.
Souhrnné hodnocení provozní fáze

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že:
a) Úložiště je stabilní.
b) Riziko případného negativního kontaktu mezi odpadem a složkami ŽP je výrazně sníženo
jak samotnou skladbou materiálů přijímaných na úložiště (inertní odpady), tak i konstrukcí
skládky. Možné havárie jsou řešeny v Provozním řádu a Havarijním plánu.
c) Rizika týkající se bezpečnosti provozu zařízení jsou nedílnou součástí Provozního řádu.
d) V blízkosti úložiště probíhá hornická činnost (těžba vyhrazených nerostů na výhradním
ložisku). Na vlastní lokalitě skládky však tato činnost neprobíhá a materiály (odpady) jsou
ukládány odděleně od této činnosti.
e) Riziko, že by došlo ke ztrátě propustnosti je přijatelné, protože v podloží lokality jsou jílovité
horniny s těsnící schopností a podloží skládky je těsněno jílem a geotextilií.

7

HODNOCENÍ Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA

Podle doporučení EU se za dlouhodobé hledisko považuje období nad 10 let. Z dlouhodobého hlediska
nepředstavují projektované práce na lokalitě Růžov, jak jsou popsány v tomto integrovaném hodnocení
úložiště, prakticky žádná rizika. Na lokalitě budou ukládány odpady, označované jako inertní
(kategorie O), které se svým geochemickým charakterem blíží původním horninám, které byly na
lokalitě těženy (jíly a diatomit) před započetím skládkování. Možnost ovlivnění horninového prostředí
je minimální, při nekázni v rozsahu ukládaných odpadů by mohlo dojít ke kontaminaci podzemní vody;
tato možnost je však hodnocena jako rovněž zanedbatelná. Taktéž lze konstatovat, že složky životního
prostředí a ani zdraví lidí nebudou negativně ovlivněny. K uvolňování látek v delším časovém
horizontu nedojde.
Pro hodnocení míry rizika je navržena následující matice (tabulka 6) s tím, že celková míra rizika je
brána jako nejvyšší dosažená v jednotlivých kategoriích. V tabulce 7 je klasifikováno riziko pro
lokalitu Růžov.
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Obecná klasifikace míry rizika
Míra rizika
Vysoká

Pravděpodobnost účinku
Určitě, nebo s vysokou
jistotou nastane

Střední

Odůvodněná
pravděpodobnost

Nízká

Malá pravděpodobnost

Zanedbatelná

Nízká pravděpodobnost,
spíše nenastane

Závažnost následků
Dojde k výrazným změnám složek ŽP, zdraví
lidí může výrazně ovlivněno. Náprava bude
možná pouze za použití zcela mimořádných
opatření.
Dojde k ovlivnění složek životního prostředí,
může dojít i k vlivu na zdraví lidí. Náprava je
možná, ale za použití těžké strojní techniky
apod.
Změny se projeví v malé míře na některých
složkách ŽP, jejich náprava bude možná
běžnými prostředky.
Ke změnám a ovlivnění nedojde nebo budou
tak nepatrné, že nebudou pozorovatelné.
Nedojde k ovlivnění složek ŽP ani zdraví lidí.

Klasifikace rizika na lokalitě Růžov
Typ rizika

Míra rizika

Geologické poměry

zanedbatelná

Inženýrskogeologické
poměry

zanedbatelná

Hydrogeologické poměry

zanedbatelná

Geochemické a
hydrogeochemické
poměry

zanedbatelná

Hodnocení vlivů na zdraví
zanedbatelná
lidí a složky ŽP
Celková míra rizika

zanedbatelná

Stručné zdůvodnění
Odpady jsou ukládány ve vytěženém prostoru a
neovlivní geologickou stavbu lokality.
Lokalita je stabilní, IG poměry nebudou ohroženy.
Hydrogeologické poměry nejsou záměrem nijak
ovlivněny. Odpady jsou ukládány nad úrovní
hladiny podzemní vody. Kvalita podzemní i
povrchové vody je pravidelně monitorována.
Ukládané odpady splňují kritéria stanovená
zákonnými předpisy a neovlivní geochemické a
hydrochemické poměry lokality ani jejího okolí.
Kvalita podzemní i povrchové vody je pravidelně
monitorována.
Projektované práce nebudou mít vliv na lidské zdraví
a složky ŽP.
Úložiště negativně neovlivní okolí
v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém
výhledu.

