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ÚVOD
Oznámení záměru pod názvem ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY S-OO3 MUTĚNICE HRANIČKY (dále i jen
pouze oznámení, záměr nebo rozšíření skládky) je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č.
216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 436/2009 Sb., 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012
Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 256/2016 Sb., 298/2016 Sb.,
326/2017 Sb. a 403/2020 Sb. (dále i jen zákon), v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k zákonu a slouží jako
základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle ust. § 7 tohoto zákona.
Záměr podléhá posuzování vzhledem ke skutečnosti, že jde dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů o záměr kategorie II,
neboť svým charakterem naplňuje dikci bodu 56. Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok).
Dle projektové studie bude rozšíření skládky představovat odstraňování 145 141 m3 odpadů kategorie
ostatní, tj. dojde k prodloužení životnosti skládky o 6,1 roku, při návozu 23 600 m3/rok (tj. 26 000 t/rok).
Záměr tak výše uvedené zařazení naplňuje.
Záměr je předmětem posuzování z důvodu změn záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na
životní prostředí, vzhledem ke zvýšení kapacity a rozsahu záměru (§4 odst. (1) písm. b) zákona.
Investorem záměru je obec Mutěnice. Provozovatelem zařízení je společnost Skládka Hraničky, spol. s r.o.,
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, IČ 25561405, která je ve 100 % vlastnictví obce Mutěnice.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1.

Obchodní firma

Obe c Mu tě ni ce

A.2.

IČ

IČ : 0 02 8 4 1 4 5

A.3.

Sídlo (bydliště)

6 96 1 1 M ut ěn i ce , Ma s a ry k o va 2 00

A.4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Jmén o a p ří jme ní : MV Dr . D uša n H orá k , sta r osta o b ce
Te le fo n :

+ 42 0 5 1 8 3 7 0 4 87 , 6 0 2 7 1 5 9 4 3

e -ma il :

sta r osta @ m ute ni ce . cz

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.

Základní údaje

B.I.1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY S-OO3 MUTĚNICE HRANIČKY

Zařazení záměru je dle jeho účelu, v souladu s přílohou č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších novel, následující:

kategorie:
bod:
název:

I
56
Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu (2 500 t/rok)

Dle § 4 odst. (1) písm. b) zákona jsou předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí změny
záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II, které by mohly mít významný negativní
vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se
významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny
podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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B.I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Kapacitní parametry záměru „Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky“ (dále i rozšíření skládky)
jsou stanoveny v projektové studii zpracované projekční kanceláří EkoINPROS, spol. s r.o. Svitavská 46,
614 00 Brno následovně:
Parametry záměru
Parametry

Hodnoty

Celková plocha rozšíření skládky

:

10 101 m2

Celková izolovaná plocha

:

6 675 m2

Kapacita rozšíření (včetně rekultivačních vrstev)

:

145 141 m3

Kapacita rozšíření (bez rekultivačních vrstev)

:

138 162 m3

Objem rekultivační vrstvy

:

6 979 m3

Předpokládaný roční návoz odpadu

:

cca 23 600 m3 (26 000 t)

Předpokládaná životnost

:

6,1 roku

Materiálová bilance:


násyp

:

10 090 m3



výkop

:

3 112 m3

:

259,88 m n. m.

:

vozidel/24 hod.

Maximální výška koruny skládky
Intenzita dopravy
−

těžké nákladní automobily nad 10 t

:

20

−

středně těžké nákladní automobily 3,5 – 10 t

:

20

−

lehké a dodávkové automobily

:

10

−

osobní automobily

:

10

−

vlastní technika provozovatele (nakladač, kompaktor)

:

7 hod/den

Předpokládané náklady (kvalifikovaný odhad projektanta)

:

24,5 mil. Kč bez DPH

B.I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Záměr Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky je lokalizován v katastrálním území obce
Mutěnice (okres Hodonín), do stávajícího areálu provozované skládky, jižně od současných skládkových
polí až po hranice oplocení areálu tak, aby byla využita celá plocha v rámci stávajícího oploceného areálu.
Tímto rozšířením dochází k možnosti navýšení kubatury skládky a optimálního využití území skládkovou
činností již dotčeného, bez nutnosti záboru dalších parcel vně areálu. Zájmové území je situováno na
parcelách p.č. 12006 a p.č. 12010. Celková plocha rozšíření skládky činí 10 101 m2, celková izolovaná
plocha 6 675 m2.
Skládka se nachází cca 1 km západně od obce Mutěnice v Jihomoravském kraji, jižně od silnice II. třídy č.
380 procházející obcí Mutěnice, v lokalitě Hraničky, ve výšce 206 - 220 m n.m. Morfologicky bude využito
erozní rýhy v terénu, orientované ve směru S-J, s výškovým rozdílem dna od okolního terénu cca 20 m.
Nadmořská výška koruny skládky v roce 2030 bude 259,9 m n.m.
Záměr bude využívat stávající objekty, jako jsou: provozně sociální budova, silniční váha, garáž, příjezdní
komunikace a zpevněné odstavné plochy, oplocení, očista vozidel, vedení NN a kabelové rozvody,
vodovodní přípojka a objekt odvedení průsakových vod. Využívána bude také kogenerační jednotka
externího provozovatele.
Kapacita plánovaného rozšíření je 145 141 m 3 (včetně rekultivačních vrstev). Doba zaplňování rozšířené
části od jejího uvedení do provozu činí cca 6 let při plánovaném ročním návozu 23 600 m3 (26 000 t).
Pozemky záměru jsou platným územním plánem obce Mutěnice označeny jako plochy technické
infrastruktury (označení 10a – zpracování TKO a skládkování). Územní plán nabyl účinnosti dne 3.3.2016,
změna č.1 územního plánu nabyla účinnosti dne 8.11.2019.

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Obr. 1 Situační umístění záměru

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

Obr. 2 Situace záměru na podkladu ortofotomapy
Dotčené území je dopravně dostupné silnicí II. třídy č. 380 Hodonín – Mutěnice - Hovorany a stávající
příjezdní účelovou komunikací, dále po vnitroareálové komunikaci, na kterou naváže návozová
komunikace plánovaného rozšíření.
Lokalizace a dotčené samosprávné orgány:
Kraj:
Jihomoravský, kód kraje CZ064
Okres:
Hodonín, kód okresu CZ0645
Město/obec:
Mutěnice, ZUJ obce 586412
Katastrální území:
Mutěnice (okres Hodonín), kód k.ú. 700444
Pozemky:
p.č. 12006, 12010
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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B.I.4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem oznamovatele je novostavba a trvalá stavba – rozšíření stávajícího úložiště zařízení pro
odstraňování odpadů, kterým je skládka Mutěnice Hraničky v okrese Hodonín. Řízená skládka odpadů
Mutěnice – Hraničky je dle, § 10 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, skládkou skupiny S-OO, podskupiny S-OO3 určenou pro ukládání odpadů kategorie ostatní
odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které
nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů obsahujících azbest; na tyto skládky nebo
sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry. Na skládku podskupiny S-OO3 je dle § 12 této
vyhlášky možné ukládat pouze ostatní odpad za splnění následujících podmínek:
a) nejedná se o odpad na bázi sádry,
b) odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, je možné ukládat bez zkoušek,
c) obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1 pro výluhovou
třídu číslo IIa přílohy č.10 k této vyhlášce; v případě výstupu ze zařízení pro biologické zpracování
biologicky rozložitelných odpadů 4. skupiny se rozpuštěný organický uhlík nesleduje,
d) v případě výstupu z úpravy směsných komunálních odpadů se obsah škodlivin ve vodném výluhu
nesleduje,
e) pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota rozpuštěného organického uhlíku uvedená v tabulce
č.10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa přílohy č.10 k této vyhlášce, lze odpad uložit na skládku za podmínky,
že nebude obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č.10.3 přílohy
č.10 k této vyhlášce.
Plánované rozšíření bude stejné skupiny, jako provozovaná skládka tzn. S-OO3 a nebude členěno na dílčí
sektory. Rozšíření bude stejného technického zabezpečení odpovídající skupině skládek S-OO dle ČSN
838030 a ČSN 838032. Zařízení bude sloužit fyzickým i právnickým osobám z dané svozové oblasti, které
jsou napojeny do systému svozu komunálních odpadů. Podle Krajské koncepce Jihomoravského kraje
stanovené POH kraje, je skládka v lokalitě Mutěnice-Hraničky především spádovou skládkou těchto měst a
obcí Hodonínska: Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nový
Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Podvorov a Terezín.
Stávající kapacita skládky 801 736 m 3 bude rozšířením navýšena o 145 141 m 3. Celková kapacita skládky
pak bude činit 946 877 m3. Maximální výška koruny zůstává na 259,88 m n.m.
Areál zařízení pro nakládání s komunálními odpady v mikroregionu VITIS, jehož je dotčená skládka
součástí, zahrnuje několik samostatných provozů, které jsou umístěny ve společném areálu:
1. Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice - Hraničky I. etapa s kapacitou 285 429 m3 (v současné době
3. fáze provozu skládky)
2. Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice - Hraničky II. etapa s kapacitou 243 455 m3 nad půdorysnou
plochou II. etapy, po doplnění prostoru mezi I. a II. etapou kapacity 432 628 m3, rozšířena v rámci
II. etapy o úložnou kapacitu objemu 83 679 m3 v návaznosti na stávající plochu II. etapy. Celková
kapacita II. etapy (vč. prostoru mezi I. a II. etapou) je tak 516 307 m3 - v současné době v 1. fázi
provozu skládky.
3. Kompostovací jednotka a sběrný dvůr primárně separovaných surovin .
4. Překládací stanice pro spalitelnou složku komunálních odpadů.
Jednotlivá zařízení jsou již realizována a uvedena do provozu na základě vydaných souhlasů s provozem
zařízení dle platné legislativy. Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice Hraničky I. a II. etapa
integrovaným povolením dle zákona 76/2002 Sb. (6. 8. 2004 JMK 34012/2003/OZPZ/Zl/9 a jeho změnami,
aktuálně změna č.7 z 15.4.2020 JMK č.j.55421/2020). Zbývající zařízení na základě složkových rozhodnutí
dle §14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Předmětem posuzovaného záměru je další rozšíření skládky jižním směrem až po hranici oplocení areálu.
Záměr není v kolizi s jinými stávajícími či projektovanými aktivitami v území. Dle aktuálních informací na
portálu CENIA nejsou v době zpracování, v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
projednávány v dané lokalitě žádné další záměry s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli také není
známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na
životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.
Vzhledem k charakteristice a dosavadnímu využití areálu pro potřeby odstraňování odpadů skládkováním
je v případě realizace předmětného rozšíření skládky očekávána kumulace vlivů nově budovaných a
provozovaných částí s jejich dosavadním využitím.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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B.I.5.

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

Legislativní rámec záměru je dán posouzením jeho souladu s cíli POH České republiky a POH
Jihomoravského kraje a závěry jeho hodnotících etap. Přestože podstatou výše uvedených závazných plánů
je zejména předcházení vzniku odpadů nebo zvýšení podílu využívání odpadů (materiálového a
energetického), za současného omezení podílu nevyužitelného odpadu odstraňovaného skládkováním, je
alternativa řízeného ukládání odpadů na skládkách neopominutelnou součástí sytému nakládání
s nevyužitelnými odpady. Tento trend je v souladu s postupy užívanými v EU, reprezentovanými nejlepšími
dostupnými technikami (BAT). Ekonomické hledisko záměru oznamovatel opírá o ekonomickou rozvahu
hodnoceného záměru, vlastnictví pozemků obcí Mutěnice určených pro výstavbu, funkčním objektovým a
technickým zázemím stávajícího areálu, potřebnou infrastrukturou a vhodnou dopravní obslužností areálu.
Rozšíření skládky odpadů v Mutěnicích je logickým pokračováním činnosti v území, kde jsou vyřešeny nebo
je možné a lze očekávat vyřešení všech střetů zájmů. Jsou zde i příhodné geologické a hydrogeologické
podmínky a jsou již vybudovány všechny potřebné systémy k provozování další etapy skládkové činnosti.
Přehled zvažovaných variant
Ve fázi zvažování záměru byla mimo jiné řešena i otázka možnosti jeho variantního řešení, v souladu s § 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pro navrhovaný záměr byly vzhledem
k problematice nakládání s odpady zvažovány všechny níže uvedené varianty. Finálně pak především
varianta technicky a prostorově proveditelná – tzn. aktivní varianta. Veškeré úvahy se promítají do dále
popsaných a zvažovaných variant:
A. Oznamovatelem navržená varianta záměru – aktivní varianta
B. Jiná územní varianta záměru
C. Jiná varianta technologického řešení
D. Nulová varianta (bez činnosti) – bez realizace navrženého záměru.
Varianta A – aktivní varianta
Umístění záměru je dáno především vlastnictvím pozemků obcí Mutěnice a jejich možným využitím
k tomuto záměru z pohledu územního plánu obce, dobrou dopravní dostupností, prostorovými možnostmi
areálu, již vybudovaným technickým a technologickým zázemím. Umístění zcela logicky navazuje na
předchozí etapy budování skládky a tedy její rozšiřování jižním směrem. Záměr je umístěn do stávajícího
areálu provozované skládky tak, aby byla využita celá plocha v rámci stávajícího oploceného areálu. Tímto
rozšířením dochází k možnosti navýšení kubatury skládky a optimálního využití území skládkovou činností
již dotčeného, bez nutnosti záboru dalších parcel vně areálu. Za ekonomicky a environmentálně
akceptovatelných podmínek vytváří oznamovatel i pro následující období předpoklady pro naplnění
zákonných povinností v oblasti odpadového hospodářství pro svozový region. Připravuje si tím podmínky
pro další možné rozšíření využití areálu jako regionálního centra v oblasti odpadového hospodářství a
koncentrací služeb do tohoto jednoho areálu. Tato aktivní varianta je proponována investorem a je
zpracována v projektové studii vyhotovené projekční kanceláří EkoINPROS, spol. s r.o.
Varianta B – jiná územní varianta záměru
Tuto variantu mohou doprovázet některé z předností typických pro výstavbu na „zelené louce“ (např.
možnost optimalizace nového stavebního, technologického a dopravního řešení). Negativa řešení
představuje případný nesoulad s požadavky konkrétního územního plánu, zábor půdního fondu a zásah do
území, požadavky na dopravní a inženýrské sítě a zejména vysoké investiční náklady na podmiňující
stavební objekty. Tato negativa případnou realizaci problematizují. Varianta by byla značně investičně
náročná. Změna koncepce řešení nakládání s odpady by vzhledem k absenci podobného zařízení v okolí
zřejmě v obcích svozového regionu vyvolala tlak na růst cen za svoz TKO a vyšší poplatky za zneškodnění
odpadů. Navíc a zejména je výstavba zcela nového zařízení v kontextu environmentální politiky státu,
platné legislativy na úseku odpadového hospodářství a POH kraje velmi problematická.
Varianta C – jiná varianta technologického řešení
Tuto technologickou alternativu řešení představují např. strategické cíle POH kraje, založené na následující
hierarchii nakládání s odpady:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Variantou by např. bylo snižování produkce směsných komunálních odpadů materiálovým využitím
z komunálních odpadů separovaných složek a spalování zbytkového energeticky využitelného spalitelného
podílu komunálních odpadů ve spalovnách, před jeho skládkováním. Toto řešení je již do značné míry
v areálu skládky aplikováno a jeho plné uplatnění realizace záměru do budoucnosti nevylučuje. V rámci
areálu již fungují další zařízení jako kompostárna, sběrný dvůr, překládací stanice pro spalitelnou složku
komunálního odpadu. Skládka Mutěnice slouží pro poměrně široký okolní svozový region a vzhledem
k nutnosti zachování alespoň menší možnosti odstraňování odpadu skládkováním, není možno tento
způsob odstraňování odpadů činností skládkování zcela opustit.
Varianta D – nulová varianta (bez činnosti)
Nulová varianta představuje, že kapacita předcházejících etap skládky bude naplněna, těleso skládky bude
uzavřeno a zrekultivováno. Oznamovatel bude nucen ukončit skládkovou činnost v obci Mutěnice, a
protože zřejmě nebude dostupný jiný způsob odstraňování odpadů než skládkováním, bude odpad za
podstatně vyšší zátěže životního prostředí s dopady na veřejné zdraví (emise z dopravy do větších
vzdáleností, imisní zátěž znečišťujícími látkami a hlukem sídel atd.) ukládán na jiné řízené skládce
v regionu nebo bude v podobě „černých skládek“ neřízeně odkládán v krajině. Změna koncepce nakládání
s komunálními odpady, vzhledem k absenci podobného zařízení v nejbližším okolí, vyvolá na obce
svozového regionu tlak na růst cen za svoz odpadu a tím vyšší poplatky za odstraňování odpadů.
Z pohledu volených orgánů měst a obcí regionu je za stávající ekonomické a sociální situace regionu tato
varianta neúnosná a to zejména za situace, kdy je k dispozici vhodná volná plocha, navazující na stávající
etapy skládky, která je navíc jako účelová plocha pro rozšíření skládky odpadů určena v souladu s platným
územním plánem obce Mutěnice.
Závěr variantního řešení
Záměr Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky, tj. Varianta A, je charakterem a využitím
schválenému územnímu plánu obce Mutěnice odpovídající typ aktivity. Z tohoto důvodu je Varianta A
variantou proponovanou investorem. Proto je v předkládaném oznámení záměru navržené stavby
posuzována jako jediná tato aktivní varianta řešení. Popis záměru je uveden v příslušných kapitolách části
B, vliv hodnocené varianty je popsán v části D tohoto oznámení.
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 další
parametry

Stavebně – technické a technologické řešení záměru vychází z projektové studie vyhotovené projekční
kanceláří EkoINPROS, spol. s r.o. Svitavská 46, 614 00 Brno. Základní výkresová dokumentace, z níž je
zřejmý rozsah stavby a její základní parametry, je doložena níže v textu oznámení.
ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ
Skládka je technickým zařízením k odstraňování odpadů. Takto definované účelové funkci je urbanistická a
architektonická koncepce záměru zcela podřízena. Z urbanistického hlediska se jedná o objekt technické
infrastruktury - vodohospodářsky zabezpečenou plochu - určenou k ukládání odpadů, doplněnou
potřebným technickým a provozním zázemím. Areál skládky se nachází mimo zastavěné území a
z hlediska urbanistického nevykazuje zvláštní nároky. Dopad stavby do krajiny a složek životního prostředí
je v průběhu provozu a po ukončení stavby eliminován režimem ukládání odpadů (v souladu s provozními
předpisy zařízení) a průběžně prováděnou technickou a biologickou rekultivací tělesa skládky a jeho
postupným začleňováním do krajinného prostředí.
Ukládáním odpadů dochází k nové modelaci terénu v dotčeném území. Tvar tělesa skládky, po ukončení
ukládání odpadů a provedení rekultivace, pak spoluvytváří morfologii terénu a v kombinaci s dalšími nově
realizovanými doprovodnými technickými a vegetačními prvky rekultivace ovlivňuje výsledný krajinný
prostor.
Záměr výstavby posuzovaného záměru tak, jak je navržen, využívá stávající, plně vyhovující napojení
dopravních a inženýrských sítí, technické a provozní zázemí, které jsou v areálu skládky k dispozici.

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Obr. 3 Koordinační situace záměru

Obr. 4 Axonometrický pohled na konečný stav skládky Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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STRUČNÝ POPIS STAVBY
Záměr je situován ve stávajícím, funkčně jednoznačně definovaném, oploceném areálu stavebníka.
Vzhledem k charakteristice a dosavadnímu využití areálu pro potřeby odstraňování odpadů skládkováním,
je v případě realizace předmětného rozšíření skládky očekávána kumulace vlivů nově budovaných a
provozovaných částí s jejich dosavadním využitím. Záměr bude využívat stávající objekty, jako jsou:
provozně sociální budova, silniční váha, garáž, příjezdní komunikace a zpevněné plochy, oplocení, očista
vozidel, vedení NN a kabelové rozvody, vodovodní přípojka, odvedení průsakových vod, sběrné jímky.
Dosavadní využití provozované etapy skládky realizací jednotlivých sekcí bylo schváleno v rámci územních
a stavebního řízení v letech 1994 až 2018. Areál zařízení pro nakládání s komunálními odpady v
mikroregionu VITIS zahrnuje několik samostatných provozů, které jsou umístěny ve společném areálu a
kterými jsou: Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice - Hraničky I. etapa, v současné době ve 3. fázi
provozu, II. etapa skládky včetně rozšíření, současné době v 1. fázi provozu, kompostovací jednotka,
sběrný dvůr odpadů a překládací stanice pro spalitelnou složku komunálních odpadů.
Řízená skládka odpadů Mutěnice – Hraničky je dle § 10 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, skládkou skupiny S-OO, podskupiny S-OO3 určenou pro ukládání
odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky
rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů
obsahujících azbest; na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.
Odplynění skládky je aktuálně realizováno pomocí vertikálních plynových studní. K omezení prašnosti
provozované fáze skládky je instalován podpůrný závlahový systém průsakových vod, který je napojen na
jejich stávající systém akumulace.
Plánované rozšíření bude stejné skupiny, jako provozovaná skládka tzn. S-OO3 ve smyslu vyhlášky
273/2021 Sb. a nebude členěno na dílčí sektory. Rozšíření bude stejného technického zabezpečení
odpovídající skupině skládek S-OO dle ČSN 838030 a ČSN 838032.
Zařízení bude sloužit fyzickým i právnickým osobám z dané svozové oblasti, které jsou napojeny do
systému svozu komunálních odpadů, tj. především ve spádové oblasti skládky - měst a obcí Hodonínska:
Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky,
Rohatec, Starý Podvorov a Terezín
Stávající kapacita zařízení činní 801 736 m 3 (I. etapa + II. etapa + rozšíření II. etapy), s prognózovanou
životností do roku 2023. Navrženým rozšířením dojde k jejímu navýšení o dalších 145 141 m 3, což povede
k prodloužení živostnosti o 6,1 let, při návozu 26 000 t/rok. Celková kapacita zařízení pak bude činit
946 877 m3. Maximální výška koruny zůstává 259,88 m.n.m. Z modelu konečného tvaru byla dále
odvozena i plocha rekultivace skládkového tělesa, která se zvětší o 6 979 m2. Po odečtu objemu
rekultivačních vrstev činí kapacita získaná navrženým rozšířením 138 162 m3.
Tab. 1 Projektovaná kapacita rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky
Zařízení

Rozšířená skládka odpadů

Celkový roční objem ukládaného odpadu
Celkový objem ukládaného odpadu

23 600 m3
145 141 m3

Základní bilance stavby
Celková plocha

10 101 m2

Izolovaná plocha

6 675 m2

Násyp
Výkop
Rekultivační zemina

10 090 m3
3 112 m3
6 979 m3

NAVRŽENÁ OBJEKTOVÁ SOUSTAVA STAVBY:
001 Těleso skládky
002 Hlavní sběrač
003 Sběrná jímka
004 Konečné terénní úpravy - KTÚ
005 Záchytné příkopy
006 Odplynění skládky
007 Postupná rekultivace
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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001 Těleso skládky

Součástí tohoto objektu bude provedení úprav stávajícího terénu do navržených sklonů a spádů a
vytvoření dnového izolačního prvku na rozšířené části úložiště. Sklonové poměry jsou navrženy tak, aby
veškeré průsakové vody z rozšířené části odtékaly gravitačně do svodu infiltrovaných vod zřízeného
v rámci objektu 002 Hlavního sběrače a jeho prostřednictvím do nově zřízení sběrné jímky objektu 003
Sběrná jímka. Těsnící a izolační systém, napojující na stávající izolační vrstvy I. a II. etapy je navržen dle
ČSN 838030 a ČSN 838032 jako kombinovaný, sestávající z minerálního těsnění (alternativně bentonitová
rohož) a izolační fólie PEHD tl. 1,5 mm (na svazích oboustranně strukturovaná, ve dně hladká). Součástí
zemních prací tohoto objektu je i provedení násypů závěrné hráze.

002 Hlavní sběrač

Objekt obsahuje hlavní svod, doplněný sběrnými drény, které zajistí odvod průsakových vod do nově
navržené sběrné jímky. Trubní systémy jsou navrženy z materiálu PEHD a jejich dimenze je dána
hydrologickým výpočtem tak, aby bezpečně převedly očekávané množství průsakových vod. Uvnitř
skládkového pole je potrubí perforované, mimo vodohospodářsky zajištěné plochy je plnostěnné. Při
plnění sběrné jímky (SJ 1) je propojen hlavní sběrač do čerpací jímky (ČJ 1).

003 Sběrná jímka

Plánované rozšíření zasahuje do plochy stávajících sběrných jímek, které budou v rámci výstavby zrušeny
a nahrazeny novou sběrnou jímkou (SJ 1) užitného objemu 200 m3. Jímka bude bezodtoková, vodotěsná
(PP nádrž). Jímka bude realizovaná v předstihu před ostatními objekty tak, aby umožnila vybudování
obvodové opěrné hrázky a následně položení izolační bentonitové rohože s geotextílií. Součástí tohoto
objektu je i prefabrikovaná čerpací jímka (ČJ 1) včetně výtlaku „IV“ z PEHD Ø125 mm. Výtlak bude
napojen na stávající výtlak „IV“. Na výtlaku budou osazeny hydranty s vývodem na tlakovou hadici a
budou v provozu i stávající hydranty na napojovaném potrubí. Na vtoku svodu do SJ 1 bude osazen
uzávěr HADE pro možnost zachycení případných přívalových srážek ve skládce a následné zvýšení
možnosti odvozu či aplikací výtlakem na aktivní těleso skládky. Osazen bude plovákový stavoznak, který
bude ukazovat hladinu naplnění a pokud nebude stačit likvidace obsahu zpětným rozlivem na odpady,
bude zajištěn odvoz na vzdálené zařízení (ČOV).

004 Konečné terénní úpravy - KTÚ

V rámci objektu budou provedeny konečné terénní úpravy na vnějších svazích obvodové hráze v rozsahu
urovnání a výškové úpravy ploch a osetí lučním porostem se skupinovou či řadovou výsadbou keřů a
stromů, za účelem odclonění skládkového tělesa od stávající polní cesty. Součástí objektu bude osazení
brány šířky 4,0 m a výšky 2 m pro dovoz stavebních materiálů v rámci výstavby rozšíření a následně pro
odvoz vod ze sběrné jímky na vzdálené zařízení externí čistírny odpadních vod.

005 Záchytné příkopy

Pro zamezení přítoku srážkových vod z okolí zájmového území do skládkového tělesa a ochranu technické
a biologické rekultivace před tvořením erozních rýh a následnými možnými sesuvy rekultivačních zemin
budou provedeny záchytné příkopy:
1) Otevřený trojúhelníkového profilu podél horní hrany koruny rekultivace, zpevnění bude pouze lučním
porostem (jedná se pouze o rekultivaci).
2) Svodný příkop z koruny skládky do příkopu podél obvodové komunikace bude zpevněn příkopovou
tvarovkou do betonu na pískové lože (jedná se pouze o rekultivaci).
3) Obvodový příkop podél obvodové komunikace a paty rekultivace skládky se zaústěním pod skládkou do
šachty s vyústěním na terén do vsaku (podle původního stavu). Zpevnění příkopu bude prefabrikátem
PLVG do betonu.

