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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

I.1. Název záměru 

Areál odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem oznamovatele je vybudovat areál odpadového hospodářství, ve kterém bude umístěn 

sběrný dvůr a překladiště pro směsný komunální odpad. Výstavba nového areálu odpadového 

hospodářství umožní vymístit současný areál sběrného dvora z Hedvábnické ulice 

a překladiště komunálního odpadu ze skládky ve Vernéřově.  

 

V areálu odpadového hospodářství bude nakláno s následujícími odpady: 

Druh odpadu Katalogové 

číslo 
Kategorie 

Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
15 01 10 N 

Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů jinde 

neurčených, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL 
15 02 02 N 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje 13 02 08 N 

Autovraky 16 01 04 N 

Pneumatiky 16 01 03 O 

Olejové filtry 16 01 07 N 

Olověné akumulátory 16 06 01 N 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 01 07 O 

Izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 01 N 

Papír a lepenka 20 01 01 O 

Sklo 20 01 02 O 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 N 

Olej a tuk neuvedený pod 20 01 25 20 01 26 N 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky 
20 01 27 N 

Baterie a akumulátory uvedené pod. č. 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03 

a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 
20 01 33 N 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
20 01 36 O 

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 20 01 38 O 

Plasty 20 01 39 O 

Kovy 20 01 40 O 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 

Oděvy 20 01 10 O 

Rozpouštědla 20 01 13 N 

Odpad z tržišť 20 03 02 O 

Uliční smetky 20 03 03 O 

Objemný odpad 20 03 07 O 
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Posuzovaný záměr má zajistit řízené a bezpečné nakládání s odpady nejen pro město Aš, ale 

celou svozovou oblast Ašského výběžku, a to i v dlouhodobém výhledu. Odpad bude odebírán 

od občanů a drobných živnostníků z území města Aše, Hranic a obcí Hazlov, Podhradí, Krásná 

včetně spádových obcí.  

 

Množství jednotlivých druhů odpadů, se kterými bude v navrhovaném areálu odpadového 

hospodářství nakládáno, bude odpovídat údajům z roční bilance nakládání s odpady ze 

stávajících provozoven Ašských služeb s.r.o. – sběrného dvora v Hedvábnické ulici v Aši 

a překladiště komunálního odpadu v k.ú. Vernéřov u Aše.  

 

Ve výhledu je možno očekávat mírné postupné navyšování objemu odpadů. Na základě 

prognózy provozovatele lze během příštího desetiletí očekávat nárůst sváženého množství 

odpadu do 50 % množství oproti stávajícímu stavu. 

 

Roční bilance nakládání s odpady ve stávajících provozovnách Ašských služeb: 

Katalogové  

číslo 

Druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Mnoţství odpadu v t/rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Sběrný dvŧr 

13 02 08 Oleje motorové, převodové N - - 0,1 0,7 1,2 

15 01 10 Znečištěné obaly N - - 2,8 2,6 1,9 

15 02 02 Absorpční činidla N - - 5,6 7,8 2,8 

16 01 03 Pneumatiky O - - 15,0 16,3 13,6 

16 01 07 Olejové filtry N - - 0,3 0,3 0,1 

16 06 01 Olověné akumulátory N - - 1,6 0,5 0,6 

17 06 01 Izolační mat. s asbestem N - - 0,0 0,3 0,0 

20 01 01 Papír O - - 252,5 273,2 263,8 

20 01 02 Sklo O - - 132,6 211,2 151,5 

20 01 10 Oděvy O - - 2,4 2,9 1,2 

20 01 13 Rozpouštědla N - - 0,0 0,0 0,2 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O - - 0,0 0,1 0,0 

20 01 27 Barvy, lepidla, pryskyřice N - - 0,0 0,0 0,0 

20 01 36 Vyřazené elektrozařízení O - - 0,0 0,0 0,0 

20 01 38 Dřevo bez povrch. úprav  O - - 0,0 0,0 0,0 

20 01 39 Plasty O - - 100,2 128,6 122,5 

20 01 40 Kovy (plechovky O - - 10,8 14,6 12,0 

Stavební odpad 

17 01 07 Stavební a demoliční odp. O 492,2 609,9 22,2 25,3 283,7 

Překladiště 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 6839,6 6912,1 6948,5 7006,2 7203,6 

20 03 03 Uliční smetky O 299,4 264,3 381,8 173,3 146,0 

20 03 07 Objemný odpad O 242,7 264,0 377,0 421,5 624,7 

 

Stávající provozovny celkem  7873,9 8050,3 8253,4 8285,4 8829,4 

 

Plocha záměru bude činit:    6 922 m
2
 

z toho jsou venkovní plochy  4 948 m
2
  

a kryté objekty    1 974 m
2
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Venkovní plochy: 

Komunikace a manipulační plochy asfaltové 1 971 m
2 

Manipulační plochy dlážděné   1 765 m
2 

Skladovací plochy        532 m
2
 

Chodníky         109 m
2
 

Zeleň          571 m
2
 

Celkem      4 948 m
2
 

 

Kryté objekty (přízemní haly, kryté rampy): 

Překladiště komunálního odpadu      800 m
2
 

Hala nebezpečného odpadu       600 m
2
 

Zastřešená rampa kontejnerových stání     520 m
2
 

Vrátnice se zázemím          50 m
2
 

Kotec pro psy             4 m
2 

Celkem      1 974 m
2
 

 

Dle předložených podkladů budou areál obsluhovat 4 stálí zaměstnanci. 

 

Areál sběrného dvora bude v provozu během denní doby, a to v pracovní dny od 6:30 hod. do 

17:00 hod., a dále každou sobotu od 8:00 do 14:00 hod., kdy se budou přijímat pouze tříděné 

odpady. 

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj     Karlovarský 

Obec     Aš 

Katastrální území   Aš 

Pozemky parcelní číslo   1135/1 (část), 1135/2 (část)  

 

Dotčené pozemky se nachází na severním okraji města Aš, ve vzdálenosti cca 1,5 km od 

centra města. Jedná se o plochu bývalé skládky stavebních odpadů mezi silnicí II/217 

a Ašským potokem. Podle platného územního plánu města Aš se jedná o zastavitelnou plochu 

N20 Aš – Saská. 

I.4. Obchodní firma oznamovatele  

Město Aš  

I.5. IČ oznamovatele 

00253901 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Kamenná 52, 352 01 Aš 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 100/2001 Sb.“), pro záměr „Areál odpadového 

hospodářství města Aš včetně sběrného dvora“ (dále též „dokumentace“), byla zhotovena 

společností DEKONTA, a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5, v listopadu 2010.  

 

Na zpracování dokumentace se podíleli: Ing. Pavel Veselý (autorizovaná osoba podle § 19 

zákona č. 100/2001 Sb., číslo osvědčení: 12806/1491/OPVŽP/94, číslo autorizace: 

47659/ENV/06), Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., Mgr. Renata Kukačková a další odborníci 

uvedení v dokumentaci. 

 

Dokumentace byla v souladu s přílohou č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. posouzena z hlediska: 

 

1. Úplnosti dokumentace  

2. Správnosti údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení  

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 

II.1. Úplnost dokumentace 

II.2. Správnost údajŧ uvedených v dokumentaci včetně pouţitých metod 

hodnocení  

 
Dokumentace byla posouzena současně jak z hlediska úplnosti, tak z hlediska formální 

a věcné správnosti a použitých metod hodnocení.  

 

Dále bylo hodnoceno, zda a jak byly vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění 

oznámení (dokumentace) tak, jak vyplynuly z připomínek uplatněných v průběhu zjišťovacího 

řízení.  

 

Případné zjištěné nedostatky jsou komentovány dále v posudku, vždy u příslušné hodnocené 

části (kapitoly) dokumentace. 

 

HODNOCENÍ: 
 

 

OBSAH DOKUMENTACE 

 
Dokumentace má textovou a přílohovou část, která obsahuje následující přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Přílohy k textu: 

1.1. Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

1.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  

1.3. Vyjádření Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MÚ Aš k umístění záměru 
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Příloha č. 2 – Mapová a výkresová dokumentace: 

2.1. Situace záměru koordinační  

2.2. Výřez z územního plánu  

2.3. Skladebné prvky ÚSES 

2.4. Letecký snímek lokality – současný stav  

2.5. Letecký snímek lokality s vyznačením záměru  

2.6. Databáze SEKM Aš  

2.7. Registrační list skládky odpadu  

 

Příloha č. 3 – Fotodokumentace 

 

Příloha č. 4 – Podkladové studie: 

4.1. Rozptylová studie – doplnění  

4.2. Hluková studie – doplnění  

4.3. Aktualizovaný dendrologický průzkum  

4.4. Inženýrsko geologický průzkum  

4.5. Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví 

4.6. Vyhodnocení vlivu záměru na skorce vodního a jeho biotop 

 

Hodnocení obsahu dokumentace 

 

 Obsah dokumentace odpovídá členění podle přílohy č. 4 „Náležitosti dokumentace“ 

a splňuje požadavky zákona č. 100/2001 Sb. Hodnocení úplnosti obsahu jednotlivých 

kapitol a věcné správnosti uváděných údajů je uvedeno vždy u hodnocené kapitoly. 

 

 

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 

 
ÚVOD  

 

Dokumentace byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským 

úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. 2800/ZZ/10 ze 

dne 20.8.2010.  