Úložiště lze z dlouhodobého hlediska hodnotit tak, že je dostatečně stabilní a nepředstavuje
ohrožení složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva.
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8

HODNOCENÍ VLIVU PŘIJÍMACÍCH ZAŘÍZENÍ

Na lokalitě je již vybudováno přijímací zařízení v areálu Růžov a.s. (autováha apod.), které slouží i pro
přijímání odpadů určených k terénním úpravám a dalším projektovaným pracím.
Přijímací zařízení je dopravně napojeno na místní komunikace a účelové vnitroareálové komunikace.
Technické zázemí pro běžnou údržbu strojů je již na lokalitě vybudováno.
Z tohoto důvodu je vliv přijímacích zařízení stejný, jako je tomu v současné době, a nevyžaduje
dalšího hodnocení.
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9

ZÁVĚR

Cílem integrovaného hodnocení úložiště, bylo posoudit, jakým způsobem mohou projektované terénní
úpravy a rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Růžov ovlivnit horninové prostředí, zdraví
obyvatelstva a složky životního prostředí – resp. zhodnotit, jaká rizika při projektovaných pracích hrozí.
K terénním úpravám a rekultivaci skládky budou použity odpady s označením „O“ a výkopové zeminy
(s. l.) nebo odpady, které jim v podstatě materiálově odpovídají. Na skládku jsou ukládány odpady
v rozsahu, který udává schválený Provozní řád.
Geologie lokality je jednoduchá a dostatečně známá, protože v minulosti přímo na lokalitě, kde je dnes
skládka, byly těženy diatomity a keramické jíly na ložisku Borovany – Ledenice a tato těžba
v současnosti pokračuje v blízkosti skládky.
Lokalita je z geomechanického hlediska stabilní a ukládaný materiál bude mít dostatečnou stabilitu
slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi horninového prostředí.
Realizací hodnoceného záměru nebudou negativně ovlivněny hydrogeologické ani hydrologické
poměry. Odpady budou ukládány nad hladinou podzemní vody. Nedojde ke změně úrovně souvislé
hladiny podzemní vody nebo směru proudění. Při dodržení podmínek Provozního řádu nedojde
k ovlivnění chemismu podzemní vody. Podzemní a povrchová voda je pravidelně monitorována a
sledování bude pokračovat i v následujících letech.
Geochemické poměry lokality nevykazují žádné anomálie a ukládané odpady tedy musí splňovat
zákonné požadavky. Nebudou tak negativně ovlivněny geochemické vlastnosti horninového prostředí
ani podzemních a povrchových vod.
Projektovanými pracemi nebude negativně ovlivněno zdraví lidí a nebudou ani negativně ovlivněny
složky životního prostředí (rostliny, živočichové a další chráněné přírodní objekty).
Provozní fázi řeší schválený Provozní řád, který se zabývá i haváriemi. Kromě toho je na skládce
schválený Havarijní plán. Při dodržení všech ustanovení by nemělo dojít k závažným situacím, které
by mohly ohrozit zdraví lidí a složky životního prostředí, ale Provozní řád a Havarijní plán i tyto
eventuality dostatečně řeší.
Celková míra rizika z dlouhodobého (ale i střednědobého a krátkodobého) hlediska je hodnocena jako
zanedbatelná, protože při dodržení všech požadovaných podmínek nemůže dojít k ovlivnění žádných
složek ŽP ani zdraví obyvatelstva.
Vliv přijímacích zařízení je hodnocen jako nevýznamný.
Toto hodnocení je zpracováno v době, kdy ještě nejsou ve sbírce zákonů vydány všechny doprovodné
předpisy (vyhlášky) k novému zákonu č. 541/2020 Sb. (o odpadech). Proto hodnocení rizik vychází
z vyhlášek, které platily ještě před platností nového zákona.
Celkově lze konstatovat, že rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov
nepředstavuje rizika pro horninové prostředí, ostatní složky životního prostředí a pro lidské
zdraví.

V Praze, 5. 3. 2021

RNDr. Miroslav Raus, Ph.D., odpovědný řešitel
osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu
funkce hodnotitel rizik ukládání odpadů, č.j.
2570/2009
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