006 Odplynění skládky

S ohledem k postupnému omezování biologicky rozložitelného podílu odpadů bude odplyňovací systém
skládky průběžně budován na základě výsledků plynometrického průzkumu, po etážích výšky cca 3 - 5 m,
v závislosti na intenzitě vývinu skládkového plynu. Na místech určených výsledky monitoringu skládkových
plynů budou realizovány vrtané pilotní vertikální plynové studny (zhruba po zaskládkování pětimetrové
vrstvy odpadů, jejich počet bude navržen v závislosti na vyhodnocení tvorby plynu). Dále budou studny
budovány metodou postupného pažení s tím, že horní část pažnice bude vždy uzavřena a propojena
plnostěnným potrubím PEHD 110 PN6, s napojením na stávající kogenerační jednotku. Toto propojení se
bude výškově upravovat v závislosti na prodlužování studny po jednotlivých etážích.
Budování studní na základě výsledků plynometrického průzkumu bylo navrženo se záměrem situovat
studny do oblastí maximálního výskytu skládkového plynu a tím zajistit maximální odplyňovací efekt.
Navržený systém odplynění je shodný se současně provozovanou částí skládky.

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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007 Postupná rekultivace

Součástí bude jak technická, tak biologické rekultivace. V rámci technické rekultivace bude povrch odpadů
urovnán do projektovaného sklonu (průměrný sklon min 1:2,25). Vyspádovaný povrch odpadů bude
překryt vyrovnávací vrstvou z jemnozrnné frakce zrnitosti 016 mm, dále bude realizován svrchní izolační
plášť tvořený folií PEHD tl. 1 mm oboustranně strukturovanou, chráněnou proti mechanickému poškození
geotextilií. Následně bude položena drenážní vrstva. Rekultivační vrstvy jsou navrženy z podorničí
mocnosti 50 cm a svrchní humózní vrstvy mocnosti 20 cm. Tato svrchní vrstva je podkladem pro ozelenění
skládky navržené v rámci biologické rekultivace. Celková mocnost vrstev nad izolační fólií činí 100 cm.
V rámci biologické rekultivace bude provedeno ozelenění ploch upravených v rámci rekultivace technické,
za účelem dosažení územního kontaktu s okolím skládky. Biologický kryt bude tvořen travním porostem
zřízeným výsevem s doplněním skupinové výsadby mělce kořenících dřevin. Biologická rekultivace vychází
z charakteru místních klimatických a mikroklimatických poměrů a místní situace. Sortiment dřevin bude
tvořen původními dřevinami, aby v krajině porosty rekultivací nepůsobily cize a které se při podobných
rekultivačních prací u nás osvědčily. Rozsah porostu bude výhledově doplňován náletovým porostem
z místních dřevin a okolního porostu, který bude účelově kontrolován.

Obr. 5 Pohled na část dotčené lokality
Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci
Oznamovaný záměr Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky spadá pod režim zákona č. 76/2002
Sb., zákona o integrované prevenci. Pro daný typ zařízení nejsou dle směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích zpracovány referenční dokumenty o BAT (BREF). Za parametr
BAT je z tohoto důvodu považována legislativa na úseku odpadového hospodářství, tj. zákon č. 541/2020
Sb., o odpadech, vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog
odpadů) a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, případně další související
environmentální legislativa.
Základní technické podmínky pro navrhování, výstavbu a provozování skládek, které reflektují požadavky
výše uvedené legislativy, jsou obsaženy v technických normách v oblasti skládkování odpadů: ČSN 83
8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek ze dne 1. října 2018,
ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek ze dne 1 července 2018, ČSN 83 8033 Skládkování
odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek ze dne 1. července 2018, ČSN 83 8034 Skládkování
odpadů - odplynění skládek ze dne 1. září 2018, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a
rekultivace skládek ze dne 1. července 2018 a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek ze
dne 1. července 2018.
V kontextu výše uvedené legislativy a technických norem lze u záměr konstatovat dodržení všech
požadovaných environmentálních parametrů.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Posouzení záměru ve vztahu k jeho možnému vlivu na změny klimatu
Oznamovaný záměr je emisním zdrojem pro klimatické změny rozhodujících skleníkových plynů – methanu
(CH4) a oxidu uhličitého (CO2). V technologie ukládání odpadů a následné rekultivaci skládky jsou
uplatňovány postupy zabezpečující maximální míru plynotěsnosti skládky jak v průběhu provozu, tak v
etapě jejího uzavření. Skládkový plyn bude jímán a využíván k energetickým účelům na blízké kogenerační
jednotce. Z pohledu vlivu na klimatické změny je třeba uvést negativní vliv z kácení porostu dřevin a
křovin v ploše rozšíření skládky, které naplňují funkci fixace CO 2 z atmosféry. V rámci rekultivace
skládkového tělesa ale bude prostor vegetačně upraven osetím lučním porostem se skupinovou či řadovou
výsadbou keřů a stromů.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

B.I.7.

Předpokládaný termín realizace

: 2023

Výčet dotčených územně samosprávných celků

B.I.8.

Předpokládaný záměr se vzhledem k lokalizaci bezprostředně dotýká:
− katastrálního území Mutěnice (okres Hodonín), kód k.ú. 700444, ZUJ obce Mutěnice 586412
Dotčenými územně samosprávnými celky jsou v případě hodnoceného záměru:
− Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
− Obec Mutěnice, Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které

B.I.9.

budou tato rozhodnutí vydávat
V návaznosti na závěry zjišťovacího řízení budou příslušné správní orgány vydávat správní rozhodnutí v
environmentálních a navazujících správních oblastech takto:
─ dle ust. § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny rozhoduje o povolení výjimky pro
zvláště chráněné druhy Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor životního prostředí,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
─ dle ust. §§ 80, 92 a 115 zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydává rozhodnutí o změně využití území, územní rozhodnutí a stavební povolení příslušný stavební
úřad Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín
─ dle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů lze
zařízení k využívání odpadů provozovat pouze na základě souhlasu KÚ Jihomoravského kraje, OŽP,
kterým musí být udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem v rámci
integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1.

Půda

Pozemky určené k rozšíření skládky se nachází v k.ú. Mutěnice, západně od obce, navazují v jižní části na
současné skládkové těleso.
Tab. 2 Pozemky určené pro rozšíření skládky
Parcelní číslo
dle KN
12006
12010

Výměra
(m2)
35 323
1 626

Využití

Druh pozemku

Vlastnické právo

skládka
manipulační plocha

ostatní plocha
ostatní plocha

Obec Mutěnice, Masarykova 200,
69611 Mutěnice

Pozemky určené pro rozšíření skládky jsou v majetku Obce Mutěnice. Celková výměra využitých pozemků
činí 10 101 m2. Pozemky nenáleží do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani nejsou součástí pozemků
učených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr je tedy bez nároků na zábor ZPF nebo PUPFL.
Ochranná pásma
V kontaktu s hranicí areálu skládky je vzdušné vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 10 m od krajního
vodiče). V areálu skládky je dále trafostanice (ochranné pásmo 20 m) a vlastní vodovodní přípojka. Ve
vzdálenosti asi 200 m od hranice skládky prochází podzemní plynovodní vedení VVTL DN 700.

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 15

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky
Na dotčené území nezasahují žádná chráněná území ani inženýrské sítě jiných správců než investora
(vnitroareálové rozvody NN). Zájmové území se nenachází v poddolované oblasti, není součástí
chráněného ložiskového území (CHLÚ) ani dobývacího prostoru (DP). Lokalita neleží ani v CHOPAV.
B.II.2.

Voda

Pitná a užitková voda
Realizací záměru nevznikají nové nároky na vodní hospodaření. Areál je pro účely hygienického zázemí
zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou. Pitná voda je jako balená zabezpečována pravidelným
dovozem. Voda pro zálivku vegetačního krytu je v případě potřeby řešena dovozem.
Technologická voda
Za technologické vody lze považovat průsakové vody z tělesa skládky, akumulované v jímce průsakových
vod (sběrné jímce SJ 1), které budou používány na vlhčení povrchu skládky v suchém období pro
zamezení prašnosti a na podpůrnou závlahu do odplyňovacích studní. Ošetření povrchu skládky je zároveň
způsobem likvidace průsakových vod odparem a podpořením methanogenních procesů v tělese skládky.
V případě jejich přebytku budou odváženy na ČOV.
Požární voda
Vzhledem k charakteru záměru není zabezpečení požární vodou požadováno.
B.II.3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie
Realizací záměru nevznikají nové nároky na zásobování energií ani potřeba vytvoření nového napojovacího
místa. Nově navržené čerpadlo zpětného výtlaku bude napojeno ze stávajícího areálového rozvodu.
Skládkové těleso je odvodněno gravitačně s návazností na stávající systém odvodu průsakových vod.
Pohonné hmoty a mazací oleje
Spotřeba pohonných hmot – motorové nafty – pro provoz skládkových mechanismů zůstane na stejné
úrovni jako v současnosti. Technika bude pouze postupně přesouvána směrem k novým skládkovým
polím. Stejně tak tomu bude i v případě potřeby provozních olejových náplní mechanizmů.
Surovinové zdroje
Surovinami použitými v zařízení pro výstavbu objektů skládky, ale i pro její rekultivaci po naplnění její
kapacity, jsou stavební materiály, certifikované výrobky a využitelné upravené odpady kategorie ostatní a
biologické materiály doloženého původu. Předpokládaná kvantifikace vstupních suroviny vychází z
dostupných projekčních podkladů.
Stavební materiály pro výstavbu skládky
V rámci projekční rozpracovanosti (projektová studie) jsou kvantifikovány následující parametry: celková
izolovaná plocha skládky bude činit 6 675 m2, kapacita rozšíření (bez rekultivačních vrstev) 138 162 m3,
včetně rekultivačních vrstev 145 141 m3.
Materiálová bilance byla vypočtena z digitálních modelů terénu následovně:
Násyp … 10 090 m3, výkop … 3 112 m3, nedostatek výkopku … 6 979 m3 (bude řešen dovozem), povrch
rekultivace … 14 635 m2.
Dalšími stavebními materiály pro výstavbu jsou:
 kamenivo, štěrky a štěrkopísky na podsypy (u vybraných konstrukcí je částečně možná náhrada
stavebním recyklátem)
 betony pro základové a další konstrukce
 izolační fólie, geotextílie, minerální těsnění nebo bentonitová rohož
 PEHD potrubí perforované a plnostěnné, PP nádrž, plastové výrobky
 betonové, železobetonové a ocelové prvky – panely, příkopové tvarovky a desky, potrubní a šachtové
prvky a poklopy, betonové skruže plynových studní, konstrukční ocel, pažnice
 stavební dřevo
 odpady kategorie ostatní - použité pneumatiky (kostra drénu).
Materiály na rekultivaci tělesa skládky
Zemina k postupné rekultivaci skládky bude použita ze zdrojů okolních měst a obcí při jejich budoucí
investiční činnosti. Další rekultivační materiály (izolační fólie, geotextílie, vyrovnávací a drenážní vrstvy,
biologické materiály atp.) budou dodávkou zhotovitele.

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Odpady přijímané do zařízení
Jedná se o skládku podskupiny S-OO3, která je určena pro odstraňování odpadů kategorie ostatní odpad
včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze
hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů obsahujících azbest; na tyto skládky nebo sektory
nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry. Na skládku podskupiny S-OO3 je možné ukládat pouze
ostatní odpad za splnění podmínek stanovených v § 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Seznam odpadů aktuálně povolených k ukládání na skládku, který však bude v rámci
platné legislativy upraven i pro provoz etapy rozšíření skládky, je uveden v příloze oznámení.
Zdrojem do zařízení přijímaných odpadů budou nadále města a obce Hodonínska, podnikatelské subjekty
svozového regionu, občané, drobné živnosti, služby, úřady a další instituce ve svozovém regionu.
Předpokládá se, že roční objem odpadů přijímaných do zařízení zůstane na stávající úrovni - přibližně
23 600 m3/rok (= 26 000 t/rok).
B.II.4.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dotčené území se nachází v katastru obce Mutěnice západně od jejího centra, jižně od komunikace II.
třídy č. 380. Z této komunikace je místo záměru dobře dopravně dostupné stávající příjezdovou účelovou
komunikací (z křižovatky u benzínové čerpací stanice), dále po vnitroareálové komunikaci, na kterou
naváže návozová komunikace plánovaného rozšíření.

Obr. 6 Příjezdová komunikace ke skládce odpadů Mutěnice Hraničky
Stávající dopravní zátěž území
Dominantní dopravní zátěž v lokalitě představuje provoz na silnici II. třídy č. 380. Dle výsledků
celostátního sčítání dopravy provedeného v roce 2016 ŘSD ČR je sestavena tabulka denních intenzit
dopravy na této nejbližší komunikaci (údaje v tabulce představují celoroční průměrnou intenzitu dopravy =
počet vozidel/24 hod).
Tab. 3 Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v roce 2016
INTENZITA DOPRAVY – stav v roce 2016 (počet vozidel/24 hod)
č. silnice

sčítací úsek

TV

O

M

SV

III/4259

6-5810

175

1 037

8

1 220

II/380

6-2270
6-5550

787
223

4 621
1 256

49
26

5457
1 505

III/4254

Kde: TV – těžká motorová vozidla, O – osobní a dodávková vozidla, M – jednostopá motorová vozidla, SV – součet všech vozidel.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Obr. 7 Mapa intenzity dopravy na pozemních komunikacích (zdroj www.scitani2016.rsd.cz)
Návoz odpadů bude nadále realizován po stejné dopravní trase, stávající intenzitou, tj. těžkými nákladními
automobily nad 10 t (cca 20/den), středně těžkými nákladními automobily 3,5 – 10 t (20/den), lehkými a
dodávkovými automobily (10/den) a také osobními automobily (10/den).
Z výše uvedených údajů o intenzitě dopravy v lokalitě vyplývá, že doprava odpadů na skládku
nepředstavuje dominantní podíl dopravy, pouze cca 2 % celkové dopravy v území.
Doprava v průběhu výstavby
Výstavba rozšíření skládky bude reprezentována především zemními pracemi. V době výstavby dojde
k přechodnému nárůstu intenzity průjezdu způsobenému především přesunem zemních hmot a materiálu
určeného k výstavbě. Nutno bude řešit nedostatek výkopku dovozem materiálu z vnějších zdrojů. Stejně
tak podstatná část potřebných stavebních materiálů (štěrk, násypový materiál a minerální a fóliové těsnění
a geotextílie) nejsou k dispozici v místě výstavby. Navýšení bude představovat ve špičce maximálně do
cca 50 nákladních automobilů za den. Intenzivnější vnější nákladní automobilová doprava spojená
s výstavbou skládky bude časově omezená.
Přístup na staveniště bude prostřednictvím stávající komunikační sítě v území. Pro potřeby dopravy na
staveništi budou v průběhu výstavby dle potřeb zřízeny nezpevněné nebo provizorně zpevněné
komunikace.
Intenzitu vnější nákladní automobilové dopravy, související s realizací stavby, budou ovlivňovat i smluvní
podmínky – tj. požadavek oznamovatele na rychlost výstavby. Doba výstavby bude známa až po realizaci
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládá se, že nebude přesahovat 4 - 5 měsíců výstavby.
B.II.5.

Vliv na biologickou rozmanitost území

Biologická rozmanitost je (dle čl. 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti) definována 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 a ekosystémy. V
souladu s metodickým pokynem MŽP ze dne 20. 10. 2017 bylo v případě posuzovaného záměru proto
vypracováno v říjnu 2021 Mgr. Vladimírem Melicharem Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody
podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Toto hodnocení je v plném znění přílohou oznámení.
V rámci tohoto materiálu byly jeho zpracovateli učiněny následující závěry:

1. Výsledky floristického průzkumu dotčeného území
Z rostlinných druhů zjištěných v ploše záměru je do červeného seznamu ČR (Grulich 2012) zařazeno
celkem 10 druhů, z toho 5 druhů spadá do kategorie C3 (ohrožené druhy) a 5 druhů do kategorie C4a
(vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené). V dotčeném území nebyl zjištěn zvláště
chráněný druh rostliny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Rozšířením skládky zanikne biotop druhů vzácných
rostlin a tuto ztrátu by bylo vhodné kompenzovat vytvořením nebo obnovou biotopu obdobných
parametrů. Tento požadavek bude v rámci realizace záměru akceptován.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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2. Výsledky vertebratologického průzkumu dotčeného území
Na lokalitě záměru a v jejím nejbližším okolí byl zjištěn výskyt celkem 31 druhů obratlovců. Jednalo se
o 18 druhů ptáků, 1 druh obojživelníka, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. Ze zjištěných je celkem 9
druhů zvláště chráněných. Vzhledem k charakteru lokality nebyl prováděn chiropterologický průzkum netopýři sem zaletují pouze za potravou. Pro obojživelníky lokalita není významným biotopem.
Z hlediska plazů je zde poměrně početná populace ještěrky obecné, která se zde i rozmnožuje. Na
okraji stávající skládky nachází optimální potravní i úkrytové možnosti. Realizací záměru sice může být
částečně dotčena, samotná skládky ale bude pro ještěrku obecnou také atraktivním biotopem. Též
slepýš křehký osidluje jak stepní biotop (spíše křoviny), tak okraj skládky a proto jeho populace
nebude významněji dotčena. Ze zvláště chráněných druhů ptáků může mít záměr vliv na ťuhýka
obecného a pěnici vlašskou. Oba druhy mohou být dotčeny též vyřezáváním křovin navrženým jako
zmírňující opatření pro rostlinstvo. V případě ponechání několika keřů ke hnízdění na lokalitě nebo v
jejím okolí ale může zůstat stepní stráňka i do budoucna zajímavým biotopem pro oba druhy.
3. Výsledky entomologického průzkumu dotčeného území
Jako naprosto zásadní částí zkoumané plochy se z hlediska hmyzu jeví malá step v severovýchodní
části. Ta hostí nebývale velké množství vzácných a ohrožených druhů hmyzu vázaných právě na tento
druh biotopu. Z tohoto hlediska ji lze označit za regionálně významnou. Zbytek zkoumané lokality není
z hlediska hmyzu nijak více zajímavý ani významný. Vzhledem k malému množství stejných stepních
biotopů v oblasti bude ovlivnění většiny zjištěných významných druhů značné. Výrazného snížení
negativního vlivu záměru lze dosáhnout restaurováním historicky vhodných stejných a podobných
biotopů v okolí. Pokud by byly tyto biotopy restaurovány a byly by na nich v dostatečném rozsahu
obnoveny stepní biotopy, byl by negativní vliv záměru na zjištěné druhy výrazně snížen. Je velmi
pravděpodobné, resp. takřka jisté, že zaznamenané druhy by nově vzniklé biotopy obsadily a jejich
perzistence v oblasti by zůstala zachována.
Pro úspěšné zachování stávajících populací druhů je nezbytné nové biotopy vytvořit s co největším
časovým předstihem před zánikem stávající stepní lokality (minimálně 2 roky). Zároveň je nutné
veškeré práce na restaurování a managementu nových biotopů detailně plánovat biologem a ten musí
dohlížet na veškeré práce. Tento požadavek bude v rámce realizace záměru akceptován.

B.III.

Údaje o výstupech

Skládka odpadů Mutěnice – Hraničky je a bude zdrojem emisí do jednotlivých složek životního prostředí:
emisí znečišťujících látek do ovzduší, emisí hluku, emisí z produkce odpadních vod a produkcí odpadů.
B.III.1.
Ovzduší
Emise během výstavby
V etapě výstavby, zejména po dobu provádění skrývkových a terénních prací, bude docházet k emisím
půdních prachových částic. Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti, jako
důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanizmů a vznos
lehkých frakcí půdy a materiálů z povrchu staveniště a ze stavebních hmot, působící na ploše odpovídající
výměře staveniště.
Doba zvýšených emisí bude omezená dobou výstavby. Emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách. Vzhledem k relativně velké vzdálenosti staveniště
od okolních sídel, plošně omezenému rozsahu stavebních prací a konfiguraci terénu, nebude plošné
znečišťování ovzduší po dobu výstavby představovat negativně vnímanou zátěž.
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze
stavební činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její
působení bude přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu na staveništi lze
eliminovat organizací práce, mimo staveniště zejména očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště a
kropením či oplachem kritických míst.
Množství emisí je v tomto případě obtížně stanovitelné, neboť tyto závisí na době výstavby, ročním
období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Navíc na současné úrovni zpracování projektové
dokumentace (projekční studie) nejsou detailně propočítány potřeby materiálu, kubatury, apod. Prašnost
se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při špatné organizaci práce.
Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných vlivů.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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V době výstavby dojde k přechodnému nárůstu intenzity průjezdu způsobenému především přesunem
zemních hmot a dovozem materiálu (liniový zdroj) a dále provozem stavebních mechanismů přímo v místě
stavby (plošný zdroj). Tyto zdroje budou produkovat emise z výfukových plynů spalovacích motorů a dále
budou také zdrojem sekundární prašnosti (TZL). Navýšení obslužné dopravy stavby bude představovat ve
špičce maximálně do cca 50 nákladních automobilů za den. Toto zvýšení bude především po dobu
zemních prací. Zvýšení množství emisí z těchto zdrojů se předpokládá v rozmezí několika desetin kg
(benzen) až po max. jednotky desítek kg (CO, NOX), eventuálně několika desítek či stovek kg (TZL), což je
únosné množství.
Emise během provozu záměru
Záměr výstavby posuzovaného záměru tak, jak je navržen, využívá stávající, plně vyhovující napojení
dopravních a inženýrských sítí, technické a provozní zázemí, které jsou v areálu skládky k dispozici.
V rámci dalšího rozšiřování bude komunikační systém doplněn návozovou komunikací prezentovanou na
obrázku níže.

Obr. 8 Návozová komunikace plánovaného rozšíření skládky
Vypočtené hodnoty emisí z rozšíření skládky

a) Emise z tělesa skládky
Naše legislativa nestanovuje emisní faktory pro skládky komunálního a nebezpečného odpadu. K výpočtu
produkce emisí bylo použito emisních faktorů US EPA - dokument AP-42 (Fifth Edition, Volume I, Chapter
2: Solid Waste Disposal) uvádějící koncentrace sloučenin, které obsahuje skládkový plyn a které byly
stanoveny na základě měření na skládkách komunálního odpadu po celém území USA (tyto prameny
kvantifikují základní složky skládkového plynu následovně: CH 4 50–70 %, CO2 27–47 % a N2 do 5 %,
ostatní plynné složky ve zlomcích %). Produkce skládkového plynu u skládek komunálního odpadu se
podle jejich složení a technických parametrů pohybuje v rozmezí od 100 – 250 m3 skládkového plynu na 1
t uloženého odpadu.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo jsou ovšem důležité ostatní látky, které mohou být příčinou zápachu (CH 4,
CO2 a N2 jsou bez zápachu). Očekávaná produkce pachových látek po dobu provozu skládky byla
stanovena pomocí programu Landfill Gas Emission Model (LandGEM verze 3021). Vzhledem k vysokému
počtu sloučenin byly vybrány látky, u nichž je nejvyšší poměr koncentrace ve skládkovém plynu k
čichovému prahu člověka (sulfan a methylmerkaptan). Dále prezentujeme látku vinylchlorid, která je dle
WHO látkou prokazatelně pro člověka karcinogenní.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Tab. 4 Emise z tělesa rozšíření skládky za dobu jejího aktivního provozu
Emitovaná znečišťující látka

Průměrná emise
(2024-2030) v tunách/rok

Celková emise
(2024-2030) v tunách

Oxid uhelnatý (CO)

0,1652

0,9911

Sirovodík (H2S)

0,0517

0,3101

Vinylchlorid (C2H3Cl/H2C=CHCl)

0,0192

0,1153

Methylmerkaptan (CH3SH)

0,0051

0,0304

Emitovaná znečišťující látka

Průměrná emise
(2024-2164) v tunách/rok

Celková emise
(2024-2164) v tunách

Oxid uhelnatý (CO)

0,0614

8,6636

Sirovodík (H2S)

0,0192

2,7106

Vinylchlorid (C2H3Cl/H2C=CHCl)

0,0071

1,0080

Methylmerkaptan (CH3SH)

0,0019

0,2657

Tab. 5 Emise z tělesa skládky za dobu její působnosti

Obr. 9 Předpokládaný vývoj emisí z provozu skládky v letech 2024 − 2164
Níže v oznámení jsou prezentovány výsledky rozptylové studie, která hodnotí vliv nového zdroje na životní
prostředí. Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty emise z roku 2030, protože v tomto roce dosahují
svého maxima.
Tab. 6 Emise z tělesa rozšíření skládky v roce 2030 (maximum za celou dobu její působnosti)
Emitovaná znečišťující látka

Emise v roce 2030 (t/rok)

Oxid uhelnatý (CO)

0,3746

Sirovodík (H2S)

0,1172

Vinylchlorid (C2H3Cl/H2C=CHCl)

0,0436

Methylmerkaptan (CH3SH)

0,0115

Technologie provozované v rámci skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky jsou vyjmenovaným zdrojem
znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, přílohy č. 2.
Tab. 7 Zařazení vyjmenovaných zdrojů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zdroj

Skládka odpadů

Kód zdroje

2.2.

Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají
celkovou projektovanou kapacitu vetší než 25 000 t.

Pozn.: Na skládce je instalován systém aktivního odplynění skládkových plynů vertikálními studnami realizovanými
v tělese I. a II. etapy skládky a využitelný i pro etapu rozšíření. Skládkové plyny jsou potrubně dopravovány na
kogenerační jednotku v areálu, kterou provozuje externí partner, na níž jsou spalovány k výrobě elektrické energie.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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b) Emise z dopravy odpadů a provozu skládkových mechanismů
Provoz skládky při navážení odpadů bude zajištěn po stávajících obslužných komunikacích, stejnou
intenzitou a stávajícími dopravními trasami, které byly vybudovány v rámci předchozích etap výstavby
skládky v Mutěnicích. A dále po návozové komunikaci plánovaného rozšíření a zpět po stávající trase
kolem překladiště a kompostárny (viz Obr. 8 výše).
V areálu skládky budou použity současné mechanizační prostředky, především pro zhutňování skládky
(kompaktor) a další technické vybavení pro manipulaci a upravení přijímaných odpadů (nakladač). Níže je
uvedena průměrná denní doba jejich provozu dle informací od provozovatele skládky a užitečná hmotnost:
1. Kompaktor Bomag
7 hod/den
29 t
2. Kolový nakladač CASE B521
7 hod/den
11 t
I když se jedná o stávající zdroje znečišťování ovzduší, je jejich pojezd po ploše rozšiřované skládky
zahrnut do výpočtů rozptylové studie. Do výpočtu rozptylové studie ale nejsou zahrnuty emise z dopravy
odpadů na skládku po stávajících dopravních cestách. Uvažován je pouze pojezd automobilů dovážejících
odpad na návozové komunikaci rozšiřované skládky.
Rozšíření skládky nebude mít dopad na intenzitu obslužné dopravy. Podle informací od provozovatele je
denní intenzita dopravy odpadů následující:
− Těžké nákladní automobily nad 10 t
20/den
− Středně těžké nákladní automobily 3,5 – 10 t
20/den
− Lehké nákladní a dodávkové automobily
10/den
− Osobní automobily
10/den
Provoz skládkové plochy a také provoz souvisejících technologií probíhá pouze během pracovních dnů od
7:00 hod. do 14:30 hod., pro občany obce Mutěnice i v sobotu 8:00 – 14:00 hod. Výše uvedený provoz
kompaktoru, nakladače a obslužné dopravy je modelován jako plošný zdroj znečišťování ovzduší.