 

Podle připomínek ze zjišťovacího řízení, byla dokumentace zaměřena především na:  

- posouzení záměru z hlediska vlivu na ovzduší, zohledňující provoz sběrného dvora 

a překladiště komunálního odpadu (řešeno v rámci kapitol B.II.1, B.III.4.3, D.I.1 a D.I.2), 

- posouzení záměru z hlediska vlivu na hlukovou situaci, zohledňující provoz sběrného 

dvora a překladiště komunálního odpadu (řešeno v kapitolách B.III.4 a D.I.3), 

- posouzení z hlediska vlivu záměru na zdraví obyvatel (řešeno v kapitole D.I.1),  

- variantní řešení záměru z hlediska jeho lokalizace (řešeno v kapitole B.I.5), 

- biologické posouzení, které prověří případný vliv na funkci biokoridorů a zásah do 

biotopu a životních podmínek skorce vodního (řešeno v kapitolách C.I.3 a D.I.7),  

- nový plán kácení, kde bude zachováno maximální možné množství dřevin, které budou 

sloužit jako izolační zeleň (řešeno v kapitolách C.II.5 a D.I.7), 

 

a na upřesnění: 

- množství odpadu, s nímž bude nakládáno (řešeno v kapitole B.III.3), 

- alespoň přibližnou dobu dočasného skladování (řešeno v kapitole B.I.4). 
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Hodnocení Úvodu 

 

 V úvodu dokumentace je, kromě jiného, uveden výčet kapitol dokumentace, ve kterých 

bylo provedeno vypořádání (řešení) připomínek uplatněných v průběhu zjišťovacího 

řízení. Závěr zjišťovacího řízení, ani vyjádření obdržená k oznámení v rámci zjišťovacího 

řízení, však k dokumentaci přiložena nejsou. 

 

 

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI  

 

V této části dokumentace jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli (obchodní firma, IČ, 

sídlo) a údaje o oprávněném zástupci oznamovatele. 

 

Hodnocení Části A 

 

 Bez připomínek. Část A. obsahuje všechny informace stanovené zákonem č. 100/2001 Sb. 

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

 

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

 

Kapitola obsahuje název záměru a informaci o jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu 

č. 100/2001 Sb. 

 

Hodnocení kapitoly B.I.1. 

 

 V dokumentaci je uvedeno: „Předmětem předkládané Dokumentace je návrh na výstavbu 

a provoz nového areálu odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora 

zaměřeného na shromažďování a dočasné skladování vytříděných odpadů, nebezpečných 

odpadů a směsného komunálního odpadu.“ 

 Jak je uvedeno výše bude v novém areálu odpadového hospodářství provozován sběrný 

dvůr. Dále z dokumentace vyplývá (viz například kapitoly B.I.4., B.I.6., B.II. a další), že 

v areálu bude také provozováno překladiště komunálních odpadů.  

 Prováděná činnost proto nebude shromaţďování a skladování odpadŧ, ale v případě 

sběrného dvora sběr a výkup odpadŧ a v případě překladiště přeprava a doprava 

odpadŧ.  

 

 Vzhledem k charakteru prováděné činnosti ve sběrném dvoře a v překladišti a z dále 

uvedeného výkladu pojmŧ týkajících se dané problematiky je zřejmé, ţe v souvislosti 

s touto činností jsou v této kapitole i dále v dokumentaci nesprávně pouţívány 

termíny „shromaţďování“ a „skladování“ odpadŧ.  

o Sběrem odpadů se rozumí soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu 

využití nebo odstranění (§ 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).  
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o Výkupem odpadů se rozumí sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou 

osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu 

(§ 4 odst. 1 písm. n) zákona č. 185/2001 Sb.). 

o Soustřeďováním odpadů se rozumí jejich shromažďování původcem, sběr a výkup 

k tomu oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, 

ale i jiné soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými 

k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním (§ 3 písm. d) 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů). 

o Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do 

shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady“ 

(§ 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb.). 

o Skladováním odpadů se rozumí přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu 

určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich 

odstraněním (§ 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 185/2001 Sb.). 
 

 V kapitole B.I.1. je dále provedeno zařazení posuzovaného záměru podle přílohy č. 1 

k zákonu č. 100/2001 Sb. „Podle zpracovatelů dokumentace naplňuje záměr dikci 

kategorie II, bodu 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných 

odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování 

ostatních odpadů“. 

o Nebezpečným odpadem se rozumí odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 185/2001 Sb.). 

o Úpravou odpadů se rozumí každá činnost, která vede ke změně chemických, 

biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem 

umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení 

jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností (§ 4 odst. 1 písm. o) 

zákona č. 185/2001 Sb.). 

o Využitím odpadů se rozumí činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému 

účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení 

neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu 

upraven; v příloze č. 3 k zákonu o odpadech je uveden příkladný výčet způsobů využití 

odpadů (§ 4 odst. 1 písm. q) zákona č. 185/2001 Sb.). 

o Fyzikálně-chemickou úpravou odpadů se rozumí úprava, jejímž konečným produktem 

jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod 

označením D1 až D12 – například odpařování sušení, kalcinace (kód D9 přílohy č. 4 

k zákonu č. 185/2001 Sb.). 

o Energetickým využíváním odpadů se rozumí využití odpadu způsobem obdobným jako 

paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie (kód R1 přílohy č. 3 k zákonu 

č. 185/2001 Sb.). 

o Odstraňováním odpadů se rozumí některý ze způsobů uvedený pod označením 

(kódem) D1 až D15 v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. Mezi způsoby 

odstraňování odpadů patří například skládkování, to je ukládání odpadů v úrovni nebo 

pod úrovní terénu (kód D1 přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.). 
 

 Jak již bylo výše uvedeno, bude v novém areálu odpadového hospodářství umístěn sběrný 

dvůr a překladiště. Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech se jedná o nakládání 

s odpady: sběr, výkup, přeprava a doprava. Z uvedeného výkladu jednotlivých pojmů je 
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zřejmé, že se nejedná o „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných 

odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo 

odstraňování ostatních odpadů“. 

 Podle mého názoru je zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. do 

kategorie II, bodu 10.1 nesprávné a záměr měl být zařazen do kategorie II., bodu 10.6 

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 

3 000 m
2
 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 

v součtu pro celou stavbu.  

 Nesprávné zařazení záměru podle přílohy 1 k zákonu 100/2001 Sb. nemá žádný vliv na 

proces posuzování záměru. V obou případech se jedná o záměry II. kategorie, kde 

příslušným úřadem Krajský úřad Karlovarského kraje. Obsah oznámení, dokumentací 

i posudků podle zákona 100/2001 Sb., je stejný pro všechny záměry, bez ohledu na jejich 

zařazení podle přílohy č. 1.  

 Nesprávné zařazení záměru podle přílohy 1 k zákonu 100/2001 Sb. nemá žádný vliv ani na 

závěry vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Při hodnocení vlivů záměru 

(stavby, činnosti, technologie) na životní prostředí je podstatný věcný záměr (čeho se 

konkrétní posuzovaný záměr týká), nikoliv zařazení podle bodů přílohy 1.  
 

B.I.2. Kapacita záměru 
 

Kapitola obsahuje informace o kapacitě záměru.  
 

Hodnocení kapitoly B.I.2. 
 

 V posuzované dokumentaci je kapacita záměru vyjádřena zastavěnou plochou (v m
2
) 

jednotlivých objektů plánovaného areálu odpadového hospodářství. Pokud by byl 

posuzovaného záměru zařazen podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. do kategorie II, 

bod 10.6 vyjadřuje se kapacita výměrou zastavěných ploch. Vzhledem k tomu, že celková 

výměra areálu odpadového hospodářství činí 6 922 m
2
, podléhá záměr zjišťovacímu řízení. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Karlovarského kraje. 

 Pokud by byl posuzovaný záměr zařazen podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. do 

kategorie II, bod 10.1, měla by být kapacita zařízení k nakládání s odpady vyjádřena 

množstvím druhu (kategorie) odpadů v tunách za rok a tyto údaje by měly bát uvedeny 

v této kapitole. V posuzované dokumentaci jsou údaje o množství a druhu odpadů, se 

kterými bude v zařízení nakládáno, uvedeny až dále v dokumentaci, v kapitole B.III.3. 
 

B.I.3. Umístění záměru 
 

Kapitola obsahuje informace o umístění záměru.  
 

Hodnocení kapitoly B.I.3. 
 

 V této kapitole je uvedeno: „Dle vyjádření stavebního úřadu a úřadu městského plánování 

ze dne 12.5.2010 (viz příloha č. 1.1) je pozemková parcela p.č. 1135/1, na níž má být 

záměr umístěn, zařazena jako zastavitelná plocha. Vydání územního rozhodnutí je možné 

mj. pouze za podmínky, že stavba bude umístěna pouze na této parcele.“ 

 Podle uvedeného vyjádření Stavebního úřadu a úřadu územního plánování Městského 

úřadu Aš, je možné zařízení k nakládání s odpady umístit i na pozemkovou parcelu 

č. 1141/1 k.ú. Aš, která se stejně jako parcela č. 1135/1 nachází na zastavitelné ploše N20 

Aš – Saská. 
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B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

 

Kapitola obsahuje informace o charakteru záměru a možnosti kumulace s jinými záměry.  

 

Hodnocení kapitoly B.I.4. 

 

 V dokumentaci je uvedeno: „Záměrem investora je v dané lokalitě vytvořit nový moderní 

sběrný dvůr včetně překladiště pro směsný komunální odpad a umožnit tak vymístění 

současného areálu pro sběr odpadů mimo zastavěnou část města Aše,“ 

 Podle územního plánu města Aš se však zastavitelná plocha N20 Aš – Saská rovněž 

nachází v zastavěném území města Aš (viz též příloha č. 1.1. Vyjádření stavebního úřadu 

k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace), nedojde tedy k vymístění areálu 

mimo zastavěnou část města. 