Emise z výfukových plynů spalovacích motorů

Výpočet emisí z výfukových plynů spalovacích motorů byl proveden z emisních faktorů získaných
programem MEFA v.13. U nakladače je založen na předpokladu jeho pojezdu po ploše skládky rychlostí
10 km/hod po dobu uvedenou výše. Dovoz odpadů na skládku bude realizován těžkými, středně těžkými,
lehkými, dodávkovými i osobními automobily. Na návozové komunikaci se uvažuje jejich rychlost
10 km/hod. Emise z výfukových plynů spalovacích motorů manipulační techniky a obslužné dopravy uvádí
následující tabulka:
Tab. 8 Emise z výfukových plynů (provoz kompaktoru, nakladače, dovoz odpadu)
NOX
CO
PM10
PM2,5
Benzen
Místo
(g/s)
(g/s)
(g/s)
(g/s)
(g/s)
Plocha skládky
0,014639
0,039355 0,003234 0,002618
0,000217

BaP
(μg/s)
0,101946

Pozn.: výpočet emisí znečisťujících látek byl proveden z emisních faktorů získaných programem MEFA v.13., EURO 3,
výpočtový rok 2024

Resuspenze prachu (PM10 a PM2,5) a BaP vznikající při provozu na rozšiřované skládce

Emise z resuspenze prachu (PM10 a PM2.5) a BaP vznikají při pojezdu nakladače a automobilů dovážejících
odpad na návozové komunikaci rozšíření skládky. Pro jejich výpočet byla použita „Metodika pro výpočet
emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy “ (zveřejněná na www.mzp.cz). Metodika je
zaměřena na řešení problematiky stanovení emisí pocházejících z resuspenze z automobilové dopravy.
Jedná se o modifikaci dosud používané metodiky US EPA „AP-42".
Tab. 9 Resuspenze prachu na návozové komunikaci plánovaného rozšíření a z pojezdu nakladače
PM10
PM2,5
BaP (v PM10)
Místo
(g/s)
(g/s)
(μg/s)
Plocha skládky
0,003542
0,000857
0,000154
Ve zmiňované rozptylové studii je modelován příspěvek posuzovaných zdrojů po uvedení záměru do
provozu při výše specifikovaných hmotnostních tocích znečisťujících látek. Posuzovaný záměr se nachází
v lokalitě, kde jsou platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí i na ochranu ekosystémů a vegetace.
Vzhledem k charakteru zdrojů znečišťování ovzduší a ve vztahu k platné legislativě o imisních limitech
(příloha č.1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), byl výpočet proveden pro emitované znečišťující
látky NO2, NOX, CO, částice frakce PM10, PM2,5, benzen, benzo(a)pyren, H2S, vinylchlorid a
methylmerkaptan. Emise ostatních látek (SO 2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že
vzhledem k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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B.III.2.

Odpadní vody

Průsakové odpadní vody
Produkce průsakových vod je závislá na ročních povětrnostních podmínkách, tj. jejich dotaci srážkovou
činností a na souběhu nově otevřené etapy skládky s dosud neuzavřenou etapou skládky. Bude se až do
rekultivace a provedení izolačního zapouzdření rozšíření skládky mírně zvyšovat a pak poklesne přibližně
na stávající úroveň. Kvalita průsakových vod je ovlivněna kategorií skládky a lze ji demonstrovat jejich
maximálními hodnotami zjištěnými rozborem v roce 2020, které jsou v koncentračních hodnotách: CHSKCr
962 mg/l, BSK-5 49 mg/l, NL 71 mg/l, RL 4970 mg/l, P-celk 2,92 mg/l, N-celk 259 mg/l, NEL < 1 mg/l, As
0,016 mg/l, Cr 0,102 mg/l, Cd < 0,005 mg/l, Pb < 0,1 mg/l, Hg < 0,0005 mg/l.
Odvod průsakových vod z rozšíření skládky bude navazovat na stávající systém odvodu průsakových vod.
Projekčně je řešen v objektech 002 Hlavní sběrač a 003 Sběrná jímka. K zajištění odvodu průsakových vod
bude instalován hlavní svod doplněný sběrnými drény. Protože plánované rozšíření zasahuje do plochy
stávajících sběrných jímek, které budou v rámci výstavby zrušeny a budou nahrazeny novou vodotěsnou
bezodtokovou sběrnou jímkou. Součástí tohoto objektu je i prefabrikovaná čerpací jímka včetně výtlaku,
který bude napojen na stávající výtlak. Na výtlaku budou osazeny hydranty s vývodem na tlakovou hadici.
V provozu zůstanou i stávající hydranty na napojovaném potrubí.
Průsakové vody lze považovat za vody technologické, protože budou používány na vlhčení povrchu aktivní
plochy skládky v suchém období pro zamezení prašnosti a jako podpůrná závlaha aplikovaná do
odplyňovacích studní. Ošetření povrchu skládky je zároveň způsobem likvidace průsakových vod odparem
a podpořením methanogenních procesů v tělese skládky. Celková produkce průsakových vod je, vzhledem
k jejich vysokému odparu, řádově nižší než objem odpadních vod použitých ke skrápění povrchu skládky a
než činí dotace vod ze srážek. Přebytky průsakových vod z tělesa skládky jsou odváženy na externí ČOV.
Srážkové odpadní vody
Srážkové vody nedopadající na těleso skládky budou zasakovány v místě. Pro zamezení přítoku srážkových
vod z okolí zájmového území do skládkového tělesa a k ochraně rekultivovaných ploch skládky před
tvořením erozních rýh a následnými sesuvy rekultivačních zemin, budou provedeny tyto záchytné příkopy:
 otevřeného trojúhelníkového profilu podél horní hrany koruny rekultivace, zpevnění bude pouze lučním
porostem,
 svodný příkop z koruny skládky do příkopu podél obvodové komunikace, který bude zpevněn
příkopovou tvarovkou,
 obvodový příkop podél obvodové komunikace a paty rekultivace skládky se zaústěním pod skládkou do
šachty s vyústěním na terén do vsaku, příkop bude zpevněn prefabrikátem.
Odpadní vody splaškové
Produkce odpadních vod splaškových zůstane i po realizaci záměru na stávající úrovni a činí zhruba
730 m3/rok (rok 2020). Odpadní vody splaškové jsou v současné době jímány do bezodtoké jímky
splaškových vod a odváženy na ČOV Mutěnice.
Monitoring úrovně znečištění průsakových vod
Kvalita průsakových vod je v zařízení sledována pravidelnými odběry v rámci monitoringu kvality vod.
Odběry a analýzy vzorků těchto vod jsou prováděny dle provozního řádu zařízení 2x za rok dle
jednotlivých parametrů, s odběrem v jímkách průsakových vod č.1 a č.2 a dále v kontrolních šachticích, do
nichž je svedena případná voda zpod těsnění skládky. Po uvedení rozšíření úložiště do provozu lze
očekávat obdobnou kvalitu neznečistěných dešťových i znečistěných průsakových vod ze skládky.
Výhledově lze předpokládat určité zlepšení kvality průsakových vod v ukazatelích CHSKCr a Ncelk. a to
v souvislosti s předpokládaným snižováním podílu organické hmoty (biologicky rozložitelný odpad)
v komunálním odpadu.
B.III.3.

Odpady

Produkci odpadů lze v zásadě rozdělit na produkci v období výstavby, produkci v období provozu a
produkci v období rekultivace a následné péče o uzavřenou skládku.
Odpady z výstavby
V období výstavby budou zhotovitelskou stavební firmou produkovány zejména stavební odpady. Tyto
odpady budou stavební firmou v rámci produkce tříděny, samostatně shromažďovány a následně předány
k využití či odstranění oprávněné osobě. Odpovědnost za produkci odpadů a nakládání s nimi bude jako
podmínka součástí dodavatelského smluvního vztahu.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Tab. 10 Produkce odpadů v rámci výstavby záměru
Katal. číslo Název druhu odpadů – zkráceně

Způsob nakládání

08 04 09*

Odstranění, spalovna

15
15
15
15

01
01
01
02

01
02
04
02*

17
17
17
17
17
17
17
17
20

01
02
02
04
04
05
05
06
03

01
01
03
05
11
04
06
04
01

Odpadní lepidla, těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Beton
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Kabely neuvedené po 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené po číslem 17 05 03
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsný komunální odpad

Využití (materiál., energ.)
Využití (materiál., energ.)
Využití (materiál.)
Odstranění, spalovna

Využití (materiál.)
Využití (materiál., energ.)
Využití (materiál., energ.)
Využití (materiál.)
Využití (materiál.)
Využití (materiál.)
Využití (materiál.)
Odstranění, skládka
Odstranění, skládka

Odpady z provozu
V souvislosti s provozem rozšíření skládky (1. fáze provozu) je očekávána dosavadní produkce odpadů.
Jedná se o odpady z provozu a údržby skládky a jejich objektů a dále o odpady nezjištěné při jejich
převzetí a následně jednotlivě vyzvednuté z tělesa skládky. Produkci odpadů lze z hlediska jejich množství,
druhového složení a původu označit za běžnou a nevýznamnou. V souladu s projektovou studií rozšíření
skládky lze očekávat produkci odpadů dle následující tabulky.
Tab. 11 Produkce odpadů v rámci provozu záměru
Katal. číslo Název odpadu

Charakter odpadu

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

Odpad z údržby

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

Odpad z údržby

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Odpad z údržby

13 07 01*

Topný olej a motorová nafta

Odpad z údržby

14 06 03*

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

Odpad z údržby

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

Odpad z provozu

15 01 10*
15 02 02*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Odpad z provozu
Odpad z údržby

16 01 07*

Olejové fïltry

Odpad z údržby

16 01 13*

Brzdové kapaliny

Odpad z údržby

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

Odpad z údržby

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09
až 16 02 12

Odpad z provozu

17 02 01

Dřevo

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Odpad z provozu

20 01 39

Plasty

Odpady z provozu

20 03 01

Směsný komunální odpad

Odpad z provozu

Odpady údržby

Pozn.: * označení odpadu kategorie nebezpečný

Odpady z období rekultivace a následné péče o uzavřenou skládku
Po ukončení provozu skládky je třeba, v rámci 2. fáze provozu skládky, provést uzavření a rekultivaci
uzavřené etapy skládky a v rámci 3. fáze provozu skládky zabezpečit následnou péči o skládku, zahrnující
zejména provozuschopnost odvodňovacího, odplyňovacího a monitorovacího systému skládky, stabilitu
rekultivovaného tělesa skládky, údržbu vegetačního krytu, ale i řadu dalších úkonů.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Pro plnění těchto úkolů je třeba zachovat provozuschopné zázemí areálu skládky – tj. provozní budovu,
ale i další objekty (oplocení, odvodňovací systém apod.). V souvislosti s rekultivací a následnou péčí o
uzavřenou skládku (2. a 3. fáze) je očekávána produkce odpadů dle následující tabulky.
Tab. 12 Produkce odpadů v rámci rekultivace a následné péče o skládku
Katal. číslo Název odpadu
19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 09

Nerosty (např. písek a kameny)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

Směsný komunální odpad

Charakter odpadu
Kořeny ze skrývkových zemin k
rekultivaci
Ojedinělé kameny
v rekultivačních zeminách
Odpad z údržby porostu
Odpad pracovníků

O definitivním odstranění nadzemních objektů skládky lze uvažovat, až nebude skládka vyžadovat
následnou péči a kontrolu a pokud nebude pro areál skládky a jeho technické zázemí nalezeno jiné
vhodné využití.
V rámci případného odstranění objektů staveb jejich demolicí pak lze očekávat produkci následujících
odpadů (dle katalogových čísel odpadu): 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 02 01, 17
02 02, 17 04 05, 17 04 11. Při odstranění strojů, zařízení a technologie skládky lze očekávat produkci
odpadů skupiny katalogu odpadů 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené, pokud nebudou předány
k materiálovému využití jako výrobky s ukončenou životností, případně nebudou odprodány jiným
subjektům (kompaktor, nakladač).
Během demolice a při odstranění objektů staveb se s odpadem bude nakládat dle předpisů, které budou
v době provádění demoličních prací v platnosti.
Obecné zásady při nakládání s odpady při všech etapách jejich vzniku
Odpady vzniklé v průběhu realizace záměru (provozu zařízení) budou v místě vzniku tříděny, přechodně
shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích a po jejich naplnění předány oprávněné
osobě (dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech) k využití nebo odstranění. Do doby předání je za nakládání
s odpady zodpovědný původce odpadu.
Na stavbě se, mimo výše uvedenou produkci, nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. Ke vzniku
jiných nebezpečných odpadů by mohlo dojít pouze v případě havárie (rozlité PHM a odpadní oleje).
V případě jejich produkce budou odpady kategorie nebezpečný přechodně soustřeďovány do uzavřených,
nepropustných prostředků pro soustřeďování odpadů, určených pro tento účel a zabezpečených tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nimi nebo/a k úniku škodlivin z těchto odpadů.
Odpady kategorie ostatní budou soustřeďovány ve vhodných prostředcích a/nebo na určených plochách.
Prostředky pro soustřeďování odpadů musí být označeny v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, v platném znění (v případě prostředků pro soustřeďování
nebezpečných odpadů musí být tyto opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly
nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).
B.III.4.
Hluk
Pro potřeby oznámení byla, na základě předchozího měření hluku, vypracována akustická studie (Ing.
František Koplík, Hygienická laboratoř, s.r.o., Hodonín, 07/2020), která řeší hlukovou zátěž obytné
zástavby obce Mutěnice z provozu areálu skládky TKO Mutěnice a dopravy po veřejných komunikacích
před realizací a po uvedení stavby „Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky“ do provozu. Dále
akustická studie řeší hlukovou zátěž obytné zástavby obce Mutěnice z provozu areálu skládky TKO
Mutěnice a dopravy po veřejných komunikacích v době rekultivace skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky.
Hodnocení je provedeno ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, tj. k nejbližším stávajícím a
plánovaným obytným objektům nacházejícím se na západním, jihozápadním a jižním okraji obce Mutěnice.
Posuzovanou veřejnou komunikací je místní přístupová komunikace propojující areál skládky TKO
Mutěnice se silnicí II. tř. č. 380.
Z této hlukové studie, jejíž plné znění je v příloze oznámení, interpretujeme následující závěry:
Měření hlukové zátěže z provozu areálu skládky TKO Mutěnice Hraničky bylo provedeno dne 7.8.2020 na
dvou měřících místech situovaných na hranice stávající a plánované obytné zástavby, s dále v tabulkách a
textu uvedenými výsledky.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Tab. 13 Výsledné hodnoty LAeq,8h na měřicích místech A a B

Na základě výsledků měření hlukové zátěže posuzované obytné zástavby obce Mutěnice, umístění měřicích
míst a areálu skládky TKO Mutěnice, morfologie terénu a způsobu hodnocení výsledků měření lze
konstatovat, že v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb obytné
zástavby obce Mutěnice je z provozu areálu skládky TKO Mutěnice dodržen hygienický limit ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB.

Výpočet hlukové zátěže z dopravy po místní přístupové komunikaci propojující areál skládky TKO Mutěnice

se silnicí II/380 pro posuzovanou obytnou zástavbu obce Mutěnice pro denní dobu vyjádřené LAeq,16h, byly
provedeny plošně formou hlukových pásem ve 4 výpočtových bodech situovaných na stavební čáru
plánovaných staveb v lokalitě „Za benzinkou“ – lokality stanovené územním plánem obce Mutěnice pro
bydlení.
Tab. 14 Vypočtené výsledné hodnoty LAeq,16h ve výpočtových bodech

Na základě výsledků výpočtu posuzované obytné zástavby obce Mutěnice a způsobu hodnocení výsledků
měření lze konstatovat, že v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
obytné zástavby obce Mutěnice je z dopravy po místní přístupové komunikaci k areálu skládky TKO
dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 55 dB.

Hluková zátěž posuzované obytné zástavby obce Mutěnice z provozu areálu skládky TKO Mutěnice po
uvedení stavby do provozu byla stanovena výpočtem. Do zdrojů hluku byly zahrnuty zdroje hluku
související:
 s provozem
 s provozem
 s provozem
 s provozem
odpad),
 s provozem
 s provozem

skládky TKO (kompaktor BOOMAG),
kompostárny (kolová a speciální technika, vozidla přivážející odpad ke kompostování),
SDO (vozidla přivážející odpad, ukládání odpadu do kontejnerů, manipulace s nimi),
překládací stanice pro spalitelnou složku TKO (provoz vozidel přivážejících a odvážejících
zdrojů hluku souvisejících se zabezpečením provozu a údržbou areálu skládky TKO,
kogenerační jednotky umístěné v areálu skládky.

Tab. 15 Vypočtené výsledné hodnoty LAeq,8h ve výpočtových bodech

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Hluková zátěž posuzované obytné zástavby obce Mutěnice z provozu areálu skládky TKO Mutěnice v době
rekultivace skládky byla taktéž stanovena výpočtem. Zdrojem hluku bude pohyb těžké stavební

mechanizace (bagr, buldozer, válec a další specializovaná mechanizace) a nákladních vozidel přivážejících
materiál pro rekultivaci skládky po tělese a koruně skládky. Dále jsou do výpočtu zahrnuty zdroje hluku
související s provozem kompostárny, SDO, překládací stanice pro spalitelnou složku TKO, provozem a
údržbou areálu skládky TKO včetně kogenerační jednotky.
Tab. 16 Vypočtené výsledné hodnoty LAeq,8h ve výpočtových bodech

Závěry akustické studie
Na základě výsledků výpočtů hlukové zátěže posuzované obytné zástavby obce Mutěnice z provozu areálu
skládky TKO Mutěnice po uvedení stavby „Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky“ do provozu se
předpokládá, že v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stávajících a
plánovaných staveb obce Mutěnice budou dodrženy hygienické limity hluku:
 z dopravy po místní přístupové komunikaci propojující areál skládky TKO Mutěnice se silnicí II/380
LAeq,T = 55 dB pro denní dobu,
 z provozu areálu skládky TKO Mutěnice LAeq,T = 50 dB pro denní dobu.
Na základě výsledků výpočtů hlukové zátěže posuzované obytné zástavby obce Mutěnice z provozu areálu
skládky TKO Mutěnice v době rekultivace skládky se předpokládá, že v chráněném venkovním prostoru a
chráněném venkovním prostoru stávajících a plánovaných staveb obce Mutěnice budou dodrženy
hygienické limity hluku:
 z dopravy po místní přístupové komunikaci propojující areál skládky TKO Mutěnice se silnicí II/380
LAeq,T = 55 dB pro denní dobu,
 z provozu areálu skládky TKO Mutěnice LAeq,T = 50 dB pro denní dobu.
B.III.5.

Vibrace a záření

Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích,
překračujících povolené limitní hodnoty stanovené z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na
stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. Instalovaná technologie ani provoz záměru nebudou
zdrojem škodlivých vibrací. Vibrace, vznikající při hutnění odpadů, jsou utlumeny v jejich vrstvě resp. v
podloží již v těsném okolí místa vzniku.
Škodlivé záření (infračervené, viditelné a ultrafialové záření technologických zdrojů s frekvencí od hodnoty
3.1011 Hz do hodnoty 1,7.1015 Hz) se nebude vyskytovat.
B.III.6.

Emise zápachu

Mimo výše v kap. B.III.1. uvedené, provozem zařízení skládky vyvolané emisní znečištění ovzduší (včetně
emisí pachových látek, které jsou produktem mikrobiologického rozkladu organické hmoty - směsí podílů
plynů H2S, CO, vinylchloridu, methylmerkaptanu), může skládka produkovat i další páchnoucí látky jako
jsou NH3, organické kyseliny (nižší nasycené karbonové kyseliny např. kyselina máselná, kyselina octová)
aminy, alkoholy, estery atp. Emise pachových látek budou minimalizovány konstrukčním řešením a
provozem skládky (hutnění, překrývání odpadů technologickým materiálem na technické zabezpečení
skládky, odvodem skládkového plynu z plynových studní plynovým potrubím na kogenerační jednotku již v
rámci 1. fáze provozu skládky a následně po jejím plynotěsném zapouzdření po uzavření a rekultivaci
v rámci 2. fáze a následně v rámci 3. fáze provozu skládky).
Tato opatření zabezpečí, že emise pachových látek ze skládky budou omezeny tak, aby jejich vnímání
v hranici areálu bylo v běžných podmínkách provozu na úrovni čichového prahu. Detailně níže – viz
rozptylová studie.
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B.III.7.

Radonový index pozemku

Radonové riziko je vzhledem k charakteru stavby irelevantní.
B.III.8.

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Běžný provoz záměru, při dodržování dopravní kázně na příjezdových komunikacích a respektování
předepsaných požárně bezpečnostních a dalších opatření, nepředstavuje pro zaměstnance, občany
okolních sídel a životní prostředí významná havarijní rizika.
Havarijní stavy ohrožující lidské zdraví, přinášející environmentální rizika a představující mimořádné
události jako jsou požár, srážky extrémní intenzity či dlouhodobé srážkové období, vodohospodářská
havárie či dopravní nehoda nejsou ale, vzhledem k charakteru záměru, očekávány.
Požár zařízení
Požár skládky (provozní budovy nebo ostatního příslušenství, zahoření odpadů na skládce) ohrožuje
personál skládky na zdraví a životě (popálení, udušení a intoxikace). Původ požáru je buď přirozený (úder
blesku, soustředění slunečních paprsků čočkou rozbitého skla) nebo antropogenní (přimíšení horkých
odpadů, vznícení od stroje či vozidla, nepovolené zacházení s otevřeným ohněm).
Metoda hašení spočívá v předhašení vodou a následně překryvu zeminou a zakompaktování požářiště či
kompaktorem, buldozerem nebo pásovým nakladačem. Složitější hašení je na nedohutněné aerované
přesypové hraně. V těchto místech může dojít ve střídavě aerobních podmínkách k zahřátí odpadu po
aktivaci methylotrofních bakterií a při opětném vniknutí vzduchu, při nárůstu barometrického tlaku, kdy se
horký materiál vznítí.
V případně nedostatečného hutnění pak mohou v odpadu prohořívat vertikální kanály, které jsou
dlouhodobě doutnajícími ložisky a obtížně se hasí. Z tohoto důvodu je třeba skládku provozovat tak, aby
přesypové hrany nevznikaly. Indikátorem hoření skládky je vývin hnědavého náletu dehtu v trhlinách
tělesa skládky a obsah CO ve vnitřních plynech vyšší než 0,5 % obj.
V případě zahoření skládky mohou, dle aktuálního složení odpadů v místě zahoření, do ovzduší mimo
běžné produkty spalování (CO2, CO, SO2, NOX, TZL, organické látky) unikat ve stopovém množství i
toxické látky. Může se jednat např. o polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, polycyklické
aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly apod. Nebezpečí zahoření skládky je vzhledem
k technologickému procesu ukládání odpadů minimální. V případě zahoření je třeba, aby byly zasahující
jednotky o možnosti výskytu toxických plynů uvědoměny a aby používaly předepsané ochranné prostředky
(dýchací přístroje a ochranné kombinézy). V případě požáru je třeba úniky toxických látek do ovzduší
okamžitě monitorovat.
Exploze zařízení
Riziko exploze zařízení může vyvolat únik a akumulace methanu (zejména v případě akumulace v
objektech a inženýrských sítích). Zahraniční zkušenosti potvrzují, že zejména objekty zakládané na
skládkách či v jejich blízkosti (až do vzdálenosti stovek metrů) mohou být takto ohroženy a to i přes to, že
tyto skládky jsou již desetiletí uzavřeny. Skládkový plyn může v podloží skládky migrovat např.
inženýrskými přípojkami, trubními a kabelovými kanály, ale i zavezenými terénními depresemi a
vodotečemi či podobnými anomáliemi. Toto migrační riziko u zařízení skládky Mutěnice Hraničky nehrozí.
Nález nebezpečných předmětů
Jedná se o výbušniny, nevybuchlou munici či jiné neznámé předměty. V případě skládky Mutěnice
Hraničky se toto nepředpokládá. Pokud ovšem bude nebezpečný předmět nalezen, dle povahy nálezu,
nutno přivolat Policii ČR a pyrotechniky.
Přívalové deště
Mohou způsobit rychlé naplňování sběrné jímky průsakových vod. Pokud dojde k naplnění jímky, je nutné
uzavřít uzávěr HADE na vtoku svodu do sběrné jímky SJ 1 pro možnost zachycení případných přívalových
srážek ve skládce a tím umožnit postupné snižování objemu průsakových vod v tělese skládky jejich
odvozem na externí ČOV či aplikací výtlakem na aktivní těleso skládky.
Vniknutí povrchových vod do skládky
Pro zamezení přítoku srážkových vod z okolí zájmového území do skládkového tělesa budou provedeny
záchytné příkopy.
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Vodohospodářská havárie
Vodohospodářskou havárií lze označit každou situaci, kdy dochází k mimořádnému zhoršení či ohrožení
jakosti povrchových či podzemních vod, zejména pak zvlášť nebezpečnými látkami a ropnými látkami.
Vodohospodářská havárie ve svých důsledcích může způsobit kontaminaci složek životního prostředí
(podzemní a povrchové vody, půda a geologické struktury). Samostatným případem je kontaminace
prostředí v případě hasebních zásahů při požáru. Vzhledem k absenci podzemních vod v lokalitě skládky
Mutěnice Hraničky, nemá skládky vybudován monitorovací systém podzemních vod.
Dle povahy uniklých závadných látek a míst jejich úniku mohou mít jednotlivé havarijní situace tyto
dopady na složky životního prostředí:

Únik v prostoru úložiště - v případě úniku v prostoru izolované části tělesa skládky nehrozí nebezpečí

kontaminace podzemních vod a podložních struktur. Protože však jejich postupné uvolňování může ohrozit
schopnost čištění průsakových vod ze skládky na ČOV, je potřeba preventivně provést sanaci
kontaminovaného prostoru a zneškodnění takto shromážděného odpadu na vhodném zařízení.

Únik mimo prostor úložiště - únik závadných látek mimo prostor tělesa skládky představuje potenciální

riziko pro kontaminaci podzemních vod a vod povrchových. V případě havarijního úniku je tak třeba
provést sanační zásah a dle závažnosti i za účasti složek integrovaného záchranného systému.

Obecná opatření - objekty nakládání se závadnými látkami v zařízení musí svojí funkcí, kapacitou a
provedením odpovídat podmínkám vodohospodářské legislativy a požadavkům vodoprávních orgánů
(podmínky odkanalizování vybraných úseků zařízení, kapacity a těsnosti akumulací a manipulačních ploch
apod.). Další opatření musí být zahrnuta do aktualizovaného havarijního plánu schváleného před
zahájením provozu rozšíření skládky vodoprávním úřadem.
Únik znečišťujících látek do ovzduší
Jako havárii lze vnímat nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou
emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy.
Tento stav, v situaci připravovaného záměru, představuje pouze výše uvedený stav v požáru zařízení.
Běžný provoz nemůže vznik tohoto rizikového stavu vyvolat.
Škodlivost složek skládkového plynu je z hlediska rizik pro životní prostředí daná tím, že se z velké části
jedná o skleníkové plyny. V tomto kontextu je třeba také vnímat případné havarijní stavy. V běžném
provozu je totiž únik skládkových plynů běžným doprovodným jevem chodu skládky a není jej možno
vnímat jako havarijní stav. Tento únik bude minimalizován pravidelným překryvem ukládaných odpadů
materiálem pro technologické zabezpečení skládky a biologicky aktivními technologickými materiály a
postupně prováděným odplyňováním s energetickým využitím skládkového plynu a rekultivací skládky.
Jiným typem havarijního úniku může být únik znečišťujících látek případně obtěžujících pachů vyvolaný
nedodržením provozního řádu skládky, technologických postupů ukládání, nekázní obsluhy apod.
Minimalizovat riziko havárie znamená zejména věnovat maximální pozornost provozovaným technologiím,
dodržovat technologickou kázeň, organizovat a řídit práci obsluhy, trvale dozorovat provozuschopnost
zařízení a organizovat činnosti ve vztahu k aktuálním atmosférickým podmínkám. Případné porušení
provozně technologických zásad musí být kvalifikováno jako porušení pracovní kázně s dopady do
pracovně – právních vztahů.
Rozšíření obtížného hmyzu nebo hlodavců
Kalamitnímu rozšíření hmyzu a hlodavců provozovatel předchází trvalou péčí o těleso skládky (ukládání do
aktivních skládkových polí, hutnění odpadů, překrývání materiálem pro technologické zabezpečení skládky,
údržba uzavřených částí skládky atd.). Jako aktivní opatření je prováděna pravidelná desinfekci, desinsekci
a deratizaci v zařízení.
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda je jako událost definovaná silničním zákonem. Důsledkem dopravní nehody, mimo
možný únik závadných látek a požár, je zejména poškození zdraví účastníků silničního provozu, případně
přerušení provozu na komunikacích. V takovém případě zasahují složky integrovaného záchranného
systému a zdravotnická záchranná služba.
Shrnutí
Běžný provoz záměru nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy. Prevence nebo vyloučení nepříznivých
vlivů (emise z dopravy, hluk, produkce odpadních vod a odpadů) je podmíněna zejména důsledným
dodržováním provozovatelem zařízení stanovených zásad provozu, zákonných předpisů a norem.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost

C.1.
C.1.1.

Základní územní charakteristiky dotčeného území

Zájmové území záměru „Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky“ je lokalizováno do prostoru
stávajícího areálu provozované Řízené skládky odpadů S-OO3 Mutěnice Hraničky, která se nachází cca 1
km západně od obce Mutěnice, v lokalitě Hraničky, v k.ú. Mutěnice, v okrese Hodonín, v Jihomoravském
kraji. Skládka je umístěna v erozní rýze v terénu orientovaném ve směru S-J, s výškovým rozdílem dna od
okolního terénu cca 20 m, ve výšce 206 - 220 m n.m.
Rozšířením skládky, které je navrženo jižně od stávajících skládkových polí až po hranice oplocení areálu
skládky, dojde k využití celé, doposud volné plochy areálu. Tímto rozšířením dochází k možnosti navýšení
kubatury skládky a optimálního využití území skládkovou činností již dotčeného, bez nutnosti záboru
dalších parcel vně areálu.
Lokalizace záměru „Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky“ je navržena na pozemcích p.č. 12006 a
p.č. 12010, na nichž jsou územním plánem obce Mutěnice (vydán formou opatření obecné povahy
usnesením zastupitelstva č. VIII/II ze dne 16.2.2016). Dle vyjádření Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje
města se podle platného ÚP Mutěnice se záměrem dotčené území nachází v nezastavěném území, ve
stabilizované funkční zóně 10a – Technické infrastruktury.
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve svém vyjádření ze dne
22.11.2021, č.j.: MUHOCJ 75767/2021 dospěl k závěru, že posuzovaný záměr je z hlediska souladu
s územně plánovací dokumentací přípustný (viz příloha oznámení).

Obr. 10 Situace dotčeného území z územního plánu obce
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Ochranná pásma
V kontaktu s hranicí areálu skládky je vzdušné vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 10 m od krajního
vodiče). V areálu skládky je dále trafostanice (ochranné pásmo 20 m) a vlastní vodovodní přípojka. Ve
vzdálenosti asi 200 m od hranice skládky prochází podzemní plynovodní vedení VVTL DN 700.
Historické, archeologické, kulturní památky
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Území hustě zalidněná
Oznamovaný záměr není lokalizován v území s vysokou hustotou obyvatelstva, lokalita výstavby se
nachází mimo sídelní útvary.
Stará ekologická zátěž
Dle systému evidence kontaminovaných míst (www.sekm.cz) je lokalita je vedená v Systému evidence
kontaminovaných míst (SEKM) pod ID 444002. Kategorie priority je uvedena P4.1, tzn., že pro lokalitu
nejsou dostatečné informace o kontaminaci a je nutný kontaminační průzkum. Nicméně, na základě
dostupných informací je předpokládáno, že veškerý kontaminovaný materiál byl odtěžena a přesunut na
zabezpečenou (řízenou) skládku a únik kontaminace nehrozí. Na místě současné skládky Hraničky byl před
rokem 1989 neřízeně ukládán komunální odpad.
V roce 1994 byl tento materiál spolu s podložními kontaminovanými zeminami odtěžen a na stejném místě
byla vybudována skládka dle platné legislativy. Odtěžený odpad byl následně přesunut na nově
vybudovanou skládku a kontaminovaná zemina byla použita na oddělení jednotlivých skládkových vrstev.
V současnosti zde probíhá řádné skládkování v dalších etapách skládky.
C.1.2.

Zdroje znečišťování ovzduší v dotčeném území

Imisní situace posuzované lokality je ovlivněna především provozem místních zdrojů (současná skládka
Mutěnice), průmyslovou činností v nedalekém Hodoníně, okolní intenzívní zemědělskou činností a
dopravou na blízkých komunikacích. V zimním období zejména lokálními topeništi. Provoz skládky, jako
lokální zdroj znečišťování ovzduší, emituje do ovzduší prachové částice a skládkové plyny, což je směs
plynů (CO2, NO2, CH4, NH3, H2S a pachové organické látky), které mohou společně způsobit emise
pachových látek. Některé z emitovaných plynů jsou zároveň skleníkovými plyny.
Produkce plynů je v průběhu skládkování minimalizována péčí o skládku (viz výše v textu popsaná
opatření) a provozem kogenerační jednotky na skládce. K minimalizaci emisí lehkých frakcí odpadu
přispívá po obvodu areálu skládky instalované obvodové oplocení. Ulétlé odpady jsou v pravidelně sbírány.
Dalším zdrojem znečišťování jsou emise produkované spalovacími motory nákladních automobilů a
skládkové mechanizace.
C.1.3.
Imisní situace v dotčeném území
Pro stanovení imisního pozadí lokality a tím i kvality ovzduší, byla využita data zveřejněná ČHMÚ na
webovém portálu www.chmi.cz v sekci OZKO. Jedná se o pětileté průměry imisního pozadí vybraných
znečisťujících látek za období 2015 − 2019, které jsou stanoveny na základě modelování. Ovzduší v
posuzované lokalitě a v jejím blízkém okolí lze dle těchto údajů charakterizovat jako mírně znečištěné, tj.
imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný imisní limit není překročen.
Tab. 17 Imisní pozadí a imisní limity
Znečišťující látka v ovzduší
NO2
CO
CO – max. denní 8hod průměr
PM10
PM10 – 36.denní max.
PM2,5
Benzen
Benzo(a)pyren

Imisní pozadí
Pětiletý průměr 2015 - 2019
(µg/m3)
10,7
350 (*)
1200 (*)
21,9
40
17,2
0,9
0,7 (ng/m3)

Imisní limit
(µg/m3)
40
-10 000
40
50
20
5
1 (ng/m3)

(*) odhad zpracovatele
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NO2 = 10,7 µg/m3
NOX = 13,6 µg/m3
PM10 = 21,9 µg/m3
PM2,5 = 17,2 µg/m3
BZN = 0,9 µg/m3
BaP = 0,7 ng/m3
PM10 24h = 40 µg/m3
UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Obr. 11 Imisní situace dotčeného území
Vysvětlivky:
NO2_rp_5l NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]
NOX_rp_5l NOX – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]
PM2,5_rp_5l PM2,5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]
PM10_rp_5l PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]
PM10 24h_5l PM10 – 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce [µg.m-3]
BZN_rp_5l benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]
BaP_rp_5l benzo(a)pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

C.1.4.

Dopravní zátěž území

Stávající dopravní zátěž území
Dominantní dopravní zátěž v lokalitě představuje provoz na silnicích II. třídy č. 380 a III. třídy číslo 4254 a
4259. Dle výsledků celostátního sčítání dopravy provedeného v roce 2016 ŘSD ČR je sestavena tabulka
denních intenzit dopravy na nejbližších komunikacích (údaje v tabulce představují celoroční průměrnou
intenzitu dopravy = počet vozidel/24 hod).

Obr. 12 Mapa intenzity dopravy na pozemních komunikacích (zdroj: www.scitani2016.rsd.cz)
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Tab. 18 Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v roce 2016
INTENZITA DOPRAVY – stav v roce 2016 (počet vozidel/24 hod)
č. silnice
380
4254
4259

sčítací úsek
6-2270
6-5550
6-5810

T
787
223
175

O
4 621
1 256
1 037

M
49
26
8

S
5 457
1 505
1 220

Kde: T – těžká motorová vozidla, O – osobní a dodávková vozidla, M – jednostopá motorová vozidla, S – součet všech vozidel.

C.1.5.
Hluková zátěž území
Dominantním zdrojem hluku v širším území je doprava na výše uvedených silnicích II. a III. tříd. Lokálně
dominantním zdrojem hluku je hluk z provozu dopravy odpadů na skládku, hluk z provozu skládkových
mechanismů a dalších mechanizmů pracujících na skládce a v jejím areál (kogenerační jednotka,
kompostárna, sběrný dvůr odpadů). Pro modelaci provozu areálu a vlivu jeho provozu na nejbližší
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor byla vypracována hluková studie. Přípustné
hodnoty pro hluk z provozu záměru (skládková technika a provoz na areálových komunikacích), která je
pro denní dobu LAeq = 50 dB(A) a přípustná hodnota pro hluk z provozu na příjezdové komunikaci, která je
pro denní dobu LAeq = 55 dB(A), jsou dle této hlukové studie provozem skládky dodržovány.

C.2.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1.
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je lokalizován v katastru obce Mutěnice. Nejbližšími souvislá obytná zástavba v obci je od skládky
vzdálena asi 820 m severovýchodně (ZŠ Mutěnice), 860 m východně (RD ul. Jižní 811) a 1 100 m (RD ul.
Nová 938). Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obci Mutěnice je 3.673 osob (stav k 1.1.2020,
Český statistický úřad).
C.2.2.
Klima a ovzduší
Klimatické podmínky a kvalita ovzduší
Z klimatického hlediska leží dotčené území v klimatické oblasti T4 (QUITT, 1971), která je
charakterizována velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s
teplým podzimem. Zima je krátká, teplá, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota území je 9,3° C, průměrný roční úhrn srážek je 532 mm, převládající směr větrů je
severozápadní, západní a jihozápadní. Konvektivnímu proudění, které se podílí na difúzi a tím zřeďování
exhalací ve vertikálním směru, napomáhá vysoké celkové roční trvání slunečního svitu 1900 – 2000 hodin.
Tab. 19 Klimatické charakteristiky oblasti MT10 (Quitt, 1971)
Charakteristiky
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou > 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná roční teplota v °C
Průměrná teplota v lednu v °C
Průměrná teplota v červenci v °C
Průměrná teplota v dubnu v °C
Průměrná teplota v říjnu v °C
Průměrný roční úhrn srážek mm
Počet dnů se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet dnů zatažených
Počet dnů jasných

Klimatická oblast teplá T4
60 - 70
170 – 180
100 – 110
30 – 40
9,3
-2 až -3
19 – 20
9 – 10
9 – 10
500 - 650
80 - 90
300 - 350
200 - 300
40 - 50
110 - 120
40 - 60
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C.2.3.

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické charakteristiky, půda a
surovinové zdroje

Geomorfologické charakteristiky
Z hlediska geomorfologického, podle Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu ČR (Demek et al.,
1996) zájmové území náleží do soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Středomoravské Karpaty,
celku Kyjovická pahorkatina, do podcelku Mutěnická pahorkatina, okrsku Šardická pahorkatina. Mutěnická
pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 365 km 2, střední výšce 224 m a středním sklonu 3°07´.
Geologické charakteristiky
Z geologického hlediska spadá zájmové území do oblasti vídeňské pánve, regionu vídeňská pánev –
moravská část. Vídeňská pánev je miocénní pánev protáhlého tvaru, cca 250 km dlouhá a zasahuje do
Rakouska a Slovenska. Je vyplněná středním a svrchním miocénem a pliocénem s maximální mocností až
5 km. Pánev má složitou zlomovou stavbu a její uloženiny obsahují ropu a lignit. Horninové prostředí je
tvořeno sedimenty bzeneckého souvrství, které litologicky představuje fluviolakustrinní nezpevněné
sedimenty charakteru jílů, prachovitých jílů, prachů a prachovců, písků místy s polohami štěrků. Kvartérní
sedimenty reprezentují pleistocénní sprašové hlíny eolické geneze, deluviální písčito-hlinité až hlinitopísčité sedimenty a fluviální nivní sedimenty, které jsou uloženy v okolí vodních toků (hlína, písek, štěrk).

Obr. 13 Geologická mapa území
Hydrogeologické charakteristiky
Z pohledu hydrogeologické rajonizace je řešené území lokalizováno v dílčím hydrogeologickém rajónu
2250 Dolnomoravský úval – severní část, s rozlohou 1416,91 km 2. Tento rajón je tvořen štěrkopískem s
vymezeným 1. vrstevním kolektorem, který je vyvinut v terciérních a křídových sedimentech pánví.
Mocnost souvislého zvodnění dosahuje 5 až 15 m, s převažujícím průlinovým typem propustnosti.
Hydrogeologický oběh podzemní vody je v prostředí vídeňské pánve složitý a je vázán na dílčí vrstvy písků
a štěrků v hlubší pestré sérii. Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum, který před výstavbou I. etapy
skládky prováděla v roce 1993 spol. TOPGEO s.r.o., Brno, v rámci něhož bylo provedeno 13 vrtů do
hloubky 5 až 10 m pod terén prokázal vhodné geologické a geotechnické poměry lokality a nepropustnost
podložních vrstev na úrovni K = 10-9 až 10-12 m/s a po jejich zhutnění K = 10-10 až 10-11 m/s. Průzkum
zároveň prokázal, že erozní rýha, do které je skládka situována, je bez trvalého odtoku. Hladina podzemní
vody nebyla průzkumnými pracemi zastižena až do hloubek 25 m.
Půda
Z hlediska půdních typů v širším území převládají půdy černozemní typické, případně modální či
karbonátové, které se vyvinuly na spraších. Půdy jsou hluboké, středně těžké písčito-hlinité zrnitosti.
Kvarterní půdní pokryv byl průzkumnými pracemi stanoven v mocnosti 1,1 - 6,5 m po obvodu údolí a 3,6 4,8 m při úpatí a ve dně údolí. Jsou zde zastoupeny eolické sedimenty, světlehnědé prachovité hlíny v
kombinaci s písky. Prachovité písky jsou nejrozšířenějšími zeminami kvartéru. Jejich mocnost se mění od
1,6 do 4,8 m a většinou jsou kryty po obvodu údolí pouze nevýraznou vrstvou humózních hlín.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Surovinové zdroje
Lokalita leží v území chráněného průzkumného území ID 040005 Vídeňská pánev VIII se surovinami zemní
plyn a ropa. Na lokalitě ani v jejím blízkém okolí nejsou evidovány svahové nestability.
C.2.4.
Voda
Hydrologické poměry
Lokalita je součástí povodí Dunaje a dle nejpodrobnějšího členění spadá do povodí IV. řádu 4-17-01-1010
Mutěnický potok s plochou povodí 23,870 km2 a délkou toku od pramene cca 6,74 km. Území je přirozeně
odvodňováno jižním směrem, přirozeně ve sklonu terénu a dále se směr odvodnění mění až k SZ, kde
vzniká občasná drobná vodoteč ústící do Mutěnického potoka.

Obr. 14 Vodohospodářská mapa území
Stav vod v území
Vzhledem k hydrogeologickým charakteristikám území je v souvislosti s provozem skládky sledována
pouze kvality průsakových vod odtékajících z tělesa skládky. Kvalita povrchových vod z obvodového
odvodnění tělesa skládky není sledována.

Stav průsakových vod
Monitoring průsakové vody je realizován s pololetní četností odběry a analýzami průsakových vod z jímek
průsakových vod. Kvalita průsakové vody odpovídá skládkovým výluhům, s vysokými obsahy zejména
rozpuštěných anorganických látek a anorganických solí. V rámci hydrogeologického posouzení záměru
Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky je navržena revize sledovaných látek – viz. kapitola D.I.4. a
přílohy oznámení.

Zátopová území

Stavba se nachází mimo zátopové území pro Q100.

Vodní zdroje, ochranná pásma, chráněné oblasti

Oznamovaná stavba se nachází mimo chráněné oblasti přírodní akumulace vod (CHOPAV) a mimo
ochranná pásma vodních zdrojů.
Dotčené území, dle zákona o vodách, je definováno jako citlivá oblast (§ 32) i jako zranitelná oblast (§ 33)
zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona.
C.2.5.

Ekosystémy, NATURA 2000, chráněná území, fauna, flóra, krajinný ráz

Biogeografické charakteristiky území

Lokalita záměru spadá do panonské provincie, severopanonské podprovincie, Hustopečského bioregionu
(4.3). Bioregion leží ve středu jižní Moravy, zabírá jižní polovinu geomorfologických celků Ždánický les a
Kyjovská pahorkatina a severní okraj Dolnomoravského úvalu. Plocha bioregionu je 1045 km2. Území je
tvořeno pahorkatinou na vápnitém flyši a spraších. Bioregion je charakteristický mísením panonských
(převážně mimo les) a karpatských (převážně v lese) prvků. Z hlediska geobiocenologické typizace převažují
skupiny geobiocénu 1. dubového vegetačního stupně. Potenciální vegetace náleží do dubohabrových hájů s
ostrovy teplomilných a šípákových doubrav.
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NATURA 2000, zvláště chráněná území, ÚSES
V zájmovém území stavby se nenachází žádné zvláště chráněné území (§ 14), tj. neleží na území
národního paku (§15), neleží na území chráněné krajinné oblasti (§25) a nenachází se zde žádné přírodní
rezervace, národní přírodní rezervace, přírodní památky či národní přírodní památky, dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dotčené území není ani součástí přírodního
parku ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dotčené
území ani není součástí soustavy Natura 2000.

NATURA 2000
Z hlediska systému Natura 2000 se v širším území nachází evropsky významné lokality (EVL) a ptačí
oblasti (PO). EVL EVL CZ0620177 Kapánsko se nachází ve vzdálenosti od skládky cca 1,025 km jižně. PO
CZ0621026 Hovoransko – Čejkovicko se nachází cca 1,1 km severně.

Zvláště chráněná území
Z maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ) je dotčené lokalitě nejblíže přírodní památka (PP) Nivky
za Větřákem, která se nachází 200 m východně. Předmět ochrany je geomorfologický útvar naleziště
ohroženého druhu rostlin – hlaváčku jarního s regionálním ekologickým významem, který se vyskytuje v
této lokalitě ve velkém množství. 1,7 km severně se nachází PP Bílý kopec u Čejče. Předmět ochrany u
této pamtky jsou xerotermní společenstva stepních trávníků, zejména stanoviště panonských stepních
trávníků a také stanoviště panonských dubohabřin s celou řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů
rostlin, na něž jsou vázány také význačné druhy bezobratlých živočichů. Mezi hlavní předměty ochrany na
lokalitě patří evropsky významné druhy chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis) a přástevník
kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Z rostlinných druhů pak srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia),
hrachor panonský (Lathyrus pannonicus), pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum) a katrán tatarský
(Crambe tataria).

Významné krajinné prvky

Záměr se územně nestřetává s žádnými významnými krajinnými prvky (VKP) jako jsou lesy, rašeliniště,
vodní toky, údolní nivy, rybníky a jezera ani s registrovanými významnými krajinnými prvky.

Územní systém ekologické stability

Lokalita záměru se nachází na území regionálního biokoridoru RBK 128 Kapánsko spojujícího RBC 341
Kapánsko (vložené v teplomilné doubravní ose K 157 mezi Mutěnicemi, Dolními Bojanovicemi a Starým
Podvorovem) s teplomilnou doubravní osou NRBK K 157 mezi Čejkovicemi a Čejčí. Toto propojení ovšem
zajišťuje přímo samotná doubravní osa NRBK K 157, takže regionální význam tohoto dalšího propojení je
sporný. V Zásadách územního rozvoje JMK 2020 je dotčený RBK 128 Kapánsko vymezen přibližně o 2 km
západněji směrem k Čejkovicím. Záměr není ve střetu s žádným prvkem ÚSES vymezeném v územním
plánu obce Mutěnice. Nejblíže záměru je lokální biocentrum LBC 17 „Díly za zahrádkami“, nacházející se
cca 600 západně od hranice záměru.

Obr. 15 Mapa prvků NATURA 2000, ZCHÚ a ÚSES v území
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Biologického hodnocení
Pro posouzení dopadů záměru Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky na zájmy chráněné zákonem č.
114/1992 Sb. na územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, obecně i zvláště chráněné
rostliny a živočichy, dřeviny rostoucí mimo les, jeskyně, paleontologické nálezy, krajinný ráz a přírodní
parky, přechodně chráněné plochy, památné stromy a zvláště chráněná území v celém jeho průběhu a
stanovení únosnosti jeho dopadů na biologickou rozmanitost při zohlednění kritické úrovně pro její, včetně
návrhu opatření, která negativní vlivy vylučují, snižují, vyrovnávají nebo kompenzují, bylo vypracováno
Mgr. Vladimírem Melicharem, držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č.
114/1992 Sb. Plný text tohoto materiálu je v příloze oznámení. Pro potřeby této kapitoly oznámení
vybírám z tohoto hodnocení následující texty.

Obecná ochrana rostlin

V rámci floristického průzkumu byl zjištěn na svazích potenciálního umístění rozšíření skládky výskyt
následujících rostlin: bělozářka větevnatá, žluťucha menší, kavyl vláskovitý, tužebník obecný, šalvěj luční,
kostřava žlábkatá, vousatka prstnatá, chlupáček obecný, pelyněk ladní, mateřídouška panonská šalvěj
hajní, čičorka pestrá, čilimník rakouský, divizna jižní rakouská, pipla osmahlá a smldník alsaský. Ze
zjištěných druhů je do červeného seznamu ČR zařazeno celkem 10 druhů, z toho 5 druhů spadá do
kategorie C3 (ohrožené druhy) a 5 druhů do kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně
ohrožené). V dotčeném území nebyl zjištěn zvláště chráněný druh rostliny dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Obecná ochrana živočichů

V rámci vertebratologického průzkumu byl na lokalitě záměru a v jejím nejbližším okolí byl zjištěn výskyt
celkem 31 druhů obratlovců. Jednalo se o 18 druhů ptáků, 1 druh obojživelníka, 2 druhy plazů a 8 druhů
savců. Ze zjištěných je celkem 9 druhů zvláště chráněných. Jedná se o: ještěrku obecnou, splepýše
křehkého, ropuchu zelenou, čápa bílého, luňáka červeného, pěnici vlašskou, ťuhýka obecného, vlhu
pestrou a žluvu hajní. V rámci entomologického průzkumu pak bylo na malé svahové stepní ploše
v severovýchodní části zjištěno nebývale velké množství vzácných a ohrožených druhů hmyzu vázaných
právě na tento druh biotopu. Z tohoto hlediska ji lze označit za regionálně významnou.

Dřeviny rostoucí mimo les

V ploše záměru bude výstavbě předcházet kácení dřevin nacházející se v bývalém meruňkovém sadu (8
vzrostlých stromů meruňky obecné) a dále výřez náletu s převahou trnovníku akátu a slivoně trnky.
Odstranění vegetace a kácení dřevin bude realizováno mimo vegetační dobu a hnízdní období.
Území historického a kulturního významu
Záměr je situován mimo obytnou zástavbu. Na území stavby ani v jejím okolí se nenacházejí kulturní nebo
historické památky, případně archeologická naleziště, které by mohly být rozšířením úložiště dotčeny.
Krajina a krajinný ráz
Vliv skládky na krajinný ráz dotčeného krajinného prostoru je negativní. Skládka narušuje zejména
přírodní charakteristiku místa. Dotčený krajinný prostor území tvořeného mírně zvlněným reliéfem se
širokými rozvodními hřbety a mělkými rozevřenými údolími není rozsáhlý. Lze jej vymezit jako vnitřní
plochu území vymezeného obvodovými hřbetnicemi místních tratí Nivek (v Hraničkách a za Větřákem) ze
severu a lesního komplexu Horní Kapánsko a k němu přilehlých polních tratí. Skládka, zejména její I.
etapa převyšující korunou okolní terén, je již momentálně viditelná i ze vzdálenějších pohledových expozic.
V místě budoucího rozšíření je pak nejvíce viditelná z bezprostřední blízkosti. Rozšíření skládky představuje
prodloužení trvání negativního vlivu minimálně do doby rekultivace celého skládkového tělesa a vzhledem
k méně exponované poloze v zákrytu za stávající skládkou vizuální dojem nezhoršuje. Pro zmírnění
dlouhodobého vlivu je podstatný způsob a provedení biologické rekultivace, předpokládá se zatravnění a
dále sukcesní vývoj nelesní zeleně.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska únosného zatížení
Ovzduší a klima
Ovzduší je v zájmovém území charakterizováno jako mírně znečištěné a znečišťující látky v něm
nepřekračují imisní limity. Imisní zátěž v území obce je způsobována zejména automobilovou dopravou,
dále lokálními vyjmenovanými i nevyjmenovanými spalovacími zdroji, zemědělskou výrobou a provozem
skládky. Ze vzdálenějších zdrojů znečišťování se uplatňuje imisní příspěvek ČEZ, a. s. - Elektrárny Poříčí –
Hodonín a dále lokálních spalovacích a průmyslových zdrojů v Hodoníně a okolních obcích. Do budoucna
je třeba, v souvislosti s provozem skládky, minimalizovat emise pachových a tuhých znečisťujících látek.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Voda
Vzhledem k výhodným hydrogeologickým charakteristikám lokality a absenci vodotečí v území závažnější
ovlivnění kvality podzemních a povrchových vody vlivem provozu skládky nehrozí. V zájmovém území
není, kromě stávající skládky, jiný aktuálně působící zdroj rizika pro kvalitu vod podzemních a
povrchových.
Půda
Pozemky v okolí stavby jsou převážně využívány k zemědělské produkci. Realizací rozšíření skládky
nedojde k záboru zemědělského nebo lesního půdního fondu.
Fauna a flóra
Prostor rozšíření skládky je částečně pokryt porostem dřevin, které bude třeba odtěžit. Rozšířením skládky
také zanikne stepní biotop s výskytem některých druhů vzácných rostlin a stanoviště s výskytem vzácných
a ohrožených druhů hmyzu vázaných právě na tento druh biotopu. Tuto ztrátu je třeba v předstihu min. 2
let kompenzovat vytvořením nebo obnovou biotopu obdobných parametrů. Z tohoto důvodu je, pro
vytvoření nových vhodných stepních stanovišť pro tyto druhy hmyzu, navržena v rámci zpracovaného
biologického hodnocení záměrem dotčeného území restaurace okolních biotopů. Tento zásah bude
proveden v dostatečném časovém předstihu před výstavbou skládky, ve vhodném vegetačním období, na
základě souhlasu orgánu ochrany přírody a pod dozorem autorizované osoby.
Ekosystémy
V kontaktu s areálem skládky a v jeho okolí nejsou územním plánem obce definovány stávající a nově
navrhované lokální prvky ÚSES - lokální biocentra a biokoridory.
Krajina
Využití území skládky je v souladu se schváleným územním plánem obce Mutěnice. Stavba odpovídá
požadavkům péče o ochranu životního prostředí, obecným technickým i speciálním požadavkům na tento
typ stavby a hygienickým předpisům. Původní charakter dotčeného krajinného prostoru je v současné
době již narušen stávajícím tělesem skládky. Tento rušivý vliv bude významně utlumen rekultivací
uzavřených etap skládky.
Doprava
Dopravní situace v území odpovídá běžnému provozu na komunikacích tohoto typu. Stávající provoz
úložiště nezpůsobuje na komunikační síti jakékoliv významné problémy.
Hluk
Hluková situace v dotčeném území dle hlukové studie splňuje hygienické limity. Stávající provoz úložiště
nezpůsobuje přeslimitní hlukové vlivy v hlukově chráněných zemích (obytné zástavbě).