 

 V dokumentaci je uvedeno: „Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění (§4 odst. 1) písmeno h) bude v areálu odpadového hospodářství provozováno 

skladování odpadů,“  

 Jak již bylo uvedeno a podrobně vysvětleno u hodnocení kapitoly B.I.1., v novém areálu 

odpadového hospodářství nebudou odpady skladovány ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 

písm. h) zákona o odpadech. Ve sběrném dvoře budou odpady sbírány, popřípadě 

vykupovány (to je soustřeďovány za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo 

odstranění podle § 4 odst. 1 písm. m) zákona o odpadech). Nakládání s odpady 

v překladišti lze charakterizovat jako přepravu a dopravu.  

 

B.I.5. Zdŧvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných variant 

a hlavních dŧvodŧ pro jejich výběr, respektive odmítnutí 

 

Kapitola obsahuje zdůvodnění potřeby záměru, umístění záměru a možné varianty.  

 

Hodnocení kapitoly B.I.5.  

 

 Je nesprávně používán termín shromažďování odpadů (viz hodnocení kapitoly B.I.1.) 

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

 

Kapitola obsahuje údaje o technickém a technologické řešení záměru.  

 

Hodnocení kapitoly B.I.6.  

 

 Je relativně podrobně popsáno stavebně technické řešení jednotlivých objektů areálu 

odpadového hospodářství.  

 Není popsáno, jak bude areál provozován (jak budou odpady přijímány, jak bude 

s jednotlivými druhy odpadů manipulováno ve sběrném dvoře a v překladišti, jaké 

technické prostředky budou v areálu odpadového hospodářství používány atd.). Některé 

tyto údaje jsou uvedeny v kapitolách B.II. a B.III. Ucelenější přehled o provozování areálu 

je možné získat z odborných studií, které tvoří přílohu dokumentace (především z hlukové 

a rozptylové studie).  
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

Kapitola obsahuje předpokládané termíny zahájení a dokončení výstavby areálu a zahájení 

provozu areálu.  

 

Hodnocení kapitoly B.I.7.  

 

 Bez připomínek. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celkŧ 

 

Kapitola obsahuje výčet dotčených územně samosprávných celků a údaje z katastru 

nemovitostí. 

 

Hodnocení kapitoly B.I.8. 

 

 Obec s rozšířenou působností Aš (obecně obce s rozšířenou působností) není územně 

samosprávným celkem (viz zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 6/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

atd.). 

 Posuzovaný záměr je umístěn v blízkosti hranice území obce Krásná (viz příloha 2.2. 

dokumentace). Obec Krásná by tedy měla být dotčeným územním samosprávným celkem. 

 Údaje o katastrálním území a o pozemcích měly být zařazeny do kapitoly B.I.3. Umístění 

záměru. 

 Pro úplnost uvádím, že číslo 1135/1 uvedené v této kapitole není katastrální číslo, ale 

parcelní číslo pozemku (viz zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a vydávajících správních úřadŧ 

 

Kapitola obsahuje výčet rozhodnutí a povolení, která bude nutné zajistit před uvedením 

záměru do provozu. 

 

Hodnocení kapitoly B.I.9.  

 

 Není nutný souhlas orgánu ochrany přírody k umístění stavby, která by mohla snížit nebo 

změnit krajinný ráz. Podle § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území 

a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové 

uspořádání. 

 Je třeba požádat orgán ochrany přírody (odbor životního prostředí Městského úřadu Aš) 

o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Ašský potok (§ 4 odst. 2 

a § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb.). 

 

 Pro upřesnění uvádím, že povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 

odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povolením k nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 

zákona č. 254/2001 Sb.).  
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 Je třeba požádat vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na 

nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky 

sousedících (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.) a ke stavbám skladů pokud 

provoz uvedených staveb může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod (§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.). 

 Příslušným správním úřadem pro udělení souhlasu k provozování zařízení podle § 14 odst. 

1 zákona o odpadech (zařízení ke sběru a výkupu odpadů) je odbor životního prostředí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Souhlas k nakládání s odpady a nakládání 

s nebezpečnými odpady je řešen v rámci udělení souhlasu k provozování zařízení. 

 

B.II. Údaje o vstupech  

 

B.II.1. Pŧda  

 

Areál odpadového hospodářství bude umístěn na pozemcích p.p.č. 1135/1 a 1135/2 v k.ú. Aš 

(druh pozemků – ostatní plocha, způsob využití pozemků – manipulační plocha). Dále je 

uveden přehled sousedních pozemků. 

 

Hodnocení kapitoly B.II.1.   

 

 V kapitole B.II.1. se uvádí, že areál odpadového hospodářství bude umístěn také na 

pozemku p.p.č. 1135/2 v k.ú. Aš, ale v předchozích kapitolách dokumentace není tento 

pozemek uveden. Jedná se pozemek, který není ve vlastnictví města (od stávajícího 

majitele bude odkoupen), na kterém bude příjezdová komunikace k areálu odpadového 

hospodářství. Vjezd bude sloužit jako společný pro areál odpadového hospodářství i pro 

pozemek p.p.č. 1135/2. 

 

B.II.2. Voda  

 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno napojením na stávající odbočku. V areálu budou čtyři 

stálí zaměstnanci. Celková spotřeba pitné vody za rok bude cca 65 m
3
. V areálu bude zdroj 

požární vody (bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace). 

 

Hodnocení kapitoly B.II.2. 

 

 Údaje o zásobování areálu vodou jsou relativně stručné, jinak bez připomínek. 

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 

Je uveden přehled předpokládaných stavebních materiálů. Při provozu vzniká potřeba surovin 

pouze při údržbě a opravách. V areálu bude vybudována nová elektrická přípojka. Zdrojem 

tepla pro sociální zázemí budou elektrické přímotopy. 

 

Hodnocení kapitoly B.II.3. 

 

 Údaje o potřebě surovin a energií jsou relativně stručné, jinak bez připomínek. 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

 

Areál bude dopravně napojen na silnici II/217 Aš – Hranice (ulice Saská). V dokumentaci je 

uvedena intenzita dopravy podle sčítání Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) z roku 2005. Sávající 

intenzita dopravy (rok 2010) je odvozena pomocí růstových koeficientů ŘSD.  

 

Tabulka 6 – Stávající dopravní zátěž silnice II/217 (Saská): 

Typ vozidel 
Počet vozidel 

2005 2010 

Osobní 2214 2613 

Nákladní 332 355 

Celkem 2546 2968 

 

Podle podkladů od provozovatele vyvolá areál odpadového hospodářství následující dopravní 

zatížení na silnici II/217:  

 

20 osobních vozidel a dodávek od občanů a firem (tj. 40 jízd denně) 

  4 velké KUKA vozy přivážející směsný komunální odpad (tj. 8 jízd denně) 

15 lehkých nákladních vozidel (typu Avie) přivážející tříděný odpad (tj. 30 jízd denně) 

  2 těžké nákladní soupravy odvážející směsný odpad na skládku u Tisové (tj. 4 jízdy denně) 

2x týdně odvoz vytříděného odpadu těžkou nákladní soupravou (tj. 0,8 jízd denně) 

2x týdně jízda nakladače natankovat (tj. 0,8 jízd denně) 

2x týdně jízda nakladače na sousední plochu kompostárny (tj. 0,8 jízd denně) 

1x za dva týdny odvoz stavební suti těžkou nákladní soupravou (tj. 0,2 jízd denně) 

 

Předpokládá se, že většina jízd KUKA vozů bude směrována ve směru Aš, svoz odpadu 

z města Hranice je předpokládán s četností 2x do týdne. Nákladní soupravy budou odvážet 

odpad k odstranění na skládce u Tisové, budou tedy směrovány pouze přes město Aš.  

 

Dále je v dokumentaci uvedeno dopravní zatížení na silnici II/217 vyvolané provozováním 

posuzovaného záměru.   

 

Tabulka 7 – Výhledové zatížení silnice II/217 (Saská): 

Typ vozidel 
Počet vozidel 

2012 – bez záměru 2012 – se záměrem 

Osobní 2737 2766 

Nákladní 359* 393* 

Celkem 3096 3159 

*zahrnuje i případnou výhledovou dopravu spojenou se sousedící manipulační plochou 

(kompostárnou) 

 

Po zprovoznění posuzovaného záměru je tedy v případě komunikace II/217, především ve 

směru do centra města Aše, možno očekávat příspěvek k dopravnímu zatížení maximálně 

1,1 % z celkového počtu osobních vozidel používajících tuto komunikaci. U nákladních 

vozidel je možno očekávat přírůstek maximálně do 9,4 % z celkového počtu nákladních 

vozidel ve směru Aš. 
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Hodnocení kapitoly B.II.4.   

 

 V tabulce 6, není uvedeno číslo sčítacího úseku, to ztěžuje kontrolu uváděných údajů.  

 V tabulkách 6 a 7 není uvedena část legendy, chybí údaje vztahující se k počtu vozidel 

(počtem vozidel se rozumí celoroční průměrná intenzita vozidel, udává se v počtu vozidel 

za 24 hodin). 

 

B.III. Údaje o výstupech  

 

B.III.1. Emise do ovzduší 

 

Dokumentace popisuje zdroje znečišťování ovzduší během výstavby záměru (stavební práce 

a doprava) i po uvedení záměru do provozu (doprava). Podrobný přehled vlivů záměru na 

ovzduší je pojednán v aktualizované rozptylové studii, která tvoří přílohu dokumentace.  

 

Rozptylová studie – doplnění (samostatná příloha dokumentace č. 4.1.) 