ČÁST D
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1.

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických aspektů

Vliv na obyvatelstvo a na veřejné zdraví
Hodnocený záměr výstavby a provozu skládky je, vzhledem k lokalizaci a vzdálenosti ke stávající obytné
zástavbě, možným potenciálním zdrojem těchto negativních vlivů a rizik: produkcí emisí znečišťujících
látek do ovzduší, emisí hluku, možností kontaminace vod, zdravotními riziky pro obyvatelstvo a zásahem
do krajinného rázu. V důsledku realizace a provozu záměru lze očekávat jak vznik některých negativních
tak i pozitivních dopadů, které se budou obecně dotýkat složek životního prostředí, obyvatelstva, kvalit a
využití území, sociálních a ekonomických aspektů. Případné negativní dopady z provozu skládky jsou
vázány výhradně na oblast rozšíření areálu skládky a jeho nejbližší okolí a zahrnují zejména produkci
emise znečišťujících látek a hluku, riziko kontaminace povrchových vod. Negativní vlivy mimo
bezprostřední okolí skládky, např. v důsledku přenosu, nejsou očekávány.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Vliv imisní situace

Produkce emisí znečišťujících látek

Provozem skládky, tj. ukládáním odpadů do tělesa skládky a jejich následujícím biologickým rozkladem,
spalováním pohonných hmot při provozu motorových vozidel a skládkových mechanizmů budou do
ovzduší emitovány znečišťující látky, z nichž některé jsou skleníkovými plyny. Jedná se o znečišťující látky:
methan (CH4), sirovodík (H2S), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOX), oxid siřičitý (SO2), oxid uhelnatý
(CO), oxid uhličitý (CO2), amoniak (NH3), tuhé znečišťující látky (TZL) s podílem prachových částic PM10 a
PM2,5 a organické látky: benzen (C6H6), benzo(a)pyren, methylmerkaptan (CH3SH), vinylchlorid
(C2H3Cl/H2C=CHCl), případně další páchnoucí znečišťující organické látky.
Identifikace nebezpečnosti možných imisí

Obtěžování zápachem

Přítomnost pachových látek v ovzduší obvykle nepředstavuje zdravotní a nezpůsobuje přímé účinky na zdraví
populace. Těmito látkami se zabýváme zejména pro narůstající počet stížností kvůli obtěžování, tj. zhoršování pohody
dotčené populace. Většina pachových vjemů je vyvolána působením komplexních směsí pachových látek. Vnímání
pachu a s ním spojené emoce jsou spjaty s životními zkušenostmi individua, s kulturním prostředím a zvyklostmi lidské
skupiny. Intenzita vjemu závisí na koncentraci pachové látky. Při malých koncentracích je čichový orgán velmi citlivý.
U vysokých koncentrací dochází k saturaci. Každý má svou prahovou koncentraci ovlivněnou momentální kondicí,
emocionálním stavem atd. Maximální excitace je dosažena při krátké expozici. S rostoucím časem expozice odezva
slábne - dochází k adaptaci. Zápach způsobuje především obtěžování, ve vážnějších případech se mohou objevit
zdravotní problémy jako je nausea, bolesti hlavy nebo dýchací potíže a pocity nepohody. Delší expozice pachovým
látkám může vyvolat pocity stísněnosti, podrážděnost, nechutenství a nespavost. Míra negativního působení pachu
závisí na četnosti výskytu zápachu, délce jeho trvání a na tom, zda je pach vnímán jako příjemný nebo nepříjemný.

Tuhé znečisťující látky

Tuhé znečišťující látky je směs látek, k popisu se užívá více pojmů (suspendované částice, prašný aerosol, polétavé
částice atp.). Dle velikosti částic se rozdělují na frakci PM10 (frakce částic s aerodynamickým průměrem do 10 µm) a
frakci PM2,5 (frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm). Prašný aerosol může mít rozmanité rizikové
vlastnosti a působí jako komplexní směs znečišťujících látek v ovzduší s různými účinky. Na tuhé částice se mohou
adsorbovat reaktivní komponenty (např. PAU, těžké kovy, aj.).
Důležitým parametrem tuhých částic je z hlediska průniku a depozice v dýchacím systému jejich velikost. Tzv. PM10
s průměrem částic do 10 μm proniká do spodních dýchacích cest, PM 2,5 s průměrem do 2,5 μm pronikající do plicních
sklípků. Jemná frakce částic do 2,5 μm je rozpustná, má kyselý charakter a obsahuje sekundárně vzniklé aerosoly
(kondenzáty plynů, částice ze spalování paliv a pohonných hmot, kondenzované organické či kovové páry) a mohou
obsahovat těžké kovy či uhlíkaté látky a jejich soli. Jemné částice jsou transportovány do velkých vzdáleností (stovky
kilometrů) od zdroje a pronikají do vnitřního prostředí budov.
Hrubší částice bývají zásadité a méně rozpustné, poměrně rychle sedimentují a jsou transportovány do vzdálenosti
několika kilometrů. Vznikají např. během zemních prací, při demolicích, při těžbě zemních hmot, jako důsledek
sekundární prašnosti při dopravě apod. Prašný aerosol může způsobovat podráždění sliznice a negativně ovlivňovat
funkci a kvalitu řasinkového epitelu horních cest dýchacích, snižovat samočistící schopnosti a obranyschopnost
dýchacího systému a vyvolat vhodné podmínky vzniku bakteriálních či virových respiračních infekcí.
Krátkodobé zvýšení denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10 se podílí na nárůstu celkové nemocnosti i
úmrtnosti (zejména na onemocnění srdce a cév) a kojenecké úmrtnosti. Bylo zaznamenáno zvýšení respiračních
symptomů jako výskytu kašle a ztíženého dýchání, změny plicních funkcí. Akutní zánětlivé změny mohou přejít do
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy s následným postižením oběhového systému.
Citlivými skupinami populace jsou zejména děti, staří lidé a lidé s dýchacími obtížemi a onemocněním cévního
systému, kuřáci, aj. Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou způsobit snížení plicních funkcí u dospělé i dětské části
populace, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího systému a výskyt symptomů chronického zánětu průdušek.
Také mohou mít za následek zkrácení délky života zejména z důvodu vyšší úmrtnosti na onemocnění související se
srdcem a cévním systémem (především u starých a nemocných osob) a respirační nemoci včetně rakoviny plic. U
současného působení částic prašného aerosolu a SO2 se předpokládá vzájemně potencující účinek.
V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stanoven imisní limit pro suspendované částice PM10 v úrovni 40 μg/m3
- roční průměrná koncentrace a hodnota 50 μg/m3 pro 24 hod. (ta nesmí být překročena více jak 35 krát za rok).
Imisní limit pro suspendované částice PM2,5 je 20 μg/m3 - roční průměrná koncentrace.

Oxidy dusíku – NOX

Jako oxidy dusíku se označuje směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého a dusičitého, přičemž za
normálních teplot oxid dusičitý ve volné atmosféře převažuje. V rámci spalovacích procesů je převážně emitován oxid
dusnatý (NO), který se oxiduje na oxid dusičitý (NO2). Z hlediska toxicity a účinků na lidské zdraví je z této skupiny
látek nejvýznamnější oxid dusičitý.

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Oxid dusičitý NO2 (CAS 10102-44-0)

Fyzikální údaje: Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, silně oxidující, ve vodě rozpustný, nehořlavý plyn. Shodně s
oxidem dusnatým i u oxidu dusičitého jsou vyšší měřené hodnoty primárně svázány s dopravou jako majoritním
zdrojem a zvláště v městských celcích, kde se doprava kombinuje s dalšími zdroji (teplárny, výtopny a domácí
vytápění), má znečištění ovzduší oxidem dusičitým v podstatě plošný charakter. Roční aritmetické průměry oxidu
dusičitého za rok 2016 (SZÚ, 2017) na pozaďových stanicích nepřekročily 6 µg/m3, ve městech se v závislosti na
intenzitě okolní dopravy pohybovaly v rozsahu od 16 µg/m3 v emisně málo zatížených městských/předměstských
lokalitách, mezi 20 až 30 µg/m3 u dopravně středně zatížených stanic, až k 45 µg/m3 v dopravně silně zatížených
lokalitách. Nejvyšší hodnoty jsou měřeny na dopravních „hot spot“ stanicích (Praha, Ostrava, Brno a Ústí n/L), kde se
roční střední koncentrace pohybovaly mezi 40 až 60 µg/m3. Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dýchací cesty. Oxid
dusičitý dráždí a ovlivňuje dýchací funkce a snižuje odolnost dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko výskytu respiračních
onemocnění a astmatických záchvatů. Expozice oxidu dusičitému zřejmě souvisí i se zvýšením celkové,
kardiovaskulární i respirační nemocnosti a úmrtnosti. Působení této látky na zdraví lidí je ale obtížné oddělit od účinků
dalších současně působících látek (prašného aerosolu aj.). Chronické působení může vyvolat vznik chronického zánětu
spojivek, nosohltanu a průdušek. Střednědobé a dlouhodobé studie zvířat kromě toho ukazují významné morfologické,
biochemické a imunologické změny.
V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stanoven imisní limit v úrovni 40 μg/m3 - roční průměrná koncentrace a
hodnota 200 μg/m3 jako hodinová koncentrace (ta nesmí být překročena více jak 18krát za rok).

Oxid uhelnatý - CO (CAS 630-08-0)

Fyzikální údaje: bezbarvý plyn bez zápachu a bez chuti, lehčí než vzduch, málo rozpustný ve vodě, rozpustný v
ethanolu, methanolu a v ostatních organických rozpouštědlech. Největším emisním zdrojem oxidu uhelnatého
je nedokonalé spalování, např. v automobilech, v průmyslu, v teplárnách, ve spalovnách a v průmyslových
a biologických procesech. Globální koncentrace přírodního pozadí oxidu uhelnatého v ovzduší jsou v rozsahu
0,05 až 0,12 ppm - tj. 0,06 až 0,14 mg/m3 (WHO, 2000). Koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší v městských
oblastech závisí na intenzitě dopravy a na meteorologických podmínkách; mění se v závislosti na čase a na vzdálenosti
od emisních zdrojů. Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, jedinou významnou expoziční cestou je inhalace. Reaguje
s železem protohemu hemoglobinu za vzniku karboxyhemoglobinu. Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je vyšší
než ke kyslíku. Oxid uhelnatý tvorbou karboxyhemoglobinu blokuje krevní barvivo a tím vyvolává dušení. Oxid
uhelnatý je toxický. Hypoxie způsobená expozicí vysokým koncentracím oxidu uhelnatého vede k nedostatečné funkci
citlivých orgánů a tkání, (mozek, srdce, aj.). V souvislosti s expozicí oxidu uhelnatému byly popsány i účinky
neurologické a perinatální. Při úrovních expozice oxidu uhelnatému ve venkovním prostředí se mohou projevit
kardiovaskulární účinky (např. zhoršení symptomů anginy pectoris během fyzické zátěže). Za rizikovou skupinu jsou
osoby s chronickou anginou pectoris. Za možné citlivé skupiny populace lze považovat i těhotné ženy a malé děti,
staré osoby, jedince s nemocemi dýchacího ústrojí a srdce, nemocné hematologickými chorobami (např. anemií) a
osoby vystavené vysokým hladinám oxidu uhelnatého (např. při profesionální expozici).
V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stanoven imisní limit v úrovni 10 000 µg/m3 – jako maximální 8 hod.
klouzavý průměr.

Sirovodík (Sulfan) H2S (CAS 7783-06-4)

Fyzikální údaje: hořlavý, bezbarvý plyn nepříjemného zápachu. Páry sirovodíku pronikají do těla především při
inhalační expozici, může se vstřebávat i přes kůži. Sirovodík je většinou metabolizován oxidací na sírany a thiosírany
v játrech a ledvinách. V malé míře se uplatňuje také metylace (za vzniku methylmerkaptanů a dimethylsulfátů) a
reakce s metaloproteiny (WHO, 2003). Sirovodík má především silný dráždivý účinek. Expozice se může projevovat
slzením, pálením a bolestí očí, drážděním dýchacích cest, kašlem, dušností, nevolností, zvracením, bolestmi hlavy,
malátností a fotofobií. Sirovodík působí toxicky na respirační systém a centrální nervovou soustavu.
Snižuje schopnost hemoglobinu přenášet kyslík, blokuje utilizaci kyslíku a je inhibitorem funkce enzymu
cytochromoxidázy. Vysoké koncentrace sirovodíku v ovzduší mohou mimo výše popsaných účinků způsobit také
anosmii (ztráta čichu), neurobehaviorální efekty, nekoordinovanost, halucinace, zhoršení paměti a plicní edém.
V extrémně vysokých koncentracích (koncentrace vyšší než 560 mg/m3, resp. 700 mg/m3) byly popsány poruchy
srdečního rytmu (arytmie, tachykardie), dýchací obtíže až zástava dechu a ztráta vědomí. U krátkodobých expozic
sirovodíku bylo pozorováno zhoršení plicních funkcí u 20 % astmatiků již u koncentrací na úrovni 2,8 mg/m3. Tato
hodnota je považována za hodnotu LOAEL (WHO, 2003). V publikaci WHO (2003) jsou v souvislosti s expozicí
sirovodíku zmíněny také účinky na metabolismus (zvyšování koncentrace laktátu v krvi, pokles spotřeby kyslíku aj.)
a v případě profesionální expozice potenciální asociace s nárůstem počtu spontánních potratů u těhotných žen.

Methylmerkaptan (methanthiol) CH3SH (CAS 74-93-1)

Fyzikální údaje: bezbarvý, hořlavý plyn s nepříjemným zápachem. Methylmerkaptan se vyskytuje v uhelném dehtu,
destilátech ropy aj. Vzniká také v intestinálním traktu působením anaerobních bakterií. Průmyslové využití má
například jako meziprodukt při výrobě pohonných hmot do tryskových letadel, jako pesticid, fungicid, ve výrobě
plastických hmot. Merkaptany jsou obecně těkavé látky, kde kyslík u alkoholu je nahrazen sírou. Nižší merkaptany
mají účinek podobný sirovodíku, ale slabší. Toxicita stoupá od methylmerkaptanu přes ethyl-, prophyl- až k
buthylmerkaptanu, který je nejtoxičtější. K expozici vysokým dávkám dochází zřídka, protože jejich čichový práh je
nízký - nepříjemný zápach je cítit u nízkých koncentrací, které nepůsobí toxicky. Inhalace merkaptanů působí
především dráždivě na sliznice, může vyvolávat nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, závratě, celkovou svalovou slabost.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 40

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky
Vinylchlorid (chlorethylen) C2H3Cl (CAS 75-01-4)

Fyzikální údaje: hořlavý, bezbarvý plyn nasládlého zápachu; plynný vinylchlorid je těžší než vzduch; rozpouští se ve
většině organických rozpouštědel; hořením vinylchloridu vzniká oxid uhličitý a kyselina chlorovodíková. Hlavní použití
vinylchloridu je při jeho polymeraci na polyvinylchlorid – PVC (případně na kopolymery vinylchloridu) na výrobu
plastových produktů, pro výrobu chlorovaných rozpouštědel, ve stavebnictví, nábytkářství, gumárenství, papírnictví, ve
sklářském průmyslu aj. Vzhledem k těkavosti se většinou vyskytuje v atmosféře hlavně v plynné formě.
Nejvýznamnější antropogenní emise vinylchloridu uvolňuje chemický průmysl a skládky odpadů. Vinylchlorid je
přítomný také v cigaretovém kouři. Hlavní cestou vstupu do těla je inhalace, méně významným vstupem je průnik
kůží. Akutní toxicita vinylchloridu je nízká. Inhalační expozice vysokým dávkám se projevuje drážděním sliznic očí a
dýchacích cest, popř. plic. Expozice vinylchloridu ovlivňuje centrální nervovou soustavu, byly pozorovány např.
závratě, únava, bolesti hlavy, zvracení. Chronická inhalační expozice může působit toxicky na játra, kardiovaskulární
systém a centrální nervovou soustavu (může se projevit příznaky jako bolesti hlavy, závratě, ztráta paměti, únava,
zhoršení sluchu a zraku, bolesti prstů a snížení jejich citlivosti).

Benzen (benzol, cyklohexatrien) C6H6 (CAS: 71-43-2)

Fyzikální údaje: bezbarvá aromatická kapalina. Benzen je přímo uvolňován při nedokonalém spalování pohonných
hmot (vozidla se zážehovým motorem) a uvolňováním z vyšších aromatických sloučenin. Významným zdrojem
expozice ve vnitřním prostředí je tabákový kouř. Vnitřní i venkovní hladiny benzenu v ovzduší jsou vyšší v blízkosti
zdrojů emisí (např. čerpací stanice). Zásadní význam má průmyslová výroba, sekundárně i doprava jako největších
zdrojů těkavých organických látek a zvláště benzenu do ovzduší. Do těla benzen proniká především při inhalační,
méně při kožní expozici. Benzen má nízkou akutní toxicitu, při dlouhodobé expozici má vliv na imunitní systém, snižuje
odolnost těla vůči infekci, alergiím. Také má účinky hematotoxické. Ovlivňuje orgány krvetvorby - poškozuje kostní
dřeň a způsobuje změny buněčných krevních elementů. Vzácněji může nepříznivě působit i na játra, ledviny a další
orgány. Studie demonstrují vztah mezi expozicí benzenu a výskytem různých typů leukémií, rakovinou krvetvorných
orgánů, byly popsány nádory v nosní dutině, jater, prsu. Působení benzenu a eventuelně jeho metabolitů může vést
ke vzniku chromozomálních aberací. V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stanoven imisní limit v úrovni pro
benzen v úrovni 5 μg/m3 - roční průměrná koncentrace.

Benzo(a)pyren (benzo[def]chrysen) C20H12 (CAS 50-32-8)

Fyzikální údaje: za normálních podmínek jsou tuhé látky, bílé nebo světle žluté plátky nebo jehlice. Původ
benzo(a)pyrenu je kombinací vlivu dvou hlavních zdrojů emisí polycyklických aromatických uhlovodíků - domácí
topeniště a doprava. Specifickým případem je průmyslem exponovaná ostravsko-karvinská aglomerace, kde se k
obvyklým zdrojům (doprava a lokální zdroje) přidávají jako majoritní průmyslové celky a dálkový transport. Ve
vysokých koncentracích převyšujících běžné pracovní expozice je dráždivý. Benzo(a)pyren dráždí pokožku, byly
popsány chronické poruchy kůže, hyperpigmentace a fotosensitivita, premaligní a maligní léze. Může dráždit také
dýchací cesty a oči. U profesionálních expozic těkavými látkami z dehtu pozorována poškození či poruchy funkce ústní
dutiny, dýchacích cest, močového měchýře a ledvin. Expozice představuje významné riziko pro vyvíjející plod, může
být přenášen do těla kojených dětí mateřským mlékem. Některé studie poukazují na vliv polycyklických aromatických
uhlovodíků obsažených v jemné frakci suspendovaných částic nitroděložní i pozdější vývoj u dětí. Benzo(a)pyren patří
mezi látky karcinogenní, mutagenní. Benzo(a)pyren je prekarcinogenem - vlivem savčího biotransformačního systému
může dojít k přeměně na silně reaktivní alkylační činidlo - reaktivní elektrofilní intermediáty, které pak reagují
s makromolekulami buněk (především proteiny a DNA).
V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je uveden imisní limit pro benzo(a)pyren stanovený jako roční aritmetický
průměr 1 ng/m3.

Imisní limity a meze tolerance pro uvedené znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity stanovené přílohou č.1 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, kde jsou platné imisní limity na ochranu zdraví lidí. V následujících
tabulkách jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem posuzování v oznámení.
Tab. 20 Imisní limity sledovaných látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a max. počet jejich překročení
Znečisťující látka
NO2
NO2
CO
Částice PM10
Částice PM10
Částice PM2,5
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
Maximální denní 8 hod.
průměr
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit (µg/m3)
200
40

Maximální počet překročení
18
--

10 000

--

50
40
20
5

35
----

Tab. 21: Imisní limit pro celkový obsah znečisťující látky v částicích B(a)P vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Znečisťující látka
Benzo(a)pyren

Doba průměrování
1 kalendářní rok

Imisní limit (ng/m3)
1

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Tab. 22 Imisní limity sledovaných látek vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečisťující látka
NOx1)

Doba průměrování
1 kalendářní rok

Imisní limit (µg/m3)
30

Poznámka: 1)Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách
hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

Ostatní posuzované látky nemají ve stávající legislativě platný imisní limit. Jelikož lze však sulfan (H2S) a
methylmerkaptan považovat za pachové látky, je možné provést srovnání s čichovým prahem člověka, aby
případně nedošlo k obtěžování obyvatelstva zápachem. Podle odborné literatury* je čichový práh H2S
0,00041 ppm, tj. cca 0,57 µg/m3, resp. čichový práh methylmerkaptanu je 0,00007 ppm, tj. cca 0,13 µg/m3.
*Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method, Yoshio Nagata (Japan Environmental Sanitation
Center) http://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/02_3_2.pdf

Vinylchlorid je pro člověka prokazatelně karcinogenní látka. V tomto případě, pro orientaci v imisní situaci,
porovnáváme vypočtené imisní koncentrace s referenční koncentrací vydanou Státním zdravotním
ústavem (SZÚ). Zdrojem informací pro SZÚ v této problematice je WHO ( Air quality guidelines for Europe
second edition 2000). Pro vinylchlorid platí KR-6 (referenční koncentrace pro karcinogenní látky,
odpovídající úrovni rizika 1 x 10-6) stanovená na úrovni 1 µg/m3 ve venkovním ovzduší pro interval rok.
Imisní zátěž vlivem rozšíření tělesa skládky a jeho provozu
Na základě hodnot v rozptylové studii vypočtených imisních koncentrací škodlivin [NO2 (oxid dusičitý), NO X
(oxidy dusíku), oxid uhelnatý – CO, TZL (suspendované částice PM 10 a PM2,5), benzen, benzo(a)pyren,
sulfan – H2S, methylmerkaptan a vinylchlorid] u nejbližší zástavby ve vztahu k navrženému rozšíření tělesa
skládky a jeho provozu, kdy byla zjištěny:
− Maximální hodnoty příspěvku hodinových koncentrací NO 2 v celé lokalitě v úrovni 0,045 μg/m3 a
maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO 2 ve výši 0,00028 μg/m3, což jsou zlomky
procenta imisního limitu
− Maximální vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci NO X byl vypočten v úrovni 0,013 μg/m3,
což představuje zlomek procenta imisního limitu
− Nejvyšší příspěvek maximálního denního osmihodinového průměru CO byl vypočten ve výši 1,22
μg/m3, což jsou minimální hodnoty ve vztahu k imisnímu limitu 10 000 μg/m 3 a imisní pozadí této
škodliviny ve výši kolem 500 μg/m3
− Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace PM 10 byl vypočten ve výši 0,0008 μg/m3, což jsou
zlomky procenta imisního limitu 40 μg/m3
− Maximální příspěvek denní koncentrace PM10 vypočtený ve výši 0,047 μg/m3 a s pozadím
suspendovaných částic PM10 25,6 μg/m3 nebude maximální denní koncentrace překračovat imisní limit
− Maximální přírůstek roční imisní koncentrace PM2,5 byl vypočten ve výši 0,00046 μg/m3; imisní limit 20
μg/m3 nebude překročen ani po započtení imisního pozadí PM2,5 ve výši 19,5 μg/m3
− Vypočtené maximum příspěvku k průměrné roční koncentraci benzenu činí 0,00097 μg/m 3 (2 setiny %
imisního limitu 5 μg/m3) je v místě nejbližší obytné zástavby v hodnotách až o řád nižších
− Imisní pozadí (průměrná roční koncentrace) benzo(a)pyrenu, která je dle pětiletých průměrů
v posuzované lokalitě v některých místech nadlimitní (až 1,1 ng/m 3) nebude podle vypočteného
maxima příspěvku k průměrné roční koncentraci 0,00046 ng/m3 významně navýšena
− Nejvyšší vypočtené příspěvky ke koncentraci H2S dosahují hodnot až 0,55 μg/m3 v rámci maximálních
hodinových koncentrací a 0,041 μg/m3 pro průměrné roční koncentrace, céž je nad úrovní čichového
prahu uvedeného v odborné literatuře (0,57 μg/m3)
− Čichový práh methylmerkaptanu je dle odborné literatury 0,13 μg/m 3; nejvyšší vypočtený příspěvek
− maximální hodinové koncentrace dosahuje hodnoty 0,054 μg/m 3, v rámci příspěvku průměrné
− roční koncentrace 0,004 μg/m3
− Nejvyšší příspěvek k průměrné roční koncentraci vinylchloridu byl vypočten ve výši 0,015 μg/m 3, u
vybraných referenčních bodů jsou tyto koncentrace ještě o dva řády nižší.
Zhodnocení vlivu imisní zátěže
Po zprovoznění záměru se neočekává hodnotitelné navýšení imisní zátěže území oproti jeho stávajícímu
stavu. Vypočtené imisní příspěvky, ani při započtení stávajícího imisního pozadí, nepřekračují hodnoty
přípustných expozičních limitů či koncentrací vyvolávající negativní vlivy na zdraví u exponovaných osob
žijících v okolí posuzovaného záměru.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Hodnocení vlivu hlukové zátěže
Hodnocení bylo provedeno na základě výpočtů akustické studie, která je přílohou oznámení. Pro
hodnocení hlukové zátěže v území bylo zvoleno 6 výpočtových bodů u nejbližší obytné zástavby v obci
Mutěnice na hranice stávající a plánované obytné zástavby, pro izofony ve výšce 3 a 4,5 m.
Zdravotní účinky hluku
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na
kardiovaskulární systém, rušení spánku, zvýšená spotřeba sedativ a hypnotik. Pozorování dalších účinků hlukové
expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená
frekvence infekcí, nebo snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku A
v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.
Dále jsou podrobněji charakterizovány vybrané nepříznivé zdravotní účinky hluku (WHO, 1999 a 2009) a doporučené
limitní hodnoty pro hluk v životním prostředí. Týkají se především dlouhodobého působení (expozice větší než 10 let).
Prahové hodnoty účinků hluku
Na základě směrnic WHO a dalších podkladů (SZÚ, 2007) je obecně platná orientační závislost výskytu nepříznivých
účinků na zdraví a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou hlukové zátěže v denní době.
S ohledem na individuální rozdíly ve vnímavosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto
účinků u citlivějších podskupin populace a jednotlivců i při hladinách hluku významně nižších, než jsou úrovně
expozice hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou populaci.
Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku se využívají vztahy expozice a účinku odvozené na
základě řady provedených epidemiologických studií. Standardně je hodnoceno obtěžování a subjektivní rušení spánku
hlukem, kardiovaskulární účinky - hypertense, infarkt myokardu. Umožňují predikovat procento (počet) rušených osob
v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné, průměrně citlivé populace a to zvlášť pro jednotlivé typy dopravy silniční, leteckou, železniční. Pro hluk z průmyslových stacionárních zdrojů je stanovení vztahů expozice a účinku
obtížnější, což je dáno jak heterogenitou těchto zdrojů, tak i menším dosahem jejich účinku a nižším počtem
provedených studií. Pro hluk ze stacionárních zdrojů byly publikovány modely obtěžování zpracované obdobným
způsobem, jako pro hluk z dopravy. Byly odvozeny pro hluk z posunu na železnici (nádraží), pro hluk ze sezónních
provozů a pro hluk z výrobních zařízení s celoročním provozem na základě hlukové expozice vyjádřené v L dvn.
Vzhledem k omezenému počtu výchozích studií, autoři doporučují ověření a potvrzení dalšími studiemi (SZÚ, 2007).