 

Studie byla zhotovena právnickou osobou, společností DEKONTA, a.s. (rozhodnutí 

o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 454/820/10/KS a 10684/ENV/10, platné do 

28.2.2015). Studii zpracoval Ing. Pavel Veselý, odpovědný zástupce oprávněné osoby pro 

výkon autorizované činnosti,  v říjnu 2010. Na zpracování studie se podílel Ing. Aleš 

Kulhánek, Ph.D. 

 

Pro výpočet imisních koncentrací (maximálních hodinových, maximálních denních 

a průměrných ročních) znečišťujících látek z automobilové dopravy (CO, NO2, PM10, benzen) 

byl v rámci aktualizované rozptylové studie použit výpočtový referenční model SYMOS´97 

verze 2006. Metodika SYMOS’97 je podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování 

a vyhodnocování kvality ovzduší, určena jako jedna ze tří referenčních metod pro modelování 

rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 

 

Pro výpočet emisí z dopravy pro definované úseky silničních komunikací byl použit emisní 

program MEFA 06, který v sobě zahrnuje emisní faktory z metodiky MŽP MEFA 02 

definované pro jednotlivé kategorie vozidel (OA, LDV, HDV, BUS), emisní kategorie vozidel 

(konvenční, EURO 1 – 4), používaná paliva (benzin, motorová nafta, LPG a stlačený zemní 

plyn CNG), pro převýšení komunikace a rozdílnou rychlost jízdy).  

 

Rozptylová studie hodnotí imisní příspěvek posuzovaného záměru v zájmovém území 

zahrnující okrajovou rezidenční zástavbu města Aš situovanou v okolí silnice II/217 (Saská) 

Aš – Hranice. Modelový výpočet znečištění ovzduší v území byl rozdělen do dvou základních 

částí: 

 První část hodnotí imisní situaci v zájmovém území vycházející z automobilové dopravy 

na hlavní komunikaci v území II/217 k výhledovému roku 2012 (tzv. nulová varianta). 

 Druhá část výpočtu vyhodnocuje imisní situaci v území k výhledovému stavu v roce 2012 

po plném zprovoznění posuzovaného záměru, který je spojen se vznikem nových liniových 

zdrojů znečišťování ovzduší – nákladní automobilové dopravy spojené s transportem 

odpadu a obsluhou areálu, a dále s vlastním provozem areálu. 
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Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý a oxid uhelnatý, tuhé 

znečišťující látky PM10 a benzen, které se řadí mezi nejvýznamnější znečišťující látky 

z automobilové dopravy. 

 

Přehled sledovaných referenčních bodů: 
Bod číslo Umístění bodu 

1 rodinný dům ul. Na Háji (v jižní části území) 

2 rodinný dům ul. Ježkova č.o. 80 

3 rodinný dům ul. Ježkova č.o. 6 

4 rodinný dům ul. Ježkova č.o. 17 

5 rodinný dům ul. Ježkova (JZ území) 

7 rodinný dům ul. Na Háji 

6 rodinný dům ul. Na Háji č.p. 1627 

8 rodinný dům ul. Poděbradova č.p. 1463 

9 rodinný dům ul. Na Háji č.p. 2809 

10 rodinný dům ul. Poděbradova (SV území) 

 

Pachové látky: 

 

Rozptylová studie dále řeší problematiku pachových látek, které mohou být s provozem 

posuzovaného záměru spojeny. Pachové látky jsou definovány jako biologicky rozložitelné 

látky neidentifikovatelného složení. 

 

Součástí záměru je překladiště směsného komunálního odpadu, které může být, zejména za 

horkých letních měsíců, možným zdrojem pachových látek. 

 

Podle bodu C.7. přílohy k vyhlášce č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace 

pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, mezi 

stacionární zdroje, u kterých se stanovuje koncentrace pachových látek, patří skládky, které 

přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t. 

 

Na základě roční bilance překladiště komunálního odpadu v k.ú. Vernéřov u Aše (tato 

provozovna by měla být přesunuta do předmětného území) je zřejmé, že roční množství 

směsného komunálního odpadu, se kterým bylo v letech 2005 až 2009 v tomto areálu 

nakládáno, nepřesáhlo 7300 t. Obdobná kapacita je uvažována i v případě plánovaného areálu 

odpadového hospodářství v Aši s tím, že během příštích deseti let není očekáván nárůst 

sváženého množství odpadu o více než 50 %.  

 

Sběrný dvůr respektive překladiště komunálního odpadu navrhovaných parametrů 
představuje zařízení, které nepodléhá povinnosti měření, údaje o emisích pachových látek 

z tohoto a podobných zařízení tudíž nejsou exaktně dostupná. Podle stávající platné 

legislativy ochrany vnějšího ovzduší neexistují imisní limity pachových látek, míra obtěžování 

zápachem je vyhodnocována až na základě určitého počtu stížností místních obyvatel. 

 

Minimalizace uvolňování pachových látek a obtěžování zápachem bude zajišťována vhodnými 

technicko – organizačními opatřeními provozu areálu odpadového hospodářství:  

 Shromažďování komunálního odpadu a případná manipulace s tímto odpadem bude 

probíhat v maximální možné míře v uzavřené hale – překladišti komunálního odpadu, tak 

aby bylo zabráněno šíření zápachu a případnému úletu odpadů do okolí,  
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 nakládka a vykládka směsného komunálního odpadu bude rovněž částečně probíhat uvnitř 
haly, 

 zajišťování čistoty a pořádku v celém prostoru areálu trvalou obsluhou dvora (zvláštní 

pozornost bude věnována úklidu v okolí kontejnerů),  

 nashromážděný komunální odpad bude z překladiště odvezen nejpozději do 48 hodin 

(pravděpodobněji však dříve, neboť se počítá s odvozem odpadu dvěma nákladními 

soupravami denně). 
 

Zpracovatel rozptylové studie dále doporučuje realizaci otvorů pro přirozenou ventilaci 

v plášti haly překladiště komunálního odpadu (pod úrovní střechy) směrem na západ, tedy ve 

stěně obrácené ke komunikaci II/217. 
 

Závěr rozptylové studie 
 

Z předkládané studie vlivu posuzovaného záměru – výstavby areálu odpadového hospodářství 

města Aš včetně sběrného dvora – na kvalitu ovzduší v zájmovém území na severozápadním 

okraji města Aš, které je zatěžováno emisemi z automobilové dopravy po tranzitní silnici 

II/217 vyplývá, že realizace záměru spojená s vytvořením nových liniových zdrojů 

znečišťování ovzduší, tj. nákladní dopravy spojené s transportem odpadu a provozem sběrného 

dvora a překladiště komunálního odpadu nebude mít z hlediska kvality ovzduší v tomto území 

významný negativní vliv. 
 

Aktualizace vstupních údajů – intenzit obslužné dopravy sběrného dvora a překladiště 

komunálního odpadu – má zcela zanedbatelný vliv na emisní vydatnost sledovaných 

komunikací, resp. výslednou imisní situaci v zájmovém území.  
 

Emisní příspěvek z nákladní a osobní dopravy spojené s provozem areálu (celkem maximálně 

20 osobních aut, 15 lehkých a 7 těžkých nákladních aut denně – převážně ve směru Aš) bude 

ve vztahu k výhledové emisní vydatnosti komunikace II/217 v roce 2012 zcela minimální. 

Příspěvek hlavních znečišťujících látek z automobilové dopravy NO2, CO a PM10 k imisní 

situaci v zájmovém území bude rovněž velmi nízký a nebude představovat riziko z hlediska 

zdraví obyvatel ani riziko z hlediska zhoršení klimatu v zájmovém území. 
 

Z modelování imisního příspěvku posuzovaného záměru v referenčních bodech umístěných 

v obytné zástavbě na okraji města Aš dále vyplývá, že realizace záměru nepovede u žádného 

ze sledovaných znečišťujících látek i při zohlednění imisního pozadí sledovaného území 

k překračování příslušných imisních limitů stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb., 

o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
 

Posuzovaný záměr, resp. překladiště komunálního odpadu je potenciálně spojeno 

s uvolňováním emisí pachových látek. Vzhledem k navrhovanému režimu překladiště, kdy 

nashromážděný komunální odpad bude nejpozději do 48 hodin z překladiště odvezen, 

vzhledem k bezproblémovému provozu stávajícího (otevřeného) překladiště komunálního 

odpadu v k.ú. Vernéřov u Aše, které má být do předmětného území přesunuto, a dále 

vzhledem k navrhovaným technickoorganizačním opatřením (viz kapitola 5.3.) pro 

minimalizaci emisí pachových látek z provozu navrhovaného překladiště se negativní aspekty 

spojené s pachovými látkami v širším okolí záměru neprojeví v takové míře, aby docházelo 

k nadměrnému obtěžování zápachem. 
 

Na základě výsledků předkládané rozptylové studie lze tedy konstatovat, že posuzovaný nově 

navrhovaný záměr – výstavba areálu odpadového hospodářství pro město Aš a okolí včetně 
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sběrného dvora – související s vytvořením nových liniových zdrojů znečišťování ovzduší 

nepředstavuje z hlediska ochrany ovzduší riziko překračování legislativních požadavků 

obsažených v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a v jeho prováděcích 

předpisech. 
 

Hodnocení kapitoly B.III.1.  
 

 Technologický proces překládání směsného komunálního odpadu z KUKA vozů do 

těžkých nákladních souprav, který bude prováděn v posuzovaném areálu odpadového 

hospodářství – v překladišti, je malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší (§ 3 odst. 4 

nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší).    

 Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových 

látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, se stanovení 

koncentrace pachových látek nevztahuje na malé stacionární zdroje. 

 Vznik zápachu při nakládání s komunálním odpadem nelze vyloučit. Obtěžujícímu 

zápachu je nutné předcházet řádným provozováním překladiště komunálních odpadů. 
 

 Pro úplnost uvádím, že podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. bodu 

5. Nakládání s odpady, patří mezi ostatní stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

„Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší 

než 25000 t, mimo skládky inertního odpadu“.  

o Podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb. se skládkou rozumí zařízení zřízené 

v souladu se zvláštním právním předpisem (stavebním zákonem) a provozované ve 

třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení 

provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení 

určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h). 

o Skladováním odpadů podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 185/2001 Sb. se rozumí 

přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let 

před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním.  

 Jak již bylo uvedeno v hodnocení kapitoly B.I.1., bude činnost prováděná v posuzovaném 

areálu odpadového hospodářství v případě sběrného dvora sběr a výkup odpadů 

a v případě překladiště přeprava a doprava odpadů. V areálu nebude prováděno 

shromažďování, skladování ani skládkování odpadů ve smyslu zákona o odpadech. 
 

B.III.2. Odpadní vody 
 

Splaškové odpadní vody budou při výstavbě areálu řešeny chemickými WC a po uvedení do 

provozu budou akumulovány v bezodtoké jímce o obsahu cca 4 m
3
. Jímka bude pravidelně 

vyvážena. Celkové roční množství splaškových odpadních vod vznikajících v  areálu 

odpadového hospodářství bude činit cca 65 m
3
.  

 

Dešťová kanalizace v areálu odpadového hospodářství bude řešena jako oddílná. Přirozeným 

recipientem území je přilehlý Ašský potok. Dešťové vody ze zpevněných manipulačních ploch 

budou svedeny přes odlučovač ropných látek. Pro vypouštění dešťových vod do vodoteče přes 

odlučovač ropných látek budou stanoveny limity ukazatele C10 – C40.  
 

Hodnocení kapitoly B.III.2.  
 

 Údaje o nakládání s odpadními vodami jsou relativně stručné, jinak bez připomínek. 
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B.III.3. Odpady 

 

Vznik odpadů se předpokládá jak při výstavbě záměru, tak při jeho následném provozu. 

V dokumentaci je uveden přehled předpokládaných odpadů, které budou vznikat při výstavbě 

a při provozování areálu. 

 

Odpady vznikající při výstavbě 

 

Největší objem odpadů při výstavbě bude představovat výkopová zemina (odstraňování 

zemních valů na okrajích plochy dotčené záměrem) resp. odpad ze zeleně (odstranění 

náletových dřevin v prostoru zemních valů). Dalším významnějším druhem odpadu bude 

odpad ze skrývky vrchní vrstvy bývalé skládky stavební sutě resp. z míst budování pilotů pro 

provozní haly. Se vzniklými odpady bude nakládáno (po provedení chemických rozborů) dle 

zjištěných skutečných vlastností. 

 

V průběhu provádění stavebních a montážních prací se předpokládá zejména vznik běžného 

stavebního odpadu. V dokumentaci, v tabulce 12, je uveden přehled předpokládaných odpadů 

z výstavby.  

 

Stará skládka stavební sutě vzniklá v období po 2. světové válce není dle databáze SEKM 

evidována jako stará ekologická zátěž. Dle registračního listu skládek se jedná o skládku 

stavební sutě s mírným rizikem znečištění biosféry, doporučuje se stěny sesvahovat a ozelenit. 

 

Odpady vznikající při provozu areálu  

 

Druhy odpadů, se kterými se bude v areálu odpadového hospodářství nakládat, se nebudou 

významně lišit od současně provozovaného sběrného dvora v ulici Hedvábnické a překladiště 

komunálního odpadu v k.ú. Vernéřov u Aše.  

 

V dokumentaci, v tabulce 14, je uveden přehled odpadů, se kterými se bude nakládat v areálu. 

V rámci překladiště komunálního odpadu bude nakládáno pouze s odpady kategorie „O“, a to 

se směsným komunálním odpadem (kód 20 03 01), uličními smetky (kód 20 03 03) 

a objemným odpadem, který je zařazen pod katalogovým číslem 20 03 07. 

 

Množství jednotlivých druhů odpadů, se kterými bude v navrhovaném areálu odpadového 

hospodářství nakládáno, bude odpovídat údajům z roční bilance nakládání s odpady ze 

stávajících provozoven – sběrného dvora v Hedvábnické ulici v Aši, resp. překladiště 

komunálního odpadu ve Vernéřově. Roční bilance nakládání s odpady ve stávajících 

provozovnách Ašských služeb s.r.o. je uvedena v dokumentaci v tabulce 15. 

 

Ve výhledu je možno očekávat mírné postupné navyšování objemu odpadů, na základě 

prognózy provozovatele (Ašské služby s.r.o.), lze během příštího desetiletí očekávat nárůst 

sváženého množství odpadu do 50 % množství oproti stávajícímu stavu. 

 

Hodnocení kapitoly B.III.3.  

 

 Kapitola B.III.3. je, v souladu s osnovou dokumentace podle přílohy č. 4 zákona 

100/2001 Sb., rozdělena na dvě části: „Odpady vznikající při výstavbě“ a „Odpady 

vznikající při provozu areálu“. Nadpis druhé části však neodpovídá jejímu obsahu – nejsou 
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zde popisovány odpady, které budou vznikat v souvislosti s provozováním areálu 

odpadového hospodářství (to je odpady prvotního původce odpadů), ale jsou popsány 

odpady a nakládání s odpady v zařízení k nakládání s odpady (ve sběrném dvoře 

a překladišti), které bude zajišťovat provozovatel areálu jako oprávněná osoba. 

o Prvotním původcem odpadů je každý, při jehož činnosti vzniká odpad (§ 4 odst. 1 

písm. w) zákona č. 185/2001 Sb.). 

o Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (§ 4 odst. 1 písm. y) zákona 

č. 185/2001 Sb.). 

 

 Jak bylo uvedeno při hodnocení kapitoly B.I.6., chybí podrobnější údaje o provozování 

areálu odpadového hospodářství (jak a se kterými odpady bude manipulováno ve sběrném 

dvoře a v překladišti, jakými skladovacími prostředky bude zařízení vybaveno atd.).  

 

 V dokumentaci je na straně 26 uvedeno: „Nakládání s uvedenými druhy odpadů, jejich 

označování a evidence budou realizovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění, resp. v souladu s jeho prováděcími vyhláškami 

č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., a 383/2001 Sb., v platném znění.“  

 Vzhledem k tomu, že se nejedná o příkladný výčet předpisů, je třeba uvést, že kromě 

vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášky 

č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, je třeba při provozování areálu odpadového hospodářství dodržovat nejen 

všechny předpisy na úseku odpadového hospodářství, které se k posuzovanému záměru 

vztahují, ale obecně všechny platné právní předpisy. 

 Jako příklad lze uvést nakládání s autovraky. V tabulce č. 14 je uvedeno, že v areálu 

odpadového hospodářství bude prováděn také sběr autovraků (katalogové číslo 16 01 04). 

Způsob nakládání s autovraky upravuje, kromě výše uvedených předpisů, i vyhláška 

č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, 

o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru 

a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků 

(o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Pro úplnost uvádím, že v legendě tabulek č. 12 až 15 jsou uváděny „kódy“ druhů odpadů. 

Podle Katalogu odpadů se správně jedná o „katalogové číslo“ druhů odpadů. V legendě 

tabulky č. 15, Roční bilance nakládání s odpady ve stávajících provozovnách Ašských 

služeb, není uvedena jednotka množství (tuny). 

 Databáze SEKM je systém evidence kontaminovaných míst (evidenci zajišťuje 

ministerstvo životního prostředí). 

 

B.III.4. Ostatní údaje o výstupech  

 

B.III.4.1. Hluk a vibrace 

 

Hluk 

 

V dokumentaci jsou popsány zdroje hluku při výstavbě (staveništní obslužná doprava 

a stavební stroje) i po zahájení provozu v areálu odpadového hospodářství (liniové zdroje 

hluku – osobní a obslužná doprava spojená s provozem záměru a nákladní doprava spojená 

s přepravou odpadu). 
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Stávající a výhledová akustická situace spojená s provozem posuzovaného záměru je řešena 

v aktualizované hlukové studii. Hluková studie tvoří samostatnou přílohu dokumentace.  
 

Hluková studie – doplnění (samostatná příloha dokumentace č. 4.2.) 
 

Studie byla zhotovena společností DEKONTA, a.s., v říjnu 2010. Studii zpracoval Ing. Aleš 

Kulhánek, Ph.D. 
 

Pro výpočet hlukové zátěže území byl použit výpočtový program HLUK+ verze 8.19 normal 

autorů RNDr. Miloše Liberka a Mgr. Jaroslava Poláška, který vychází z Metodického pokynu 

pro výpočet hluku z dopravy (VÚVA, 1991), resp. z Novely metodiky 1996, která umožňuje 

získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq ze silniční dopravy, dále zpřesnit korekci na odrazy 

akustické energie od zástavby, zpřesnění vlivu druhu krytu vozovky na hodnotu LAeq a dále 

zpřesnění výpočetního postupu pro křižovatky. A nově též z Novely metodiky 2004, která 

mimo jiné respektuje obměnu vozidlového parku z hlediska hlučnosti, rychlosti dopravního 

proudu, distribuci dopravy v denní a noční době, meteorologické podmínky, vliv odrazivých 

struktur atd., a tím dále významně zpřesňuje výpočet hluku ze silniční dopravy.  
 

Vypočtené hladiny hluku jsou posuzovány podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje hygienické imisní limity 

hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení 

a ve venkovním prostoru.  
 

Umístění výpočtových bodů v zájmovém území: 

Bod číslo Umístění bodu 

1 rodinný dům ul. Ježkova č.o. 6 

2 rodinný dům ul. Ježkova č.o. 17 

3 rodinný dům ul. Ježkova č.o. 3 

4‘ hranice pozemku domu ul. Ježkova č.o. 6 

5 rodinný dům ul. Na Háji 

7 rodinný dům ul. Na Háji č.p. 1627 

6 bytový dům ul. Na Háji č.p. 2361 

8 rodinný dům ul. Na Háji č.p. 1490 

9 rodinný dům ul. Poděbradova č.p. 301 

10 rodinný dům ul. Ježkova 

11‘ hranice pozemku přilehlého k II/217 

12‘ hranice pozemku Z od domu Na Háji č.p. 1627 

Poznámka: výpočtové body č. 4, 11 a 12 reprezentují chráněný venkovní prostor 
 

Na základě prezentovaných výsledků modelových výpočtů je možno očekávat, že 

hygienické limity pro hluk z automobilové dopravy, stejně jako limity pro hluk z vlastní 

provozovny nebudou i po zprovoznění posuzovaného záměru v chráněném vnějším prostoru 

a v chráněném vnějším prostoru staveb překračovány. Zpracovatel hlukové studie nicméně 
doporučuje dodržovat následující technicko – organizační opatření pro minimalizaci možné 

hlukové zátěže spojené s provozem areálu odpadového hospodářství: 

 Přesunutí hlučných činností (manipulace s materiálem, atd.) z otevřené plochy areálu do 

krytého prostoru navrhovaných hal (hala na nebezpečný odpad, překladiště komunálního 

odpadu), 

 nakládku a vykládku nákladních vozidel provozovat za vypnutého motoru těchto vozidel, 

 a pokud možno uvnitř skladových hal, 

 provozovat nakladač v režimu bez výstražné signalizace při jízdě vzad. 
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Projekt záměru uvažuje s instalací dřevěné zástěny o výšce cca 3 m podél východní hranice 

areálu, která má za cíl hlukově odstínit protilehlou zástavbu podél ulice Na Háji. 

 

Závěr hlukové studie 

 

Na základě dostupných informací a provedených modelových výpočtů lze konstatovat, že 

chráněný venkovní prostor staveb situovaných v okolí plánovaného umístění areálu 

odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora je v současné době majoritně 
zatěžován z liniového zdroje hluku – automobilové dopravy na komunikaci II/217 Aš – 

Hranice. Stejný trend lze očekávat i k výhledovému roku 2012, kdy je uvažováno zprovoznění 

posuzovaného záměru, který vyvolá nové nároky na dopravu v zájmovém území. Posuzovaný 

záměr bude provozován pouze v denní době a nebude spojen s provozem stacionárních ani 

plošných zdrojů hluku. 

 

Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že realizace záměru spojená s vytvořením 

nových liniových zdrojů hluku (nákladní automobilová doprava spojená s přepravou odpadu 

a obsluhou areálu odpadového hospodářství, trasovaná po komunikaci II/217) významně 
neovlivní akustickou situaci v zájmovém území a nepovede k překračování limitních hodnot 

v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb – rezidenční 

zástavby východně a západně od silnice II/217 – pro hluk z dopravy během denního období. 

I po aktualizaci vstupních dat, tj. intenzit obslužné dopravy areálu odpadového hospodářství, 

čímž došlo k mírnému snížení celkové hlukové zátěže ve sledovaných výpočtových bodech 

v řádu desetin, nelze očekávat překračování hygienických limitů pro hluk z dopravy během 

dne. 

 

Stejně tak bude dodržen denní hygienický limit 50 dB (A) pro hluk z provozoven, tj. vlastního 

provozu areálu spojený s provozem nakladače a automobilové dopravy v prostoru areálu 

odpadového hospodářství a na příjezdové komunikaci. 

 

V důsledku terénních úprav v místě záměru (odstranění zemního valu z plochy navážky) lze 

očekávat mírné zvýšení hlukové zátěže z automobilové dopravy na komunikaci II/217 

v chráněném venkovním prostoru staveb (domy podél ulice Na Háji) během nočního období. 

Tento nárůst hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (do 1 dB) je však zcela 

zanedbatelný a v žádném případě nepovede k překračování příslušných hygienických limitů 
hluku pro noční období. 

 

Závěry plynoucí z tohoto posouzení budou ověřeny autorizovaným měřením hluku 

v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu odpadového hospodářství během 

zkušebního provozu dvora. Současně je nezbytné respektovat případná stanoviska 

odpovědného orgánu ochrany veřejného zdraví k využití hlukových korekcí. 

 

Celkově lze, na základě srovnání výhledového stavu při zprovoznění záměru s „nulovou 

variantou“, konstatovat, že akustická situace v dotčeném území bude, za dodržení stavebního 

a dopravního uspořádání dle předloženého projektového návrhu, po realizaci posuzovaného 

záměru vyhovující. 
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Vibrace 

 

V průběhu výstavby lze předpokládat dočasné zvýšení vibrací v blízkém okolí. Přenos vibrací 

do míst rezidenční zástavby je vzhledem ke vzdálenosti vyloučen. Po zprovoznění záměru, 

s ohledem na absenci stacionárních zařízení generujících vibrace, nedojde k navýšení úrovně 

vibrací do okolí.  

 

Hodnocení kapitoly B.III.4.1.  

 

 Bez připomínek. 

 

B.III.4.2. Záření 

 

Areál nebude zdrojem ionizujícího ani neionizujícího záření. Výskyt radonového rizika bude 

ověřen a zohledněn v dalším stupni projektové přípravy.  

 

Hodnocení kapitoly B.III.4.2.  

 

 Bez připomínek. 

 

B.III.4.3. Zápach 

 

Součástí záměru je překladiště směsného komunálního odpadu, které může být, zejména za 

horkých letních měsíců, možným zdrojem pachových látek.  

 

Na základě roční bilance komunálního odpadu a očekávaného růstu objemu přijímaného 

odpadu (podrobněji viz kapitola B.III.3.) posuzovaný areál odpadového hospodářství 

nepřesáhne kritéria vyžadující povinné měření emisí pachových látek – příjem více než 10 t 

odpadu denně nebo celková kapacita větší než 25 000 t stanovené bodem C.7. přílohy 

k vyhlášce č. 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek. Překladiště 

komunálního odpadu navrhovaných parametrů tedy představuje zařízení, které nepodléhá 

povinnosti měření emisí pachových látek, údaje o emisích těchto látek z tohoto a podobných 

zařízení nejsou tudíž exaktně dostupná. 

 

Vzhledem k navrhovanému režimu překladiště, kdy nashromážděný komunální odpad bude 

nejpozději do 48 hodin ze sběrného dvora odvezen, vzhledem k bezproblémovému provozu 

stávajícího (otevřeného) překladiště komunálního odpadu v k.ú. Vernéřov u Aše, které má být 

do předmětného území přesunuto, a dále vzhledem k navrhovaným technickoorganizačním 

opatřením (viz kapitola D.IV.) nebudou emise pachových látek významné, resp. nebudou 

uvolňovány v takové míře, aby docházelo k překračování přípustné míry obtěžování zápachem 

v okolí areálu. 

 

Hodnocení kapitoly B.III.4.3.  

 

 Jak již bylo uvedeno v hodnocení kapitoly B.I.1. a B.I.3, bude činnost (nakládání 

s odpady) prováděná v posuzovaném areálu odpadového hospodářství v případě sběrného 

dvora sběr a výkup odpadů a v případě překladiště přeprava a doprava odpadů. Nebude 

prováděno shromažďování, skladování ani skládkování odpadů ve smyslu zákona 

o odpadech. 
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 Technologický proces překládání směsného komunálního odpadu je malým stacionárním 

zdrojem znečišťování ovzduší, na který se povinnost stanovení koncentrace pachových 

látek nevztahuje (viz hodnocení kapitoly B.III.1.). 

 

B.III.5. Doplňující údaje  

 

V rámci realizace stavby areálu odpadového hospodářství dojde k odstranění 1,5 až 2 m 

vysokých zemních valů na vrcholu navážky stavební sutě, zarovnání a zpevnění této plochy. 

Pro zajištění stability navážek je dále navrženo vybudování opěrné stěny v patě svahu 

založené na pilotách. U Ašského potoka je možné nahradit opěrnou stěnu opevněním paty 

svahu lomovým kamenem, tj. zpevněním břehu vodoteče. Posuzovaný záměr je v souladu 

s územně plánovací dokumentací. 

 

Hodnocení kapitoly B.III.5.  

 

 Bez připomínek. 

 

Celkové hodnocení Části B. Údaje o záměru 

 

 Při hodnocení údajů o záměru uvedených v Části B. dokumentace byly zjištěny formální 

nedostatky, nepřesnosti v používaných odborných termínech i různě závažné věcně chyby. 

Zjištěné nedostatky a připomínky jsou vždy uvedeny u hodnocené kapitoly.  

 

 Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že v Části B. dokumentace 

a v příslušných přílohách k dokumentaci, jsou uvedeny všechny podstatné údaje o záměru. 

I když jsou některé kapitoly zpracovány velmi stručně, obsahuje dokumentace všechny 

údaje potřebné pro posouzení možných vlivů záměru na životní prostředí. Je třeba si 

uvědomit, že posuzování vlivů záměru na životní prostředí probíhá před územním řízením. 