K výpočtu obtěžování hlukem je používán hlukový ukazatel Ldn, stanovený na základě celodenní hlukové
expozice z dopravy (tj. i hodnot v době noční); subjektivní rušení spánku je spojeno s hlukem v noční
době. V noční době nebude skládka a s tím související obslužná doprava v provozu, proto nebyl v hlukové
studii proveden výpočet reprezentující noční dobu.
Pro riziko kardiovaskulárního onemocnění (resp. infarktu myokardu) byl publikován vztah expozice a
účinku ve formě polynomiální rovnice: OR = 1,629657 – 0,000613*(Lday,16h)2 + 0,000007357*(Lday,16h)3.
R2 = 0,96.
Dominantním zdrojem hluku v hodnoceném území je doprava na komunikaci II. tř. č. 380. Na základě
modelových výpočtů stávající a celkové hlukové situace, se ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u
obytné zástavby v obci Mutěnice po realizaci záměru v denní době pohybuje ve výšce 3 m v úrovni 51,3
dB, což je na úrovni akustické zátěže stávající, nepřekračující hygienické limity hluku z dopravy po místní
přístupové komunikaci propojující areál skládky se silnicí II/380 LAeq,T = 55 dB pro denní dobu.
Podle provedených modelových výpočtů lze předpokládat, že se po realizaci záměru hluková situace v
území oproti stávajícímu stavu v podstatě nezmění. Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při
různé intenzitě hlukové zátěže a vypočtených hladin akustického tlaku A, že u stávajícího stavu i po
realizaci záměru rozšíření stávající skládky nedosahuje hluková zátěž takových hladin, u kterých byly
sledovány nepříznivé účinky na pohodu a zdraví populace.
Vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím možným účinkem jsou obecně platné, u každého člověka existuje
určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku hluku. Mimo senzitivity a fyzikálních
vlastností hluku uplatňuje řada dalších neakustických faktorů. Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu
areálu bude vnímán subjektivně. Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem k
poloze záměru a přepravním trasám a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Ostatní vlivy a faktory
Pachová zátěž území
S provozem obdobných zařízení mohou být spojovány další nepříznivé vlivy, jako je šíření zápachu.
Pachové látky mohou vznikat při biologickém rozkladu organické části odpadů a zahrnují směs látek. Jako
referenční látka pro vyhodnocení v rámci rozptylové studie byl vybrán sirovodík a methylmerkaptan
emitovaný ze skládkového tělesa. Vypočtené imisní koncentrace těchto látek v obytných zónách jsou nižší
než hodnoty jejich čichových prahů. Hodinové maximální koncentrace navíc představují maximální úroveň,
která může teoreticky nastat za významně nepříznivých klimatických podmínek.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Řádné dodržování postupu ukládání odpadu na skládku, průběžné budování plynových studní a snižování
emisí methanu instalací posuvných biofiltrů, překryvem technologickým materiálem na technické
zabezpečení skládky, případně průběžné a finální odplyněním s plynotěsným zapouzdřením tělesa skládky
po jejím uzavření a rekultivaci, výrazně eliminuje případný negativní vliv zápachu vyvolaný provozem
skládkových ploch. Dle zpracované rozptylové studie má nakládání s odpady, při standardním a správném
provozu předpoklady, že nebude významnějšími zdroji pachových látek.
Díky umístění zařízení mimo obytnou zástavbu a navrženému provozu technologií, by z hlediska vlivu na
obyvatelstvo nemělo být problémem ani obtěžování a hygienické riziko spojené s výskytem hmyzu,
hlodavců, popř. bioaerosolů. Bioaerosoly obsahují různé mikroorganismy a jejich produkty, mohou
alergizovat a vyvolávat imunitní odezvy u exponovaných osob.
Hmyz (a choroboplodné zárodky) i výskyt hlodavců je však třeba průběžně sledovat a v případě zvýšeného
výskytu přijmout účinná opatření (provedení desinsekce či deratizaci oprávněnou odbornou osobou
apod.).
Vlivy nehodovosti a úrazovosti
Pomineme-li rizika vzniku pracovních úrazů v rámci výstavby a provozu oznamovaného záměru, která jsou
srovnatelná s riziky spojenými se vznikem podobných stavebních záměrů, je pro realizaci a následně
běžný provoz, z pohledu nehodovosti a možnosti úrazů, nejvýznamnějším faktorem související silniční
automobilová doprava. Vzhledem ke skutečnosti, že není v souvislosti s provozem záměru
očekáván nárůst její intenzity, nebude mít tato skutečnost vliv na dopravní situaci a s tím spojená zvýšená
rizika vzniku dopravních nehod na příjezdových státních a místních obslužných komunikacích.
Z širšího pohledu regionální obslužnosti území je dopravní vliv záměru málo významný. Riziko nehodovosti
a úrazů na komunikacích, spojené s dopravou odpadů na skládku, zůstane v rámci provozu rozšíření
skládky beze změn.
Vlivy provozu posuzovaného záměru na veřejné zdraví, včetně důsledku případných úrazů a dopravní
nehodovosti, lze hodnotit jako omezené, lokálně působící a akceptovatelné.
Sociálně ekonomické vlivy
Území a populace potenciálně záměrem ovlivněné
Bezprostředně dotčené území představuje okolí skládky v okruhu několika jednotek stovek metrů od jejího
areálu. V takto vymezeném území se nenachází žádný obytný objekt vyžadující hygienickou ochranu či
objekt vyžadující zvláštní hygienickou ochranu.
V tomto bezprostředním okolí se některá negativa související s provozem skládky (např. pachová zátěž,
hluk) mohou projevovat sice výjimečně, avšak dle přiložených studií jednoznačně vždy pod úrovní imisních
limitů platných pro ochranu zdraví obyvatelstva.
Širším potenciálně ovlivněným okolím je hranice zhruba vymezená izoliniemi znečišťujících látek
uvedených v rozptylové studii. Hranice těchto izolinií však zároveň jednoznačně prokazují, že na ní za
běžných provozních a běžných či mimořádně nepříznivých povětrnostních stavů, při dodržení
v jednotlivých kapitolách oznámení uvedených stavebně – konstrukční a provozní opatření, nebude
docházet k překračování výše uvedených imisních limitů.
Sociální a ekonomické důsledky
Prodloužení životnosti skládky bude mít pro obec Mutěnice pozitivní ekonomické a sociální důsledky.
Provoz skládky je, vzhledem k zákonným poplatkových povinnostem, zdrojem příjmů obce. Protože
provozovaná skládky je již řadu let v bezproblémovém provozu, nelze očekávat v souvislosti
s pokračováním provozu negativní sociologické aspekty v oblastech vědomí, chování a způsob života
občanů obce. Podobně nelze očekávat zásadní sociální postoje, jako jsou např. příliv nebo odliv
obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva apod. Charakter
činnosti si neklade nároky na speciální kvalifikaci pracovníků. Potřeba nových pracovníků není
požadována. Pozitivní ekonomické důsledky realizace záměru pro regionu reprezentuje vytvoření
podmínek pro hospodaření provozovatele, v podílu kooperujících firem na výstavbě a v zabezpečení
úrovně veřejných služeb v regionu.
Narušení faktorů pohody
Obecně lze konstatovat, že určitým problémem při provozu zařízení skládky, může být subjektivní pocit
ohrožení, vyvolaný charakterem činnosti a umístěním zařízení. V případě hodnoceného zařízení by
k utlumení tohoto vlivu měla významně přispět skutečnost, že odstraňování odpadů skládkováním již
v dané lokalitě dlouhodobě probíhá a provoz zařízení skládky je bez problémových či havarijních stavů.
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D.1.2.

Vlivy na ovzduší a klima

Etapa výstavby záměru
Stavba je relativně jednoduchá a její realizace nebude delší než několik málo měsíců (odhadem 4 - 5).
Během výstavby dojde ke zvýšení průjezdu nákladních automobilů obsluhujících stavbu a na stavbě bude
použita stavební technika. Dojde tak k mírnému nárůstu produkovaných emisí z dopravy a z provozu
stavebních mechanismů. Nárůst emisní zátěže z výstavby se může jako příspěvek ke stávající imisní zátěži
občasně a nevýznamně projevovat v nejbližším okolí, ale nedotkne se nijak nejbližší obytné zástavby.
Etapa provozu záměru
Produkce emisí volně do ovzduší unikajících znečišťujících látek bude dána rozkladem odpadů v tělese
skládky (skládkové plyny), provozem obslužné dopravy a skládkových mechanismů. Z kvantifikace emisí,
která je provedeno v oznámení a rozptylové studii vyplývá, že největší potenciální zátěží pro životní
prostředí a klimatickou změnu z tělesa skládky představují emise methanu. Další emise produkované
z tělesa skládky (sirovodík, oxid uhelnatý, methylmerkaptan a vinylchloridu) a z dopravy a provozu
(prachové částice, oxidy dusíku a oxid dusičítý, benzen, benzo(a)pyren).
Rozptylová studie
Ke zhodnocení imisní zátěže okolí provozem záměru byla vypracována rozptylová studie (Technické služby
ochrany ovzduší Ostrava, spol. s r.o., 2020). Do výpočtů byly zahrnuty emise z tělesa rozšíření skládky,
emise z obslužné dopravy související s návozem odpadu, včetně sekundární prašnosti a emise z provozu
skládkových mechanismů. Výpočet imisních koncentrací byl proveden podle metody SYMOS´97 - Systém
modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha. K vlastnímu výpočtu byla použita verze
výpočetního programu 2013.
Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací (maximálních
hodinových, maximálních 8-hodinových, maximálních 24-hodinových a průměrných ročních) vybraných
znečišťujících látek v pravidelné geometrické síti referenčních bodů. Pro výpočet imisní charakteristiky bylo
zvoleno 540 referenčních bodů v pravidelné síti 2 900 m x 1 700 m s krokem 100 m. Pro hodnocení vlivu
na obyvatelstvo byly zvoleny další 4 referenční body reprezentujících lokality pravděpodobně nejvíce
ovlivněné záměrem, umístěných na fasádách nejbližších obydlených objektů (rodinné domy) a na fasádě
Základní školy Mutěnice a na školním hřišti základní školy. Referenční body byly umístěny do výšky 1,5 m
(dýchací zóna člověka), v případě základní školy do výše 3 m. V zájmu ochrany přírodních ekosystémů byl
referenční bod č. 5 umístěn do maloplošného zvláště chráněného území – Přírodní památky Nivky za
Větřákem.
Závěrečné hodnocení rozptylové studie
Provozem posuzovaného zdroje se zvýší imisní koncentrace sledovaných látek. Ovšem jak dokazují jejich
vypočtené hodnoty ve výše uvedených tabulkách, jde o příspěvky poměrně nízké a akceptovatelné.
Ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím znečišťujících látek bude
docházet při špatných rozptylových podmínkách, za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí
větru vypočtené koncentrace rychle klesají. Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace
několikanásobně nižší než při inverzích. Krátkodobé koncentrace i roční průměry dosahují nejvyšších
hodnot v areálu investora – v místě rozšíření skládky odpadů a v jeho nejbližším okolí (zejména jižním
směrem).
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální možnou imisní
zátěž příslušného referenčního bodu. Vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam maximálních
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze
hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací dle rozptylové studie jako velmi nadsazené a prakticky
nedosažitelné.
Maxima krátkodobých koncentrací nejsou nejlepší charakteristikou znečištění ovzduší daného místa,
protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí zejména na četnosti
výskytu inverzí a na směru a rychlosti větru. Ve skutečnosti se nejvyšší koncentrace vyskytují jen po
krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Rozptylová studie sledovala imisní situaci v blízkém okolí na fasádách nejbližších obydlených objektů
(rodinné domy) v obci Mutěnice, na fasádě Základní školy Mutěnice a na školním hřišti základní školy. Tam
byly umístěny referenční body č. 1 - 4. V zájmu ochrany blízkých přírodních ekosystémů, byl referenční
bod č. 5 umístěn do maloplošného zvláště chráněného území – Přírodní památky Nivky za Větřákem.
Výsledné hodnoty koncentrací znečisťujících látek jsou ve všech případech nižší než platné hodnoty
imisních limitů (i po započtení imisního pozadí), případně referenční koncentrace SZÚ.
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Dále je třeba zdůraznit, že v rozptylové studii je modelována nejméně příznivá situace, která podle
emisního modelu nastane v roce 2030. Navíc je model založen na předpokladu, že veškerý skládkový plyn
bude unikat do ovzduší. Ve skutečnosti bude úložiště vybaveno odplyňovacím systémem, kterým bude
skládkový plyn jímán a odváděn k energetickému využití na stávající kogenerační jednotce.
Pro všechny posuzované škodliviny platí, že maximální hodnoty příspěvků imisních koncentrací byly
vypočteny v bodech umístěných v areálu investora v místě rozšíření skládky nebo jižně v těsné blízkosti
rozšíření. Jedná se zejména o referenční body č. 108, 138, a 168. V rámci vybraných profilů pak byly
nejvyšší hodnoty vypočteny v bodě č. 4 (rodinný dům na Jižní ulici č.p. 811 v Mutěnicích), který se nachází
cca 840 m jihovýchodně od rozšíření skládky.
Imise NO2
Maximální hodnota příspěvku hodinových koncentrací NO 2 v celé lokalitě byla vypočtena ve výši 0,19
μg/m3 (tj. 1 desetina % imisního limitu 200 μg/m 3), mezi posuzovanými referenčními body má vypočtené
maximum v bodě č. 4 hodnotu 0,045 μg/m 3. Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 v celé
lokalitě činí 0,004 μg/m3, mezi referenčními body byl nejvyšší příspěvek vypočten v bodě č. 1 ve výši
0,00028 μg/m3. Představuje tak jenom zlomek procenta imisního limitu 40 μg/m3. Nárůst průměrné roční i
maximální hodinové koncentrace NO2 bude zanedbatelný.
Imise NOX
Vzhledem k blízkosti maloplošného chráněného území byl výpočet proveden i pro oxidy dusíku. Maximální
vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci NOX v celé lokalitě činí 0,065 μg/m3, v referenčními
bodě č. 5 umístěném v PP Nivky za Větřákem byl vypočten příspěvek ve výši 0,013 μg/m3. Představuje tak
jenom minimální část imisního limitu 30 μg/m3. Nárůst průměrné roční koncentrace NOX bude tak
zanedbatelný.
Imise CO
Nejvyšší příspěvek maximálního denního osmihodinového průměru CO byl vypočten ve výši 6,95 μg/m3, v
místech nejbližší obytné zástavby dosahuje hodnoty 1,22 μg/m3 (referenční bod č. 4). Jsou to skutečně
nízké hodnoty vůči imisnímu limitu 10 000 μg/m3 i pokud vezmeme současně v úvahu imisní pozadí této
škodliviny ve výši kolem 500 μg/m3.
Imise PM10
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 byl vypočten ve výši 0,03 μg/m3 (0,08 % imisního
limitu 40 μg/m3). V rámci posuzovaných referenčních bodů byl nejvyšší imisní příspěvek vypočten opět v
bodě č. 4 – 0,0008 μg/m3. Jedná se tedy o poměrně nízké hodnoty, které ani po započtení výše
uvedeného imisního pozadí 25,6 μg/m 3 nepovedou k překročení imisního limitu stanoveného pro částice
frakce PM10. Maximální příspěvek denní koncentrace PM10 byl vypočten ve výši 0,32 μg/m3, v rámci
vybraných referenčních bodů je maximum vypočteno opět v bodě č. 4 – 0,047 μg/m3. Pokud vezmeme v
úvahu imisní pozadí suspendovaných částic PM 10 25,6 μg/m3, maximální denní koncentrace v lokalitě (v
místě rozšíření skládky) se bude pohybovat kolem 26 μg/m 3. Imisní limit tedy nebude překročen. Dále je
nutno doplnit, že tyto denní koncentrace jsou vypočteny pro případ, že by meteorologické podmínky, při
kterých byly vypočteny, trvaly celý den (tj. 24 hodin).
Imise PM2,5
Maximální přírůstek roční imisní koncentrace PM 2,5 byl vypočten ve výši 0,016 μg/m3 (0,08 % imisního
limitu 20 μg/m3). V rámci posuzovaných vybraných referenčních bodů nejvyšší vypočtená hodnota
dosahuje 0,0004 μg/m3. Jedná se o nízké hodnoty, které zásadně neovlivní imisní situaci v lokalitě a imisní
limit 20 μg/m3 nebude překročen ani po započtení imisního pozadí PM2,5 ve výši 19,5 μg/m3.
Imise benzenu
Vypočtené maximum příspěvku k průměrné roční koncentraci benzenu činí 0,00097 μg/m 3, (2 setiny %
imisního limitu 5 μg/m3). V místě nejbližší obytné zástavby jsou hodnoty až o řád nižší. Z uvedených
hodnot plyne jednoznačný závěr, že se z hlediska této škodliviny imisní situace téměř nezmění.
Imise benzo(a)pyrenu
Imisní pozadí (průměrná roční koncentrace) benzo(a)pyrenu dle pětiletých průměrů v posuzované lokalitě
v některých místech je nadlimitní (až 1,1 ng/m 3). V Grafické ročence ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území
České republiky“ z roku 2018 je prezentován graf podílů skupin zdrojů na emisích benzo(a)pyrenu.
Vypočtené maximum příspěvku k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu činí 0,00046 ng/m3. V místě
nejbližší obytné zástavby jsou hodnoty ještě o jeden řád nižší. Z toho plyne jednoznačný závěr, že se
jedná o nárůst téměř zanedbatelný a imisní situace benzo(a)pyrenu se téměř nezmění.
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Imise H2S
Čichový práh sirovodíku je dle výše uvedené odborné literatury 0,57 μg/m3. Nejvyšší vypočtené příspěvky
ke koncentraci H2S dosahují hodnot až 0,55 μg/m3 v rámci maximálních hodinových koncentrací a 0,041
μg/m3 pro průměrné roční koncentrace. Tyto koncentrace byly vypočteny jen v bezprostřední blízkosti
jižně od rozšíření skládky. Za těchto podmínek lze konstatovat, že by sirovodík v okolním území neměl být
cítit. Na druhou stranu je třeba také zmínit fakt, že tzv. špičkové imise pachových látek mohou být dle
úpravy metodiky SYMOS pro pachové látky z roku 2003 proti vypočteným hodinovým i několikanásobné.
Takže občasné vnímání pachu se objevit může. Sirovodík nemá naší současnou platnou legislativou
stanoven imisní limit.
Imise methylmerkaptanu
Čichový práh methylmerkaptanu je dle výše uvedeného 0,13 μg/m3. Nejvyšší vypočtený příspěvek
maximální hodinové koncentrace dosahuje hodnoty 0,054 μg/m 3, v rámci příspěvku průměrné roční
koncentrace 0,004 μg/m3. Tyto koncentrace byly vypočteny podobně jako u sirovodíku jen v bezprostřední
blízkosti jižně od skládky. V rámci nejbližší obytné zástavby (vybrané referenčních body) jsou příspěvky
mnohem nižší – maximální příspěvek hodinových koncentrací zde činí maximálně 0,00014 μg/m 3. Lze tedy
konstatovat, že vypočtené imisní koncentrace methylmerkaptanu jsou nižší než čichový práh člověka
stanovený pro tuto látku. Methylmerkaptan nebude svým zápachem obtěžovat okolí. Pro látku
methylmerkaptan není naší legislativou stanoven imisní limit.
Imise vinylchloridu
Vinylchlorid je dle WHO prokazatelně pro člověka karcinogenní látka. Pro vinylchlorid naše legislativa také
nemá stanoven imisní limit. Proto provádíme srovnání vypočtených koncentrací s výše prezentovanou
referenční koncentrací SZÚ, která pro roční interval dosahuje hodnoty 1 μg/m3. Nejvyšší příspěvek k
průměrné roční koncentraci vinylchloridu v celé oblasti byl vypočten ve výši 0,015 μg/m3, u vybraných
referenčních bodů jsou tyto koncentrace ještě o dva řády nižší.
Závěr vyhodnocení vypočtené imisní zátěže
Rozptylovou studií byla ve vztahu k imisní zátěži modelována nejméně příznivá emisní situace, která
v rámci provozu a životnosti rozšíření skládky může nastat, tj. maximální únik emisí, který má dle výše
uvedeného emisního modelu nastat v roce 2031. Ve výpočtu je zvažován únik veškerého skládkového
plynu do ovzduší. Platí také, že tzv. špičkové imise pachových látek mohou být dle úpravy metodiky
SYMOS pro pachové látky z roku 2003 proti vypočteným hodinovým i několikanásobné, takže vnímání
pachu může být častější. Jelikož však dochází k vzájemnému ovlivňování jednotlivých pachových látek,
nelze výslednou pachovou zátěž exaktně stanovit.
Emise zápachu z posuzované technologie je ale nutno omezovat dodržováním technologické kázně a
trvale bránit volné ventilaci skládkových plynů provozními opatřeními ve smyslu odsouhlasených
provozních řádů skládky (minimalizace aktivní plochy, dostatečné hutnění a překrývání svahů a pracovní
koruny a aktivní plochy technologickým materiálem na technické zabezpečení skládky, zabezpečení
provozu technologie odplynění (jímání) a využití nebo zneškodňování.
Na základě vypočtených koncentrací znečisťujících látek lze tedy konstatovat, že provoz záměru se na
imisní situaci lokality neprojeví významnou mírou, imisní limity nebudou vlivem provozu tohoto záměru
překračovány. Imise pachových látek nebudou zásadním způsobem obtěžovat obyvatele okolních obcí. Vliv
záměru na imisní situaci se může projevit především v samotném areálu zařízení a v jeho nejbližším okolí.
Také důsledným dodržováním technologických postupů, které jsou popsány v provozním řádu skládky, lze
zamezit ve velké míře emisím škodlivých látek.
Vliv záměru na klima, emise skleníkových plynů
Skládka bude přispívat ke globálním změnám klimatu produkcí některých ovzduší znečišťujících látek
charakteru skleníkových plynů. Mezi tyto plyny patří CH4, CO2 a aerosoly. Emise methanu ze skládky
souvisejí zejména s fázemi plně či částečně anaerobních podmínek rozkladu organického odpadu.
Produkce methanu je vázána na časový postup rozkladných procesů, které přesahují vlastní skládkování
podle typu skládky a založení někdy až o 20 až 35 let. V průběhu skládkování bude odplynění skládkových
plynů řešeno budování dodatečně odvrtaných, průběžně prodlužovaných plynových studní, které budou
odvrtávány v závislosti na intenzitě vývinu skládkového plynu, na základě výsledků plynometrického
průzkumu, zhruba po zaskládkování 5-ti metrové vrstvy odpadů. Studny budou, podle úrovně produkce,
propojeny plynovodním potrubím na kogenerační jednotku, případně osazeny samostatným posuvným
koksokompostovým biofiltrem, zneškodňujícím emise methanu využitím methylotrofních bakterií
obsažených v kompostu, který se bude posouvat s prodlužováním odběrové studny po etážích.
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Volná ventilace skládkových plynů bude omezována překryvem odpadů technologickým materiálem na
technické zajištění skládky. Podstatné snížení emisí skleníkových plynů lze očekávat až ve fázi uzavření
aktivního provozu všech etap skládky. V závěrečné fázi (rekultivaci) budou studny propojeny plnostěnným
potrubím a napojeny na kogenerační jednotkou umožňující energetické využití skládkového plynu.
Závěrečné zhodnocení vlivů na ovzduší a klima
− Příspěvek prodloužení provozu skládky, jako zdroje znečišťování ovzduší, k imisnímu zatížení území
není na takové úrovni, aby mohl zásadně ovlivnit stávající imisní zátěž v lokalitě.
− Výsledné hodnoty koncentrací znečisťujících látek zjištěné matematickým modelováním rozptylovou
studií jsou i po započtení imisního pozadí nižší než platné hodnoty imisních limitů stanovených pro
ochranu zdraví lidí.
− Imise znečišťujících pachových látek, u nichž nejsou legislativou stanovené imisní limity, budou ve
vybraných referenčních bodech pod hranicí čichového prahu, případně pod úrovní referenčních
koncentrací SZÚ, tzn. nebudou obtěžovat obyvatele okolních obcí.
− Nad hranicí čichového prahu budou imise znečišťujících pachových látek pouze přímo na tělese skládky
a výhradně u maximálních hodinových koncentrací H 2S a methylmerkaptanu.
− Tzv. špičkové imise pachových látek mohou být, dle úpravy metodiky SYMOS pro pachové látky z roku
2003, proti vypočteným hodinovým i několikanásobné, takže vnímání pachu může být i častější.
Vzhlede k vzájemnému ovlivňování jednotlivých pachových látek, nelze výslednou pachovou zátěž
exaktně stanovit.
− Posuzované rozšíření skládky bude v podstatě prolongací emisí skleníkových plynů současné skládky.
− Emise skládkových plynů budou minimalizovány hutněním odpadů, překrýváním odpadů
technologickým materiálem na technické zabezpečení skládky, výstavbou plynových studní a jejich
odplyněním na kogenerační jednotku případně osazených koksokompostovými biofiltry.
− Po ukončení skládkování bude provedeno plynotěsné zapouzdření skládky. Plynové studny budou
potrubně propojeny a vyvedeny na kogenerační jednotkou umožňující energetické využití skládkového
plynu.
D.1.3.