Stavebně technické řešení i způsob provozování záměru bude v dalších etapách přípravy 

a projednávání záměru doplněno. 

 

 Z hlediska věcné správnosti obsahuje dokumentace řadu nepřesností. Například v kapitole 

B.I.8. jsou nesprávně uvedené některé územně samosprávné celky, v kapitole B.I.9. je 

chybně uvedený správní úřad příslušný k vydání souhlasu podle zákona o odpadech, 

v dokumentaci jsou na několika místech nesprávně používány pojmy“ shromažďování“ 

a „skladování“ odpadů apod. Na základě podrobného prostudování posuzované 

dokumentace je možné konstatovat, že výše uvedené nepřesnosti nemají vliv na závěry 

uváděné v dokumentaci ani na hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví. 

 

 

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 

Dokumentace charakterizuje dosavadní využívání území (jedná se o území staré stavební 

navážky, svahy jsou zarostlé nálety různého stáří). V zájmovém území se nenachází 

surovinové zdroje, chráněná ložisková území, poddolovaná území ani sesuvy. Při realizaci 

záměru bude ponecháno maximální množství vzrostlé vegetace, která tvoří přirozenou izolaci 
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vůči silnici II/217. V rámci sadových úprav v okolí areálu budou využity stávající dřeviny 

s požadovanou sadovnickou hodnotou. 

 

Navržená stavba je umístěna mimo prvky ÚSES. Nejbližším prvkem ÚSES je regionální 

biocentrum na „Na Háji“ a lokální biokoridor Ašský potok a jeho levostranný přítok. 

Nejbližším zvláště chráněným územím je národní přírodní památka Lužní potok. 

 

Asi 200 m východním směrem se nachází hranice přírodního parku Halštrov a cca jeden 

kilometr západně se nachází přírodní park Smrčiny. Nejbližší evropsky významná lokalita 

Bystřina – Lužní potok se nachází 3 km severozápadním směrem. Ašský potok a jeho údolní 

niva jsou významnými krajinnými prvky podle zákona č. 114/1991 Sb.  

 

V bezprostředním okolí dotčeného území se nachází pouze výrobní areály nebo nezastavěné 

plochy. Nejedná se o lokalitu archeologického významu.  

 

Nejvýraznějším faktorem, který v současnosti ovlivňuje životní prostředí v zájmovém území, 

je frekventovaná automobilová doprava na silnici II/217 (ulice Saská).  

 

Skládka stavební sutě není registrována v databázi Ministerstva životního prostředí (SEKM). 

Podle registračního listu skládky (Příloha č. 2.7.) se jedná o skládku stavební sutě s mírným 

rizikem znečištění biosféry, doporučuje se stěny sesvahovat a ozelenit. 

 

Inţenýrsko-geologický prŧzkum, konečná zpráva (samostatná příloha dokumentace č. 4.4.) 

 

Zpráva, „Areál odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora – Inženýrsko-

geologický průzkum, konečná zpráva“, byla zhotovena právnickou osobou, společností 

DEKONTA, a.s. v květnu 2010. Zprávu zpracoval RNDr. Vilém Sýkora (odborná způsobilost 

v inženýrské geologii č. 1434/2001). 

  

Inženýrsko-geologický průzkum na lokalitě Aš, p.p.č. 1135/1, byl proveden jako podklad pro 

zpracování projektové dokumentace. Základním úkolem inženýrsko-geologického průzkumu 

je zjištění údajů o základové půdě a režimu podzemních vod na staveništi potřebných k popisu 

základních vlastností základové půdy a spolehlivému stanovení charakteristických hodnot 

parametrů zemin a hornin, které budou použity ve výpočtech při návrhu stavby.  

 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum je zpracován tak, aby bylo možné poskytnout 

informace požadované pro přiměřený a ekonomický návrh stavby (poskytnout informace pro 

naplánování metody výstavby a rozpoznat obtíže, které mohou vzniknout během výstavby). 

 

Těleso navážky je z materiálového hlediska poměrně pestré s převládajícími 

písčitoprachovitými materiály a velmi proměnlivým obsahem různorodých štěrků a dalších 

nespecifikovaných tvrdých úlomků (cihly, beton). 

 

Závěr inženýrsko-geologického průzkumu  

 

Inženýrsko-geologické a základové poměry zájmové lokality jsou složité. Základová půda 

v rozsahu celé plochy lokality je tvořena nesourodými a místy nedostatečně konsolidovanými 

materiály navážek. Ty vykazují místo od místa odlišné geotechnické vlastnosti. 
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Tvrdé skalní podloží je tvořené kvarcitickými svory se střední až vysokou pevností. Povrch 

tvrdého podloží leží již v hloubce 3 až 4 m pod úrovní původního terénu. Na základě výsledků 

průzkumných prací je možné předpokládat, že projektované haly Překladiště S.K.O. a haly na 

nebezpečný odpad, bude nutné založit na pilotách opřených nebo vetknutých do tvrdých 

svorů. V případě plošného zakládání by bylo nutné tyto haly zakládat na armovaných 

základových pasech nebo základovém roštu. Použití zakládání na samostatných patkách se 

jeví jako málo vhodné a celá konstrukce by byla namáhána nestejnoměrným sedáním 

jednotlivých patek. 
 

Zeminy v aktivní zóně pod komunikacemi, v tloušťce cca 0,4 m, bude nutné upravit pojivy 

nebo nahradit vhodným, dobře hutnitelným materiálem. Skutečnosti zjištěné komplexem 

průzkumných prací jsou podrobně popsány v předcházejících kapitolách a dokladovány 

v grafické i textové formě v přílohách této zprávy. 
 

Hodnocení kapitoly C.I.  
 

 V situaci, v příloze 2.3. Skladebné prvky ÚSES, je chybně zakresleno umístění sběrného 

dvora (sběrný dvůr je zakreslen v místě, kde má být v budoucnosti umístěna kompostárna). 

Tato nepřesnost nemá na hodnocení ÚSES a závěry dokumentace žádný vliv. Jinak bez 

připomínek. 

 

C.II. Charakteristika současného stavu ţivotního prostředí v území 
 

V dokumentaci jsou popsány následující charakteristiky dotčeného území – horninové 

prostředí a přírodní zdroje (geomorfologické a geologické poměry, radonové riziko), ovzduší 

a klima (klimatické a imisní charakteristiky lokality), voda (povrchová a podzemní voda, 

ochranná pásma vodních zdrojů, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 

Františkovy Lázně), půda, fauna a flóra, krajina, hluk, obyvatelstvo, hmotný majetek 

a kulturní památky. 
 

Charakteristiku stavu životního prostředí dále dokládají následující odborné posudky a studie, 

které tvoří přílohu dokumentace: Rozptylová studie – doplnění (příloha 4.1.), Hluková studie – 

doplnění (příloha 4.2.), Aktualizovaný dendrologický průzkum (příloha 4.3.) a Vyhodnocení 

vlivu záměru na skorce vodního a jeho biotop (příloha 4.6.).  

 

Rozptylová studie – doplnění (samostatná příloha dokumentace č. 4.1.) 
 

Informace o rozptylové studii jsou uvedeny v posudku u hodnocení kapitoly B.III.1. 

 

Hluková studie – doplnění (samostatná příloha dokumentace č. 4.2.) 
 

Informace o hlukové studii jsou uvedeny v posudku u hodnocení kapitoly B.III.4.1. 

 

Aktualizovaný dendrologický prŧzkum a nový plán kácení (samostatná příloha 

dokumentace č. 4.3.) 
 

Studii „Aktualizace dendrologického průzkumu Sběrný dvůr pro město Aš a okolí – Nový 

plán kácení“ zpracovala Mgr. Renata Kukačková v říjnu 2010. V rámci dendrologického 

průzkumu byla provedena inventarizace dřevin s obvodem větším než 80 cm (měřeno ve výšce 

1,3 m).  



Areál odpadového hospodářství města Aš                                                           POSUDEK 

včetně sběrného dvora           
 

 

 
 

Ing. Hana Henyšová 

Poradenství v životním prostředí                                                                                                                                                  27 

Rozsah dřevin ke kácení vychází z úprav zájmové plochy určené pro stavbu areálu. Při 

určování dřevin ke kácení bylo dbáno na zachování co největšího množství okolní zeleně, 

která bude sloužit jako izolační zeleň. Na základě dendrologického průzkumu a přesné 

lokalizace stavby byly navrženy dřeviny ke kácení. Ke kácení bylo navrženo celkem 37 

stromů a 5 keřů nebo keřových skupin. Většinu dřevin ke kácení tvoří bříza, vrba a topol. Ke 

kácení byly vybrány pouze dřeviny, které jsou v přímém střetu se záměrem stavby. 

 

V rámci průzkumu byla dále stanovena sadovnická hodnota zaměřených dřevin. Sadovnická 

hodnota většiny stromů navržených ke kácení je hodnocena jako průměrná až podprůměrná se 

zhoršeným zdravotním stavem a sníženou fyziologickou vitalitou. Snížená fyziologická 

vitalita dřevin je do značné míry způsobena špatnou kvalitou substrátu na lokalitě. 

 

Vyhodnocení vlivu záměru na skorce vodního a jeho biotop (samostatná příloha 

dokumentace č. 4.6.) 

 

Studii, Vyhodnocení vlivu záměru „Sběrný dvůr pro město Aš a jeho okolí“ na skorce vodního 

– Cinclus cinclus a jeho biotop, zpracoval Jiří Mařík v roce 2010.  