Vlivy na hlukovou situaci

Vliv na hlukovou situaci v území detailně popisuje pro potřeby záměru vypracovaná akustická studie
v příloze oznámení (Ing. František Koplík, Hygienická laboratoř, s.r.o., Hodonín, 07/2020). Studie vychází
z podkladů vstupního měření a analýzy zdrojů hluku působících v areálu skládky. Hluk z provozu záměru
lze rozdělit na hluk spojený s výstavbou záměru, hluk při běžném provozu rozšířené skládky a hluk v době
rekultivace skládky.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanizmů. Závěry akustické studie pak potvrzují, že jak při běžném provozu skládky, tak
v rámci etapy její rekultivace nepřekročí hluková zátěž posuzované obytné zástavby obce Mutěnice z
provozu areálu skládky hygienické limity, které jsou pro dopravu po místní přístupové komunikaci
propojující areál skládky se silnicí II. třídy č. 380 LAeq,T = 55 dB pro denní dobu a provozu areálu skládky
LAeq,T = 50 dB pro denní dobu.
D.1.4.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Výstavbou a provozem záměru mohou být potenciálně přímo, případně zprostředkovaně, dotčeny
povrchové a podzemní vody a ovlivněny hydrologické charakteristiky území. Pro potřeby záměru bylo
provedeno jeho hydrogeologické posouzení (Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky – Závěrečná
zpráva hydrogeologického posouzení, AZ GEO, s.r.o., Ostrava, srpen 2020).
Z této zprávy volně interpretujeme následující podstatné závěry (plné znění zprávy je v příloze oznámení):
 erozní rýha, do které je skládka situovány, je bez trvalého odtoku a hladina podzemní vody nebyla
průzkumnými pracemi zastižena až do hloubek 25 m,
 současná skládková lokalita nemá negativní vliv na podzemní vody, avšak ovlivňuje povrchové
srážkové vody, které spadnou na skládkovou lokalitu a infiltrují přes otevřené skládkové těleso, příp.
vody odtékající při přívalových srážkách,
 průsakové vody jsou na lokalitě jímány do několika otevřených nádrží a jsou pravidelně monitorovány;
tyto nádrže budou po rozšíření skládkové lokality nahrazeny centrální jímkou situovanou u paty
skládky, resp. při jejím jižním okraji,
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 vzhledem k projektovanému rozšíření skládkového tělesa pouze ve stávajícím plošném rozsahu skládky
lze uvažovat se zachováním stávajícího rozsahu monitorovacího systému,
 vzhledem k absenci podzemní vody bude monitorována kvalita průsakové vody v centrální jímce v
četnosti 1 x za rok ve stávajícím rozsahu laboratorního stanovení, tj. teplota a pH (in-situ), Ncelk., NEL,
BSK5, CHSKCr, Cd, Pb, Hg, Cr, As, RL, NL, Pcelk., NEL,
 do monitoringu doporučujeme zahrnout i pravidelné sledování kvality povrchových vod ze šachty při
patě skládky před vstupem do zasakovacího objektu, v rozsahu a četnosti shodně s monitoringem
průsakových vod,
 návrh monitoringu respektuje ČSN 83 8036 Skládkování odpad-Monitorování skládek (6/2018) a v
současnosti platnou legislativu v oblasti ochrany vod,
 umístění vsakovacího objektu je při patě skládky možné; po směru odtoku se zde nevyskytují žádné
stavby ani vodní zdroje,
 infiltrovaná voda bude částečně odvodňována přirozeně v mělkém odtoku vod směrem k prameništi
občasné drobné vodoteče (sz. směrem) a částečně bude písčitými proplástky horninového prostředí
infiltrovat do hlubších horizontů,
 při správném provedení zasakovacího objektu vylučujeme při zasakování dešťových vod možnost
negativního ovlivnění vlastností základové půdy na zájmové lokalitě a na sousedních parcelách
umístěných níže ve směru sklonu svahu,
 z hydrogeologického hlediska je vhodnou infiltrační vrstvou pro přebytečné srážkové vody horizont
písků, který lze při patě skládky předpokládat od úrovně cca 3,0 až 5,0 m p.t., s mocností okolo 2,0 m.
Závěrečné zhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody
− stávající skládky i v případě jejího rozšíření, realizovaná a provozovaná v souladu s požadavky
legislativy a ČSN, nepředstavuje přímé ohrožení kvality podzemních a povrchových vod,
− rozsah stávajícího monitoringu zaměření pouze na sledování průsakových vod je vzhledem k absenci
podzemní vody odpovídající a je vhodné jej v rámci etapy rozšíření doplnit o monitoring povrchových
vod v rozsahu a četnosti shodně s monitoringem průsakových vod,
− infiltrace srážkových vod z obvodového odvodnění s využitím vsakovacího objektu je vzhledem
ke geologickému složení území možné.
D.1.5.

Vlivy na půdu

Vlivy na půdu jsou dány zejména záborem zemědělského (ZPF) a lesního (LPF) půdního fondu. Pozemky,
na nichž bude záměr realizován, nejsou již jejich součástí a jsou evidovány v kultuře skládka a
manipulační plochy. Bilance výkopových prací předpokládá využití veškerých odtěžených zemin pro
potřeby skládky na realizaci násypů – závěrné hráze v rámci stavebního objektu 001 Těleso skládky.
Nedostatek materiálů (zemin) pro provedení závěrné hráze bude řešen dovozem ze zdrojů zemin v okolí
zařízení skládky. Zemina k postupné rekultivaci a pro vytvoření výsledných rekultivačních vrstev v 2. fázi
provozu bude použita z vlastních zdrojů, tj. příjmem zemin produkovaných v rámci investičních činností
v regionu a jejich akumulací v areálu skládky.
Znečištění půdy
Stavebně – technické a technologické řešení skládky ve standardní úrovni spolu s provozní zodpovědností
minimalizuje riziko kontaminace okolních zemědělských pozemků. Z opatření uplatněných v zařízení se
jedná zejména o dodržování postupu ukládání a hutnění odpadu, překryv odpadů technologickým
materiálem na zajištění skládky a sběr odpadů na okolních pozemcích v případě jeho úniku odnosem.
Vliv na stabilitu a erozi půdy
Záměr nepředstavuje riziko pro ohrožení stability území. Vzniku erozních projevů v tělese skládky a jeho
okolí zamezuje obvodové příkopové odvodnění zaústěné do nádrže povrchových vod.
Záměr nepředstavuje nový zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. Při dodržení standardních
stavebních postupů při výstavbě není očekáván negativní vliv na půdu z důvodu její možné kontaminace.
D.1.6.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V dotčeném území se dle dostupných informací nenacházejí zdroje nerostných surovin, důlní díla,
poddolovaná území ani svážná území. Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu s přesunem
zemin a jejich použití v rámci zřizování konstrukčních vrstev.
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D.1.7.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V zájmovém území stavby se nenachází zvláště chráněné území (§ 14), neleží na území národního paku
(§15), chráněné krajinné oblasti (§25), nenachází se zde přírodní rezervace, národní přírodní rezervace,
přírodní památka či národní přírodní památky, není součástí přírodního parku ve smyslu § 12 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, není ani součástí soustavy Natura 2000.
Z důvodu vyhodnocení vlivu realizace záměru byl na základě biologického průzkumu dotčeného území
vypracován materiál „Rozšíření skládky Mutěnice – Hraničky – jih, hodnocení vlivu zásahu na zájmy
ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“ (Mgr. Vladimír Melichar, říjen 2021) – dále i jen
hodnocení.
Závěry hodnocení jsou v textu shrnuty následovně:
 Hodnocený záměr „Rozšíření skládky Mutěnice - Hraničky“ nemá významný negativní vliv na zájmy
chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zejména na zvláště chráněná území,
lokality Natura 2000, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů.
 Záměr bude mít negativní vliv na přírodní stanoviště, na dřeviny rostoucí mimo les a na jednotlivé
exempláře zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopy. Místní populace zvláště chráněných
druhů podstatným způsobem narušeny nebudou.
 Záměr by mohl mít významně negativní vliv na místní populace stepních druhů ohroženého hmyzu.
 Záměr by mohl přispívat k šíření invazních druhů rostlin.
 Celková míra negativního vlivu je vyhodnocena jako akceptovatelná za předpokladu dodržení
zmírňujících opatření a realizace kompenzačních opatření.
 V rámci záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště chráněných
druhů: čmelák (Bombus sp.), chrobák ozbrojený (Odonteus armiger), ještěrka obecná (Lacerta agilis),
kudlanka nábožná (Mantis religiosa), majka obecná (Meloe proscarabeus), mravenec (Formica sp.),
pěnice vlašská (Sylvia nissoria), prskavec menší (Brachinus explodens), ropucha zelená (Bufo viridis),
slepýš křehký (Anguis fragilis), svižník polní (Cicindela campestris), ťuhýk obecný (Lanius collurio),
zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta).
 U těchto druhů se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje i přes realizaci všech zmírňujících
opatření, proto je třeba požádat o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
 Záchranný transfer se v tomto případě doporučuje pro ohrožené druhy rostlin: sesel pestrý, čilimník
rakouský, modřenec chocholatý, bělozářka větevnatá, smldník alsaský, kavyl vláskovitý, žluťucha menší
nící.
 Některé negativní vlivy záměru budou mít trvalý charakter i během provozu.
 Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení,
vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru.
Opatření k vyloučení, zmírnění nebo kompenzaci vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena
zmírňující opatření:
1. Kácení ve všech porostech dřevin včetně křovin i v náletech musí probíhat mimo období hnízdění
ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících III. - VII.
2. Zahájení terénních zemních prací musí též probíhat mimo období hnízdění ptactva nebo mu musí
předcházet kontrola ohroženého prostoru odborně způsobilou osobou.
3. Před rozšířením skládky se doporučuje provést záchranný transfer ohrožených druhů rostlin z
dotčených prostorů. Jedná se zejména o dobře vyvinuté exempláře seselu pestrého, čilimníku
rakouského, modřence chocholatého, bělozářky větevnaté, smldníku alsaského, kavylu vláskového a
žluťuchy menší nící. Vhodné rostliny budou předběžně označeny v terénu dřevěnými kolíky. Záchranný
transfer, (tj. přesazení rostlin) by měl proběhnout ve vlhkém období roku (nejlépe v časném podzimu)
ve vegetačním období za účasti odborně způsobilé osoby – botanika. Přesadit bude potřeba kolem 120
- 150 exemplářů rostlin.
4. Realizace kompenzačních opatření by měla být prováděna za asistence biologického dozoru,
Souhrn navržených kompenzačních opatření:
1. Z důvodu kompenzace negativních vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny jsou navržena
kompenzační opatření spočívající v obnově stepních biotopů na třech lokalitách v okolí skládky. Lokality
byly vytipovány v rámci konzultací s investorem. Rozsah navržených kompenzací odpovídá významu a
rozsahu lokalit zničených při rozšíření skládky, při zvážení možných obtíží.
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Na všech lokalitách by měl být v první fázi realizován asanační, tj. obnovní management a následně,
minimálně po dobu ukončení skládkování a rekultivačních prací na skládce, by zde měl být realizován
vhodný regulační, tj. udržovací management. Pro realizaci opatření by měl být zpracován asanační
projekt a managementový plán a práce by měly být průběžně dozorovány odborně způsobilou osobou.
Základní managementové principy jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých náhradních lokalit – viz
kompletní text hodnocení v příloze oznámení. Pro vytvoření náhradních biotopů byly zpracovatele
hodnocení a investorem navrženy tyto lokality: lokalita 1 - 48.8999736N, 17.0041711E, lokalita 2 48.9005844N, 17.0017197E, lokalita 3 - 48.9047667N, 16.9870828E (včetně 48.9031903N,
16.9859564E).
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Obr. 16 Mapa lokalit navržených k vytvoření náhradních biotopů
Shrnutí a závěry hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky bude mít negativní vliv na přírodní stanoviště a na
jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopy. Místní populace zvláště
chráněných druhů však podstatným způsobem narušeny nebudou. U některých druhů se předpokládá
škodlivý zásah do přirozeného vývoje i přes realizaci všech zmírňujících opatření, proto je třeba požádat o
povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (tento závěr
obsahuje i vyjádření orgánu ochrany přírody v příloze oznámení). Záchranný transfer se doporučuje pro
vhodné, ohrožené druhy rostlin. Záměr může mít významně negativní vliv na místní populace stepních
druhů ohroženého hmyzu. Celková míra negativního vlivu je vyhodnocena jako akceptovatelná za
předpokladu dodržení zmírňujících opatření a realizace kompenzačních opatření.
D.1.8.
Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na plochách navazujících na současné těleso skládky. Pro tento druh činnosti je lokalita
předurčena v souladu s územním plánem obce Mutěnice jako plochy, které jsou definovány jako „plochy

v nezastavěném území, ve stabilizované funkční zóně 10a – Technické infrastruktury, zajišťující potřeby
umístění ČOV a skládky“.
Krajinný prostor širšího dotčeného území je aktuálně již ovlivněn provozem stávající skládky a narušuje
zejména přírodní charakteristiku místa. Skládka je již nyní, z důvodu výšky koruny skládkového tělesa
převyšující okolní terén, viditelná i ze vzdálenějších pohledových expozic. V místě budoucího rozšíření je pak
nejvíce viditelná z bezprostřední blízkosti. Záměr se tak bude podílet na další významné změně morfologie
krajiny a struktuře krajinných složek. Prodloužení trvání tohoto negativního vlivu bude minimálně do doby
rekultivace celého skládkového tělesa. Vzhledem k méně exponované poloze v zákrytu za stávající skládkou
rozšíření skládky vizuální dojem nezhoršuje.
Krajinný obraz území, spoluvytvářený provozovaným tělesem skládky, tak bude prolongován na další období
a bude se tak spolupodílet na vizuálně vnímaném obrazu krajiny. Z tohoto pohledu je důležité, aby
morfologie budoucího rekultivovaného tělesa skládky co nejvíce korespondovala s členitostí a specifickými
tvary okolního reliéfu. Pro zmírnění dlouhodobého vlivu je podstatný způsob a provedení biologické
rekultivace, předpokládá se zatravnění a dále sukcesní vývoj nelesní zeleně.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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D.1.9.

Vliv z nakládání s odpady

Produkci odpadů lze rozdělit na produkci v období výstavby, v období provozu a v období rekultivace a
následné péče o uzavřenou skládku. V období výstavby budou zhotovitelskou stavební firmou
produkovány zejména stavební odpady, které budou v rámci produkce tříděny, samostatně
shromažďovány a následně předány k využití či odstranění oprávněné osobě. Odpovědnost za produkci a
nakládání s odpady v rámci výstavby přebírá realizující stavební firma a tato povinnost bude součástí
smluvního vztahu.
V souvislosti s provozem (1. fáze) skládky je očekávána dosavadní produkce odpadů z provozu a údržby
skládky a jejich objektů a produkce odpadů nezjištěných při příjmu na skládku a následně jednotlivě
vyzvednutých z tělesa skládky. Produkci odpadů v rámci 1. fáze provozu lze z hlediska jejich množství,
druhového složení a původu označit za běžnou a nevýznamnou.
Po ukončení provozu skládky bude, v rámci 2. fáze provozu, provedeno uzavření a rekultivaci uzavřené
etapy skládky. V rámci 3. fáze provozu skládky bude po dobu 30 let zajištěna následná péče o skládku,
zahrnující zejména zabezpečení provozuschopnosti odvodňovacího, odplyňovacího a monitorovacího
systému skládky, stability rekultivovaného tělesa skládky, údržbu vegetačního krytu a řada dalších úkonů.
Pro plnění těchto úkolů je třeba zachovat provozuschopné zázemí areálu skládky – tj. provozní budovu,
ale i další objekty (např. oplocení, odplyňovací a odvodňovací systém atp.). O definitivním odstranění
nadzemních objektů skládky lze uvažovat, až nebude skládka vyžadovat následnou péči a pokud nebude
pro areál skládky nalezeno jiné vhodné využití. Během demolice a při odstranění objektů staveb se s
odpadem bude nakládat dle předpisů, které budou v době provádění demoličních prací v platnosti.
Aktuálně platný seznam odpadů, které jsou a po jeho úpravě dle platné legislativy budou v rámci etapy
rozšíření skládky do tělesa skládky ukládány v 1. fázi provozu skládky, je v příloze oznámení.
Závěrečné hodnocení vlivů z nakládámí s odpady
Hodnocený záměr je z hlediska množství a složení produkovaných odpadů běžným zařízením svého druhu.
Produkci odpadů v jednotlivých fázích provozu skládky lze z hlediska jejich množství, druhového složení a
původu označit za běžnou a málo významnou.
D.1.10.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k předchozí činnosti v ploše plánované rozšíření skládky není negativní ovlivnění hmotného
majetku a kulturních památek možné. Výskyt archeologických nálezů v ploše výstavby je vyloučen.
D.1.11.

Vlivy na kvalitu a využití území

Oznamovaný záměr je situován do území v souladu s platným územním plánem obce Mutěnice a vyhovuje
tak jeho požadavkům. Výstavba rozšíření skládky je pokračováním stávajícího využití lokality ke skládkové
činnosti.
D.1.12.

Sociální a ekonomické aspekty záměru

Realizaci a provoz záměru neprovázejí významné sociálně ekonomické aspekty. Pracovní místa nebudou
navyšována. Možné je zapojení místních firem při budování záměru.
D.1.13.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr nenavyšuje intenzitu silniční dopravy na obslužných komunikacích silnicích a účelových
komunikacích. Intenzita dopravy zůstane i po realizaci rozšíření skládky beze změn. Záměrem bude
dotčena vnitřní infrastruktura areálu skládky - vyžádá si přestavbu systému jímání a odvodu průsakových
vod a způsobu odvodnění povrchových vod. Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou identifikovány.
D.1.14.

Jiné ekologické vlivy

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
D.1.15.

Havarijní environmentální rizika

Environmentální rizika případných havárií a nestandardních stavů lze vymezit možností vzniků
následujících stavů: exploze zařízení, požár zařízení, vodohospodářská havárie, únik znečišťujících látek do
ovzduší a rozšíření obtížného hmyzu a hlodavců.

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Exploze zařízení
Riziko exploze zařízení může vyvolat únik a akumulace methanu (v tělese, objektech či inženýrských
sítích). Takto mohou být ohroženy objekty zakládané v blízkosti skládek (do vzdálenosti stovek metrů) a
to i přes to, že tyto skládky jsou již desetiletí uzavřeny. Skládkový plyn může v podloží skládky migrovat
např. inženýrskými přípojkami, trubními a kabelovými kanály, ale i zavezenými terénními depresemi a
vodotečemi či podobnými anomáliemi. Směs methan x vzduch tvoří třaskavou směs (methan od 6% obj.
ve směsi se vzduchem). Možnost vzniku exploze je reálná v případě vysoké koncentrace kyslíku v bioplynu
(nad 3,5 % obj.); běžná koncentrace kyslíku v bioplynu je do 1%. Exploze třaskavé směsi, která může
ohrozit zdraví, život a hmotný majetek obyvatelstva, nepředstavuje pro životní prostředí zásadní rizika.
Destrukcí se zahořením uniklého methanu dochází k intenzivnímu vývinu zplodin hoření (CO2, saze při
nedokonalém hoření, síra či SO2). Zplodiny sice mohou lokálně vyvolat imisní situaci, nepředstavují však
závažné riziko pro životní prostředí. Přímým účinkem exploze v zařízení může být vývin přetlaku spalin a
vznik vzdušné rázové vlny. V daném případě jsou případnými účinky vzdušné rázové vlny výhradně
ohroženi zaměstnanci, návštěvníci zařízení a objekty areálu, nikoliv okolní obce.

Požár zařízení
Požár skládky ohrožuje personál a návštěvníky skládky, ale i občany okolních obcí (popálení, udušení a
intoxikace). Původ požáru je buď přirozený nebo antropogenní. V případě vzniku požáru je třeba použít
osvědčených metod hašení, tj. předhašení vodou a následně překryvu zeminou a zakompaktování
požářiště buldozerem či kompaktorem. Na nedohutněné, aerované přesypové hraně je při požáru
nebezpečí prohořívání vertikálních kanálů v odpadu (dlouhodobě doutnající ložiska a obtížně se hasí).
Z tohoto důvodu je třeba skládku provozovat tak, aby přesypové hrany nevznikaly. V případě zahoření
skládky, dle aktuálního složení odpadů v prostoru hoření, mohou do ovzduší unikat mimo běžné produkty
spalování (CO2, CO, SO2, NOX, TZL, organické látky) ve stopách i toxické látky (např. polychlorované
dibenzodioxiny a dibenzofurany, polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly apod.).
V případě zahoření je třeba, aby zasahující jednotky věděly o možnosti výskytu toxických plynů a aby
používaly předepsané ochranné prostředky (dýchací přístroje a ochranné kombinézy). V případě požáru je
třeba úniky toxických látek do ovzduší okamžitě monitorovat. Rizika spojená s nebezpečím zahoření je
třeba minimalizovat přísným dodržováním provozních předpisů a protipožárního zabezpečení zařízení.
Společná opatření pro riziku exploze a požáru
Projekční řešení, realizace a provoz skládky, včetně zařízení určeného k nakládání se skládkovým plynem,
musí ve všech fázích jejího provozu umožňovat bezpečný odvod, případně jímání a zneškodňování
skládkového plynu v souladu s požadavky legislativy a technických norem. Objekty s možným výskytem
skládkového plynu musí být pod pravidelnou kontrolou a vstup do nich povolen pouze za dodržení
bezpečnostních opatření v souladu s požadavky provozního řádu skládky. K uvedení jednotlivých etap do
provozu je třeba souhlasu příslušných orgánů na úseku požární ochrany. V rámci zprovoznění etap skládky
musí investor splnit veškeré podmínky požární bezpečnosti stavby a protipožárního zabezpečení jejího
provozu, včetně požární dokumentace (požární poplachové směrnice, havarijní plán) a nácvik činností
zaměstnanců v případu požáru.

Vodohospodářská havárie
Vodohospodářskou havárií lze označit každou situaci, kdy dochází k mimořádnému zhoršení či ohrožení
jakosti povrchových či podzemních vod, zejména pak zvlášť nebezpečnými látkami a ropnými látkami.
V daném případě se v zařízení nakládá s oběma kategoriemi těchto závadných látek. Vodohospodářská
havárie může způsobit kontaminaci složek životního prostředí (podzemních a povrchových vod, půdy a
geologických struktur). Samostatným případem je kontaminace v případě hasebních zásahů při požáru.
Dle míst úniku závadných látek lze specifikovat případné dopady na složky životního prostředí:
Únik v prostoru úložiště. Tento typ úniku nehrozí rizikem kontaminace podzemních vod a podloží.
Postupné uvolňování kontaminace může ohrozit činnost ČOV, na níž jsou skládkové vody vyváženy.
Z tohoto důvodu je třeba provést sanaci kontaminovaného prostoru a zneškodnění vzniklého odpadu.
Únik mimo prostor úložiště. Únik zvlášť nebezpečných a nebezpečných závadných látek mimo prostor
úložiště je rizikem pro povrchové a podzemní vody. V případě havarijního úniku je tak třeba provést
sanační zásah a dle závažnosti i za účasti složek integrovaného záchranného systému.

Obecná opatření. Objekty nakládání se závadnými látkami v zařízení musí svojí funkcí, kapacitou a
provedením odpovídat podmínkám vodohospodářské legislativy a požadavkům vodoprávních orgánů
(podmínky odkanalizování vybraných úseků zařízení, kapacity a těsnosti akumulací a manipulačních ploch
apod.). Další opatření musí být zahrnuta do aktualizovaného havarijního plánu schváleného před
zahájením provozu rozšíření skládky vodoprávním úřadem.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Přívalové deště a vniknutí povrchových vod do skládky
Mohou způsobit rychlé naplňování sběrné jímky průsakových vod. Pokud dojde k naplnění jímky je nutné
uzavřít uzávěr na vtoku svodu do sběrné jímky pro možnost zachycení případných přívalových srážek ve
skládce a tím umožnit postupné snižování objemu průsakových vod v tělese skládky jejich odvozem na
externí ČOV či aplikací výtlakem na aktivní těleso skládky. Pro zamezení přítoku srážkových vod z okolí
zájmového území do skládkového tělesa budou provedeny záchytné příkopy. V případě jakýchkoliv úniků
je třeba bezpodmínečně provést havarijní zásah za účasti složek integrovaného záchranného systému!

Únik znečišťujících látek do ovzduší
Jako havárii lze vnímat nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou
emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy.
Tento stav, v situaci připravovaného záměru, představuje pouze výše uvedený stav v požáru zařízení.
Běžný provoz nemůže vznik tohoto rizikového stavu vyvolat. Škodlivost složek skládkového plynu je
z hlediska rizik pro životní prostředí daná tím, že se z velké části jedná o skleníkové plyny. V tomto
kontextu je třeba také vnímat případné havarijní stavy. V běžném provozu je totiž únik skládkových plynů
běžným doprovodným jevem chodu skládky a není jej možno vnímat jako havarijní stav. Tento typ úniku
je minimalizován průběžně budovanými plynovými studnami s posuvnými biofiltry a překryvem ukládaných
odpadů technologickým materiálem na zajištění skládky, případně finální odplyněním s plynotěsným
zapouzdření tělesa skládky po jejím uzavření a rekultivaci. Jiným typem havarijního úniku může být únik
znečišťujících látek, případně obtěžujících pachů, v případě nedodržení provozního řádu skládky,
technologických postupů ukládání, nekázně obsluhy a podobně.
Minimalizovat riziko havárie znamená zejména věnovat maximální pozornost provozovaným technologiím,
dodržovat technologickou kázeň, organizovat a řídit práci obsluhy, trvale dozorovat provozuschopnost
zařízení a organizovat činnosti ve vztahu k aktuálním atmosférickým podmínkám.

Rozšíření obtížného hmyzu a hlodavců
Nebezpečí kalamitního rozšíření hmyzu a hlodavců provozovatel předchází trvalou péčí o pracovní
prostředí, pořádkem v zařízení, pravidelným režimem zpracování (hutnění) odpadu v tělese skládky.
Kalamitní rozšíření hmyzu a hlodavců je téměř vyloučeno. Jako aktivní opatření dle potřeb bude sloužit
desinfekce, desinsekce a deratizace v zařízení. Podmínky zabezpečení ochrany zdraví osob, životních a
pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky
významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy jsou dány příslušnými hygienickými předpisy.

Nález nebezpečných předmětů
Jedná se o výbušniny, nevybuchlou munici či jiné neznámé předměty. V případě skládky Mutěnice
Hraničky se toto nepředpokládá. Pokud ovšem bude nebezpečný předmět nalezen, dle povahy nálezu,
nutno přivolat Policii ČR a pyrotechniky.

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda je jako událost definovaná silničním zákonem. Důsledkem dopravní nehody, mimo
možný únik závadných látek a požár, je zejména poškození zdraví účastníků silničního provozu, případně
přerušení provozu na komunikacích. V takovém případě zasahují složky integrovaného záchranného
systému a zdravotnická záchranná služba.

D.2.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem a charakterem stavby, produkcí emisí, související
automobilovou dopravou a ovlivněním jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit charakteristiky: vliv na přírodní stanoviště a na jednotlivé exempláře
zvláště chráněných druhů živočichů a jejich biotopy, vliv na krajinný ráz dotčeného krajinného prostoru,
ovlivnění kvality ovzduší produkcí emisí znečišťujících látek, vlivy na hlukovou situaci v území, vliv na
povrchové vody a charakter odvodnění území.
V převážné většině výše uvedených charakteristik jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako lokálně
významné, okolní sídla a jejich obyvatele neohrožující a akceptovatelné. Nejvýznamnější negativním
aspektem záměru je destrukce cenných biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a
ohrožených rostlin. Negativní vliv záměru na jejich stanoviště a populace je akceptovatelný pouze za
podmínky předchozí, v dodatečném časovém předstihu min. 2 let, v kvalitě požadované zpracovaným
hodnocením vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. realizaci, v textu
tohoto hodnocení uvedených zmírňujících a kompenzačních opatření, spočívající v obnově stepních
biotopů na třech lokalitách v okolí skládky.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Navržený asanační a obnovný management musí být realizována za dozoru odborně způsobilé osoby a
musí být zabezpečen i následným managementem udržovacím. Součástí realizaci záměru podmiňujících
opatření je dále povinnost před zahájením stavebních prací ve vhodném vegetačním období a za účasti
odborně způsobilé osoby – botanika, provést záchranný transfer ohrožených druhů rostlin z dotčených
prostorů.
V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako nízké či velmi nízké,
případně objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.3.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice

Oznamovaný záměr svými důsledky nepřesáhne státní hranice.

D.4.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
pokud je to vzhledem k záměru možné

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí jsou zakotvena v projekčním řešením záměru a jako závěry jednotlivých studií, které
byly pro potřeby oznámení záměru vypracovány. Závěry těchto studií jsou uvedeny v jednotlivých
kapitolách výše v textu tohoto oznámení a budou podklady pro další projekční přípravu záměru.

D.5.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Použité metody prognózování a výchozí podklady při hodnocení vlivů
Základními podklady použitými při zpracování oznámení, byly údaje poskytnuté zpracovatelem projektové
studie záměru projekční kanceláří EkoINPROS, spol. s r.o. Svitavská 46, 614 00 Brno. Informace o
navržených a používaných technologiích ukládání, stávajícím vybavení areálu skládky, intenzitě dopravy,
využití a shromažďování odpadů, rozborech průsakových vod a skládkového plynu byly čerpány z údajů
oznamovatele.
Teoretické informace o technologiích v oboru byly čerpány z odborné literatury (BIOPLYN, Straka a
kol./2003), z legislativy, z odborných textů a z konzultací vedených s pracovníky oznamovatele záměru.
Informace o očekávaných emisích znečišťujících látek, o předpokládaném vlivu stavby na obyvatelstvo, na
živé složky přírody, na přírodní stanoviště a na jednotlivé exempláře zvláště chráněných druhů živočichů a
jejich biotop, na možnost případného ovlivnění podzemních a povrchových vod byly buď získány z měření,
průzkumných prací a na jejich podkladu vypracovaných odborných studií pro tento účel vyhotovených
nebo z jiných pramenů.
Emitované znečištění bylo kvantifikováno tam, kde je to v rámci přípravy a provedeného odborného
odhadu možné (emise z dopravy, emise z tělesa skládky, hluková zátěž). Obecné údaje o stavu životního
prostředí, geofaktorech životního prostředí a významných krajinných prvcích byly čerpány z odborné
literatury a publikací, z archivních materiálů oznamovatele, z dalších dostupných podkladů na úseku
ochrany životního prostředí pořizovaných orgány a odbornými organizacemi řízenými MŽP (z internetových
stránek: www.www.chmi.cz, www.cuzk.cz, www.dibavod.cz, www.geology.cz, www.heis.vuv.cz,
www.cenia.cz, www.nature.cz, www.sekm.cz).
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Z podkladů rozhodnutí a správních aktů orgánů státní správy bylo k dispozici integrované povolení skládky
a jeho jednotlivé změny, závěrečná zpráva o vyhodnocení provozu skládky, monitorovací zprávy skládky,
atd. Použity byly dále oficiální údaje Krajského úřadu Jihomoravského kraje (Krajský plán odpadového
hospodářství). Detailní průzkum areálu a jeho blízkého i širšího okolí byl prováděn v rámci návštěv
zpracovatele oznámení a zpracovatelů jednotlivých studií na místě záměru.
Neurčitostí v rámci zpracování Oznámení je nemožnost predikce dalšího vývoje na úseku odpadového
hospodářství regionu a kraje, postupu při uplatňování požadavků na separaci komunálních odpadů u
původců, neznalosti v budoucích obchodních vztazích a v podmínkách hodnoceného oboru, v podmínkách
realizace záměru a další podobné detailnější informace.
Metody, které byly na základě shromážděných vstupních k posouzení obecně známých dopadů záměru
podkladů použity při zpracování oznámení, lze charakterizovat jako standardní hodnotící metody, kterými
jsou například metody expertního odhadu, analogie, verbální popis atp. Tyto metody odpovídají
charakteru záměru, zájmovému území a stupni znalostí technického řešení hodnocené stavby.
Pro vyhodnocení možných dopadů záměru na životní prostředí a jeho složky a na zdraví obyvatelstva byly
jako podklad oznámení zpracovány expertní studie. V daném případě se jednalo o specialisty v oblasti
zpracování odborných posudků v oblasti akustiky, emisí znečišťujících látek a jejich rozptylu v ovzduší,
hydrogeologie, či hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy ochrany přírody.
Zjištěné informace podávají, podle názoru zpracovatele, dostatečně vyčerpávající obraz o záměru a jeho
skutečných i případných možných negativních vlivech na obyvatelstvo a složky životního prostředí
v dotčeném území.

D.6.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot
z nich plynoucích

Stavebně technické a provozní parametry oznamovaného záměru jsou standardním řešením odpovídajícím
platné legislativě a technických normám upravujícím oblast skládkování odpadů. Z tohoto pohledu se
nepředpokládá možnost vzniku mimořádně negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví.
Problematickým se jeví destrukce zbytků cenných stepních biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů
živočichů a ohrožených druhů rostlin. V této souvislosti je zásadní nejistotou zda v hodnocením vlivu
zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. zpracovaném pro potřeby záměru
stanovená zmírňující a kompenzační opatření, spočívající v obnově stepních biotopů na třech lokalitách v
okolí skládky a záchranný transfer ohrožených druhů rostlin z dotčených prostorů povedou k vytýčenému
cíli, kterým je obnovení stepních biotopů v území v dostatečném rozsahu.
Restaurací stepních biotopů, podle názoru autora hodnocením vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody, by
byl negativní vliv záměru na zjištěné zvláště chráněných druhů živočichů výrazně snížen. Je totiž velmi
pravděpodobné, resp. takřka jisté, že zaznamenané druhy by nově vzniklé biotopy obsadily a jejich
perzistence v oblasti by zůstala zachována.
Pro vyhodnocení ostatních případných negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví měl
zpracovatel oznámení dostatek potřebných podkladů. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by
mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení v těchto oblastech, nebyly identifikovány. Další, významově
nepodstatné a okrajové informace či podklady, které neměl zpracovatel oznámení záměru k dispozici, by
zásadním způsobem neovlivnily obsah oznámení a formulaci jeho závěrů. V rámci aktuální rozpracovanosti
záměru to např. nebyla detailní materiálová či surovinová bilance stavebních prací, detailní objemy
přesunů hmot, nebyly známy veškeré provozní a technologické parametry skládky.
K dispozici také nebyly detailní informace o stavu všech složek životního prostředí na základě jejich
aktuálních analýz, případně konkrétní informace o vstupních surovinách (odpadech, stavebních hmotách a
stavebních materiálech) nebo údaje o některých emitovaných znečištěních (emise znečišťujících látek
z mobilních spalovacích zdrojů atp.). Z tohoto důvodu bylo při hodnocení stávajícího a pro posouzení po
realizaci předpokládaného stavu složek životního prostředí použito jak obecně známých informací a
dostupných podkladů a studií (akustická studie, rozptylová studie s kvantifikací emisí, hydrogeologické
posouzení, podrobný biologický průzkum a hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody), tak
konkrétních informací z měření, sledování a analýz (měření hlukové zátěže, monitoring výskytu bioplynu,
evidence produkce skládkového plynu, rozbory produkovaných odpadních vod, evidence ukládaných
odpadů atd.).
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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Některé další informace pak byly převzaty z odborné literatury, další byly získány konzultacemi
zpracovatele oznámení s investorem a projektantem stavby. Nedostatek konkrétních údajů je v této fázi
přípravy stavby běžným jevem. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že výše uvedené nedostatky ve
znalostech a charakter dalších neurčitostí neovlivnily zásadním způsobem zpracovanou dokumentaci a
formulaci v ní provedených závěrů.

ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
Ve fázi zvažování záměru byla mimo jiné řešena i otázka možnosti jeho variantního řešení, v souladu s § 7
zákona. Pro navrhovaný záměr byly, vzhledem k problematice nakládání s odpady, zvažovány všechny
níže uvedené varianty, finálně pak především aktivní varianta proponovaná oznamovatelem.
Veškeré úvahy se promítají do těchto dále popsaných a zvažovaných variant:
A. Oznamovatelem navržená varianta záměru – aktivní varianta
B. Jiná územní varianta záměru
C. Jiná varianta technologického řešení
D. Nulová varianta (bez činnosti) – bez realizace navrženého záměru.
Varianta A – aktivní varianta
Umístění záměru je dáno především vlastnictvím pozemků obcí Mutěnice a jejich možným využitím
k tomuto záměru z pohledu územního plánu obce, dobrou dopravní dostupností, prostorovými možnostmi
areálu, již vybudovaným technickým a technologickým zázemím. Umístění zcela logicky navazuje na
předchozí etapy budování skládky a tedy její rozšiřování jižním směrem. Záměr je umístěn do stávajícího
areálu provozované skládky tak, aby byla využita celá plocha v rámci stávajícího oploceného areálu. Tímto
rozšířením dochází k možnosti navýšení kubatury skládky a optimálního využití území skládkovou činností
již dotčeného, bez nutnosti záboru dalších parcel vně areálu. Za ekonomicky a environmentálně
akceptovatelných podmínek vytváří oznamovatel i pro následující období předpoklady pro naplnění
zákonných povinností v oblasti odpadového hospodářství pro svozový region. Připravuje si tím podmínky
pro další možné rozšíření využití areálu jako regionálního centra v oblasti odpadového hospodářství a
koncentrací služeb do tohoto jednoho areálu. Tato aktivní varianta je proponována investorem a je
zpracována v projektové studii vyhotovené projekční kanceláří EkoINPROS, spol. s r.o.
Varianta B – jiná územní varianta záměru
Tuto variantu mohou doprovázet některé z předností typických pro výstavbu na „zelené louce“ (např.
možnost optimalizace nového stavebního, technologického a dopravního řešení). Negativa řešení
představuje případný nesoulad s požadavky konkrétního územního plánu, zábor půdního fondu a zásah do
území, požadavky na dopravní a inženýrské sítě a zejména vysoké investiční náklady na podmiňující
stavební objekty. Tato negativa případnou realizaci problematizují. Varianta by byla značně investičně
náročná. Změna koncepce řešení nakládání s odpady by vzhledem k absenci podobného zařízení v okolí
zřejmě v obcích svozového regionu vyvolala tlak na růst cen za svoz a vyšší poplatky za zneškodnění
odpadů. Navíc je výstavba zcela nového zařízení v kontextu environmentální politiky státu, platné
legislativy na úseku odpadového hospodářství a POH kraje velmi problematická ne-li nereálná.
Varianta C – jiná varianta technologického řešení
Tuto technologickou alternativu řešení představují např. strategické cíle POH kraje, založené na následující
hierarchii nakládání s odpady:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Variantou by např. bylo snižování produkce směsných komunálních odpadů materiálovým využitím
z komunálních odpadů separovaných složek a spalování zbytkového energeticky využitelného spalitelného
podílu komunálních odpadů ve spalovnách, před jeho skládkováním. Toto řešení je již do značné míry
v areálu skládky aplikováno a jeho plné uplatnění realizace záměru do budoucnosti nevylučuje.
Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 57

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

V rámci areálu již fungují další zařízení jako kompostárna, sběrný dvůr, překládací stanice pro spalitelnou
složku komunálního odpadu. Skládka Mutěnice slouží pro poměrně široký okolní svozový region. A
vzhledem k nutnosti zachování alespoň menší možnosti odstraňování odpadu skládkováním, není možno
tento způsob odstraňování odpadů činností skládkování aktuálně zcela opustit.
Varianta D – nulová varianta (bez činnosti)
Nulová varianta představuje, že kapacita předcházejících etap skládky bude naplněna, těleso skládky bude
uzavřeno a zrekultivováno. Oznamovatel bude nucen ukončit skládkovou činnost v obci Mutěnice, a
protože zřejmě nebude dostupný jiný způsob odstraňování odpadů než skládkováním, bude odpad za
podstatně vyšší zátěže životního prostředí s dopady na veřejné zdraví (emise z dopravy do větších
vzdáleností, imisní zátěž znečišťujícími látkami a hlukem sídel atd.) ukládán na jiné řízené skládce
v regionu nebo bude v podobě „černých skládek“ neřízeně odkládán v krajině. Změna koncepce nakládání
s komunálními odpady, vzhledem k absenci podobného zařízení v nejbližším okolí, vyvolá na obce
svozového regionu tlak na růst cen za svoz odpadu a tím vyšší poplatky za odstraňování odpadů.
Z pohledu volených orgánů měst a obcí regionu je za stávající ekonomické a sociální situace regionu tato
varianta neúnosná a to zejména za situace, kdy je k dispozici vhodná volná plocha, navazující na stávající
etapy skládky, která je navíc jako účelová plocha pro rozšíření skládky odpadů určena v souladu s platným
územním plánem obce Mutěnice.
Závěr variantního řešení
Záměr výstavby „Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky“, tj. aktivní varianta je variantou
proponovanou investorem i provozovatelem především z následujících důvodů:
Zdůvodnění výběru posuzované varianty
− Navržená a vybraná aktivní varianta je umístěna v lokalitě stávajícího areálu skládky.
− Navržená varianta je stavebně technicky jednoduše realizovatelná, je dopravně a logisticky do
provozu skládky jednoduše integrovatelná.
− Realizací zvolené varianty nedojde k záboru pozemků zemědělského ani lesního půdního fondu.
− Rozšíření skládky nedochází k užšímu kontaktu s obytnou zástavbou v okolních obcích.
− Lokalizace rozšíření skládky nebude vyvolávat nárůst imisní zátěže u nejbližší zástavby nad úroveň
příslušných imisních či hygienických limitů a tím případně zdravotních rizik, eventuálně nebude
přesahovat akceptovatelnou míru obtěžování u těch druhů imisí, u nichž nejsou imisní či hygienické
limity stanoveny (např. pachových látek).
− Navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Mutěnice.
− Záměr má řadu investičních, organizačních a provozních výhod jako je zejména existence stavebních
objektů a základních inženýrských sítí z nichž jsou veškeré použitelné pro budoucí provoz.
− Vzhledem k poloze, rozloze, konfiguraci, konsolidaci a stabilitě terénu bude bez větších problémů
prováděno zakládání staveb a další stavební práce.
− Lokalizace umožňuje využití veškerých zemin odtěžených v rámci provádění terénních úprav.
− Záměr není v kolizi s Krajským plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
− Provozní výhodnost záměru podtrhuje multifukční využití areálu skládky v rámci provozu jiných
zařízení odpadového hospodářství s možností využití koordinace činností a jeho dalšího rozvoje.
− Záměr nepřináší pro samotný provoz zařízení nové environmentální aspekty nad rámec
environmentálních impaktů doposud se v rámci dosavadního provozu skládky projevujících.
− Zmírňující a kompenzační opatření, ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a
ohrožených druhů rostlin jsou realizovatelná a dávají předpoklad, že perzistence chráněných druhů
živočichů a ohrožených druhů rostlin zůstane v území zachována.

Závěrečné zhodnocení
Podle odborných studií autorizovaných specialistů a odborníků, citovaných v oznámení a v plném textu
uvedených v jeho příloze, nebudou očekávané negativní vlivy stavby takového rozsahu, aby představovaly
environmentální a hygienickou zátěž území bránící realizaci hodnoceného záměru v projektovaném
kapacitním, technologickém a územním řešení uvedeném v oznámení. Očekávané negativní vlivy a rizika,
která jsou s realizací a provozem hodnoceného záměru spojena, lze účinně eliminovat, zmírnit či
kompenzovat a přestože jsou relativně významné, nejsou dle názoru zpracovatelů oznámení na takové
úrovni, aby byly důvodem k odmítnutí jeho realizace v navrženém rozsahu a projektované objektové
skladbě.
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Na základě veškerých výše uváděných údajů tak lze, dle názoru autora oznámení konstatovat, že pokud
budou v dostatečném časovém předstihu a v požadované kvalitě realizována stanovená zmírňující a
kompenzační opatření, spočívající v obnově stepních biotopů na třech lokalitách v okolí skládky a pokud
bude proveden záchranný transfer ohrožených druhů rostlin z dotčených prostorů, tak samotný
hodnocený záměr přináší pouze dílčí, téměř výhradně pouze v ploše záměru a nejbližším okolí omezeně
působící, mírně nepříznivé vlivy na složky životního prostředí. Působení těchto negativních vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí bude selektivní účinnosti a různé intenzity, bude časově omezené a
bude probíhat částečně i v závislosti na aktuálních atmosférických podmínkách v území.
V tomto kontextu je investorem proponovaný záměr alternativou environmentálně přijatelnou a zároveň
ekonomicky optimální. Konečné závěry oznámení jsou platné za předpokladu, že budou splněna všechna
vstupní data a informace, které měli autor a zpracovatelský tým k dispozici.
Z hlediska možného ovlivnění životního prostředí představuje situování, stavebně – technické řešení a
navržená technologie provozu záměru akceptovatelnou alternativu využití lokality. Záměr představuje
společensky potřebné a obecně akceptovatelné využití území.

ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1.

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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Přehledná situace
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Situace stavby
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Vzorové řezy
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F.2.

Další podstatné informace oznamovatele

Nejsou uváděny.

ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměr „ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY S-OO3 MUTĚNICE HRANIČKY“ je lokalizován v katastrálním území Mutěnice
v Jihomoravském kraji, v místní trati nazvané Hraničky, do stávajícího areálu provozované skládky, jižně
od současných skládkových polí I. a II. etapy skládky až po hranice oplocení areálu. Umístěním záměru na
pozemky p.č. 12006, 12010, v rámci tohoto stávajícího areálu, tak bude využita celá jeho plocha.
Oznamovatelem a investorem záměru je Obec Mutěnice, provozovatelem zařízení skládky je společnost
Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 696 11 Mutěnice, která je majetkem obce Mutěnice.
Důvodem přípravy záměru je postupující naplněnost stávajících etap provozované skládky. Z tohoto
důvodu je třeba v potřebném předstihu vytvořit dostatečnou kapacitu pro ukládání komunálních odpadů v
regionu.
Areál skládky je dopravně dostupný po stávající regionální silniční síti, tj. silnici II. třídy č. 380 a silnicích
III. třídy č. 4254 a 4259, umožňujících dopravní napojení skládky ze všech směrů. Skládka je zpřístupněna
ze silnice II. třídy č. 380 sjezdem na západním okraji obce Mutěnice a účelovou komunikací v délce asi 1,5
km k areálu skládky. Pro provoz rozšíření skládky je využit systém areálových komunikací.
Nejbližšími sídelním celkem je obec Mutěnice, jejíž nejbližší souvislá obytná zástavba je od skládky
vzdálena asi 820 m severovýchodně (ZŠ Mutěnice), 860 m východně (RD na ulici Jižní) a 1 100 m (RD na
ulici Nová).
Rozšíření skládky bude vybudováno v souladu s normami, kterými se musí řídit výstavba obdobných
zařízení. Dno úložiště bude opatřeno minerálním těsněním nebo bentonitovou rohoží a izolační fólií, bude
vybudován drenážní systémem k odvedení průsakových vod z tělesa skládky, na který bude napojeno
odvodnění průsakových vod předchozích etap skládky. Průsakové vody budou zaústěny do nové jímky
průsakových vod s čerpací jímkou, která nahradí stávající, v rámci výstavby zrušené sběrné jímky. Na
stávající výtlak průsakových vod, k jejich aplikaci na aktivní plochy tělesa skládky, bude nová jímka
potrubně napojena. Dále bude provedeno obvodové odvodnění se zasakovacím objektem pod závěrnou
hrází tělesa skládky. Těleso skládky bude v průběhu ukládání odpadů, v závislosti na naměření úrovni
produkce skládkových plynů, odplyněno dodatečně odvrtávanými plynovými studnami napojenými
potrubně na stávající kogenerační jednotku. V průběhu plnění skládky budou prováděny terénní úpravy do
projektovaného finálního tvaru a po uzavření bude těleso skládky nepropustně uzavřeno a bude
provedena jeho technická a biologická rekultivace.
Vzhledem k výskytu zvláště chráněných živočišných druhů a ohrožených druhů rostlin na části stavební
plochy, bude v souladu s biologickým hodnocením pro potřeby záměru zpracovaným, provedeno
v dostatečném předstihu minimálně 2 let obnovení vybraných náhradních stanovišť k zajištění vhodných
podmínek pro další existenci zvláště chráněných druhů živočichů. U ohrožených druhů rostlin schopných
přesazení bude proveden jejich záchranný transfer. Místní populace zvláště chráněných druhů však
nebudou podstatným způsobem narušeny.
Předpokládané kapacitní parametry zařízení jsou projektovány následovně:
Projekční parametry
Celková plocha rozšíření skládky
Celková izolovaná plocha
Kapacita rozšíření (včetně rekultivačních vrstev)
Kapacita rozšíření (bez rekultivačních vrstev)
Objem rekultivační vrstvy
Předpokládaný roční návoz odpadu
Předpokládaná životnost

:
:
:
:
:
:
:

Hodnoty
10 101 m2
6 675 m2
145 141 m3
138 162 m3
6 979 m3
cca 23 600 m3 (26 000 t)
6,1 roku
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Materiálová bilance
 násyp
 výkop

:
:

10 090 m3
3 112 m3

Maximální výška koruny skládky
Intenzita dopravy
− těžké nákladní automobily nad 10 t
− středně těžké nákladní automobily 3,5 – 10 t
− lehké a dodávkové automobily
− osobní automobily
− vlastní technika provozovatele (nakladač, kompaktor)

:
:
:
:
:
:
:

259,88 m n. m.
vozidel/24 hod.
20
20
10
10
7 hod/den

Předpokládané náklady (kvalifikovaný odhad projektanta)

:

24,5 mil. Kč bez DPH

V rámci oznámení byl záměr posuzován ze tří aspektů. Prvním aspektem byl aspekt lokalizační, stavebně
technický a technologický. V rámci tohoto aspektu bylo hodnoceno do jaké míry jsou území areálu,
lokalizace tělesa skládky, objekty a inženýrské sítě areálu pro záměr vhodné. Současně bylo řešeno zda a
do jaké míry je možná trvalá technická ochrana složek životního prostředí v posuzovaném území (půdy,
geologického prostředí, podzemní a povrchové vody), případně zda posuzovanému záměru vyhovuje
infrastrukturní a technické zázemí lokality.
V rámci tohoto aspektu, zejména pak vzhledem k výsledkům dosavadního provozu, geologickým a
hydrogeologickým podmínkám území, nutnosti respektovat konstrukční a stavebně – technické požadavky
výstavby a provozu skládky, stanovené legislativou a platnými normami, je záměr hodnocen jako možný a
akceptovatelný.
Druhým aspektem byl aspekt posuzující předpokládané vlivy výstavby a provozu stavby na obyvatelstvo. V
rámci tohoto aspektu byla hodnocena míra ohrožení zdravých životních podmínek, pohody, využití území,
sociálních a ekonomických důsledků stavby a jejího provozu.
U tohoto aspektu převažuje neutrální hodnocení za podmínky, že provoz zařízení bude pokračovat
v dosavadním režimu a že budou realizována příslušná opatření v etapě provozu, uzavírání, rekultivace a
následné péče o skládku.
Třetím aspektem byl aspekt hodnotící záměr z hlediska environmentálních, regionálních, ale i širších
dopadů na životní prostředí, např. možného vlivu na emise skleníkových plynů, ovlivnění živých
organizmů, jejich společenstev, stanovišť a ekosystémů. V rámci tohoto hodnocení byl definován
teoreticky možný dopad provozu na vodu, společenstva, rostliny, živočichy a celé ekosystémy.
Z tohoto pohledu je záměr hodnocen jako mírně negativní a to zejména z důvodu likvidace stanoviště
zvláště chráněných druhů živočichů a ohrožených rostlin a to i přes to, že jsou v rámci zmínění negativních
dopadů z realizace záměru navržena zmírňující a kompenzační opatření. Tato opatření spočívají
v dostatečném časovém předstihu provedené obnově, pro zvláště chráněné druhy živočichů a ohrožených
rostlin, vhodných náhradních stanovišť v blízkém okolí skládky, transfer vhodných druhů ohrožených
rostlin na tato nová stanoviště a dlouhodobá péče o tato nová stanoviště pod dohledem odborného
biologa.
Na základě informací a závěrů provedených v předcházejících pasážích oznámení, při akceptování všech
výše uvedených podmiňujících, kompenzačních a eliminačních opatření, zpracovatel oznámení o
posuzování vlivu záměru „ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY S-OO3 MUTĚNICE HRANIČKY“ na životní prostředí dospěl
k závěru, že za těchto podmínek je záměr možno realizovat, neboť:
− z hlediska možného ovlivnění životního prostředí představuje situování, stavebně – technické řešení a
technologie provozu záměru akceptovatelné využití území,
− v porovnání s dosavadním využitím území pro ukládání odpadů a ve vztahu k ovlivnění složek
životního prostředí je možno konstatovat, že převládá neutrální až pozitivní hodnocení navrženého
řešení; záměr samotný představuje pro fungování dotčeného regionu potřebnou a obecně
akceptovatelnou infrastrukturu veřejného zájmu,
− navržené územní a stavební řešení záměru není v kolizi s jinými stávajícími či připravovanými
stavbami, nekoliduje se zájmy jiných investorů,
− záměr je lokalizován v návaznosti na stávající účelový areál oznamovatele, při expanzi nedojde
k záboru zemědělských nebo lesních pozemků,
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−
−

−
−

záměrem nejsou dotčeny zvláště chráněná území, přírodní památky či přírodní rezervace
likvidace biotopů a populací zvláště chráněných živočišných druhů a ohrožených druhů rostlin
biologickým průzkumem zjištěných bude zmírněna v dostatečném časové předstihu minimálně 2 let
pod dohledem odborného biologa provedenou obnovou vhodných náhradních stanovišť v blízkém
okolí skládky a vytvoření podmínek pro jejich obsazení těmito živočišnými druhy,
u vybraných ohrožených druhů rostlin bude ve vhodném vegetačním období na takto připravená
náhradní stanoviště proveden záchranný transfer,
obnovená náhradní stanoviště budou pod dohledem odborného biologa pro potřeby zachování
populací chráněných živočišných druhů a ohrožených druhů rostlin po dobu provozu skládky
udržována.

Závěr
V rámci oznámení byly komplexně posouzeny očekávané vlivy záměru „ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY S-OO3
MUTĚNICE HRANIČKY“ na zdraví obyvatelstva a složky životního prostředí v rámci jeho výstavby a
provozu. Na základě závěrů popsaných v textu oznámení, v němž je jako akceptovatelný definován a
vyhodnocen potenciální negativní vliv tohoto záměru na složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva,
lze s jeho výstavbou dle projekčně navrženého konstrukčního, stavebně – technického a technologického
řešení a za podmínek respektování platné složkové legislativy a v oznámení specifikovaných podmiňujících
zmírňujících a kompenzačních opatření, souhlasit.

Zpracovatel oznámení:
Ing. Ladislav Vašíček
Mezi Mlaty 804/30
697 01 Kyjov
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č.j.: 37851/ENV/16 ze dne 28.6.2016

……………………………………………………………………………..

PŘÍLOHY
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadování podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Akustická studie
Rozptylová studie
Odborný posudek
Závěrečná zpráva hydrogeologického posouzení
Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody
Seznam odpadů
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Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 85

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 86

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 87

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 88

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 89

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 90

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 91

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 92

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 93

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 95

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 97

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 98

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 99

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 100

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 101

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 102

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 103

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 104

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 106

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 107

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 108

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 109

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 110

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 111

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 112

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 113

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 114

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 115

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 116

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 117

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 118

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 119

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 120

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 121

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 122

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 123

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 124

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 125

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 126

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 127

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 128

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 129

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 130

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 131

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 132

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 133

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 134

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 135

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 136

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 137

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 138

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 139

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 140

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 141

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 142

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 143

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 144

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 145

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 146

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 147

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 148

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 149

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 150

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 151

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 152

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 153

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 154

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 155

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 156

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 157

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 158

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 159

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 160

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 161

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 162

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 163

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.

str. 164

Rozšíření skládky S-OO3 Mutěnice Hraničky

Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov – autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
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