 

Biologický průzkum Ašského potoka byl prováděn v září a říjnu 2010. Ašský potok je v celém 

sledovaném úseku regulován. Koryto je vydlážděno kameny stejně jako oba břehy. Ve větší 

části toku jsou mezery mezi kameny vyspárované. Výška vodního sloupce při normálním 

průtoku kolísá v rozmezí 1 – 5 cm, pouze ve vývařišti pod vodními stupni je vodní sloupec až 

30 cm. Vzhledem k těmto skutečnostem je pro skorce vodního nabídka potravních zdrojů 

velice omezená. 

 

Potrava skorce vodního je výhradně živočišná. Je tvořena převážně blešivci, larvami chrostíků, 

larvami pošvatek, řidčeji drobnými vodními brouky a měkkýši, dravými larvami vážek, 

výjimečně jsou zastoupeny i drobné rybky. Čerstvě vylíhlá mláďata jsou krmena téměř 

výhradně malým a jemným hmyzem (dospělci jepic). Zástupci uvedených rodů nebyli 

v Ašském potoce v prostoru plánovaného sběrného dvora nalezeni vůbec (blešivci, larvy 

chrostíků a vážek, ryby) nebo jen v mizivém množství. 

 

Skorec vodní hnízdí jednotlivě, staví kulovité hnízdo s bočním otvorem. Hnízdo umisťuje 

převážně nad vodou pod mosty, na skále, v dutinách zdiva nebo ve výklencích. Skorec 

používá hnízdo opakovaně. Hnízda jsou poměrně veliká a nápadná. Na zkoumaném úseku 

Ašského potoka nebylo žádné hnízdo nalezeno, nejsou zde ani žádná vhodná místa pro jeho 

umístění. Boční zdi vodních stupňů jsou hladké a postavení hnízda neumožňují. 

 

Lovecký revír skorce vodního tvoří část vodního toku v délce asi 500 – 700 m, úsek Ašského 

potoka od vyústění zatrubněné části po konec plánovaného areálu měří asi 360 m. Vzhledem 

k velice nízké úživnosti této části Ašského potoka by si případný hnízdící pár musel opatřovat 

potravu pro sebe a svoje mláďata především v jeho níže položených částech případně jinde. 

 

Vzhledem k zjištěným výše uvedeným skutečnostem nebude mít realizace záměru „Sběrný 

dvůr pro město Aš a jeho okolí“ podstatný vliv na populaci skorce vodního na přilehlém toku 

Ašského potoka. Pro vyloučení případného rušení ptáků při krmení mláďat by bylo vhodné 

provést plánované zpevnění břehů potoka a svahů bývalé skládky v období mimo hnízdění 

skorce vodního (březen až konec června). 
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Hodnocení kapitoly C.II.  

 

 Bez připomínek. Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení záměru.  

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality ţivotního prostředí v  území z hlediska jeho únosného 

zatíţení  

 

Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje místní životní prostředí, je v současnosti 

automobilová doprava na frekventované komunikaci II. třídy 217 (zvýšené koncentrace 

znečišťujících látek v ovzduší a hluková zátěž). Podrobnější vyhodnocení stávajícího imisního 

a akustického zatížení území je rozpracováno v rozptylové a hlukové studii (samostatné 

přílohy dokumentace č. 4.1. a 4.2.). Celkově lze konstatovat, že zátěž životního prostředí 

v území dotčeném záměrem nepřekračuje míru únosného zatížení.  

 

Hodnocení kapitoly C.III.  

 

 Bez připomínek.  

 

 

ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŦ ZÁMĚRU 

NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivŧ záměru na obyvatelstvo a ţivotní prostředí 

a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivŧ 

 

V dokumentaci jsou hodnocena zdravotní rizika a sociálně ekonomické vlivy posuzovaného 

záměru.  

 

V závislosti na době působení lze zdravotní rizika spojená s uvažovaným záměrem rozdělit do 

dvou základních oblastí – rizika vznikající při výstavbě záměru a po zahájení jeho provozu. 

 

Při výstavbě areálu sběrného dvora lze očekávat dočasný výskyt zvýšené prašnosti, emise 

plynných znečišťujících látek, hluk příp. vibrace z provozovaných liniových zdrojů. 

S ohledem na vzdálenost stavebního pozemku od nejbližší obytné zástavby lze však očekávat 

pouze minimální a přechodné dopady na zdraví a pohodlí místních obyvatel.  

 

Po zprovoznění posuzovaného záměru se podle získaných podkladů jeví jako rozhodující 

negativní faktory z hlediska možného ovlivňování zdraví okolního obyvatelstva působení 

hluku a emisí znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší z vyvolané dopravy.  

 

Posouzení vlivu provozu záměru z hlediska možných zdravotních rizik bylo provedeno 

v rámci samostatné studie Hodnocení vlivu na veřejné zdraví. 

 

Hodnocení vlivu na veřejné zdraví (samostatná příloha dokumentace č. 4.5.) 

 

Studii „Hodnocení vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k posuzovanému záměru Areál 

odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora“ zpracovala Ing. Monika 
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Zemancová (držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví 

rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM-300-1.6.05/19411 ze dne 21.6.2005, 

prodlouženo rozhodnutím č. j. 6592-OVZ-32.1-26.1.10 ze dne 17.2.2010). Na zpracování 

studie se podílel Mgr. Lukáš Klouda. Studie byla zpracována v říjnu – listopadu 2010. 

 

Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví je posouzení významnosti zdravotních rizik 

vyplývajících z působení fyzikálních a chemických faktorů souvisejících s posuzovaným 

záměrem. Posudek se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky záměru, tj. při dodržování 

právních a technických předpisů, technologií, kapacity a charakteru záměru uvedených 

v podkladech, neřeší situace při nedodržení uvedených podmínek a v případech mimořádných 

událostí, např. živelných pohrom nebo havárií. 

 

Studie je vypracována v souladu s právními předpisy platnými v České republice, obecnými 

metodickými postupy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Agentury pro ochranu 

prostředí (EPA) v USA. Odhad zdravotních rizik zahrnuje problematiku vlivu znečištění 

ovzduší a vlivu hlukové zátěže. Odhad zdravotních rizik vychází z identifikace rizika, 

zhodnocení vztahu dávky a účinku, odhadu expozice obyvatelstva a následné kvalitativní 

i kvantitativní charakterizace rizika. 

 

Hodnocení je zpracováno pouze pro období běžného provozu projektovaného areálu 

odpadového hospodářství. 

 

Mezi hlavní faktory, které mohou mít v souvislosti s realizací posuzovaného záměru negativní 

vliv na lidské zdraví, patří hluk a emise NOx, PM10, těkavých organických (benzen, 

benzo(a)pyren) a pachových (např. amoniak) látek do ovzduší. Hluk i polutanty ovzduší budou 

emitovány jak ze samotného areálu, tak z dopravy vyvolané v souvislosti s dopravou odpadů. 

 

Socioekonomické vlivy 

 

Vybudováním nového areálu odpadového hospodářství dojde ve městě Aš a spádové svozové 

oblasti k soustředění tohoto druhu činnosti do jednoho místa, kdy zároveň dojde k vymístění 

této činnosti z centra Aše a další provozovny Ašských služeb z Vernéřova u Aše. Ekonomické 

pozitivní vlivy přináší tedy záměr městu Aš, kdy nový areál odpadového hospodářství bude 

mít vyšší kapacitu a zároveň jeho provoz zefektivní městu nezbytný proces svozu a třídění 

odpadu. 

 

Záměr s sebou nenese žádné sociální dopady, výstavbou a provozem nového areálu 

odpadového hospodářství nevzniknou nová pracovní místa. Provoz nového areálu bude zřejmě 
zajištěn přechodem stávajících zkušených pracovníků Ašských služeb z rušených provozoven. 

Při výstavbě areálu odpadového hospodářství nedojde k záboru přírodně cenných či 

parkových ploch, což obvykle vyvolává pocity narušování či devastace životního prostředí 

a s tím spojené negativní reakce místních obyvatel. Záměr je situován do plochy staré navážky 

s náletovými dřevinami, jejichž podstatná část zůstane na lokalitě zachována jako izolační 

zeleň. 

 

Stěžejním opatřením bude kvalitní stavebně-technické řešení areálu odpadového hospodářství 

a řádné dodržování provozního řádu. Důležitá bude při výstavbě a provozu posuzovaného 

areálu rovněž náležitá komunikace a spolupráce s obyvateli nejbližší zástavby a vstřícné 

reakce na jejich případné podněty a připomínky. Realizace záměru nevyvolá změnu životní 
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úrovně místního obyvatelstva, ani pravděpodobně nezmění jejich dosavadní návyky. Záměr 

neovlivní strukturu obyvatel v daném území – např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení 

v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd. 

 

Závěr hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

 

Provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů platných pro oxid 

dusičitý NO2, suspendované částice PM10, oxid uhelnatý CO ani benzen. Provoz záměru, resp. 

provoz navrhovaného překladiště komunálního odpadu, rovněž nepovede k nadměrnému 

obtěžování zápachem. Imisní příspěvky z provozu projektovaného areálu odpadového 

hospodářství včetně související vyvolané dopravy, jsou velmi nízké a téměř neovlivní 

výsledné hodnoty koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě. 

 

Charakterizace rizika pro nekarcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu relativního 

rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u exponované 

a neexponované populace. Na základě takto provedeného kvantitativního výpočtu bylo 

zjištěno, že prevalence chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí na základě 

expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a prevalence chronických respiračních 

symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným průměrným ročním 

koncentracím PM10 se v důsledku působení těchto prahových nox takřka nezmění, posuny 

prevalencí se pohybují v úrovních méně než tisícin procenta. Při kvantitativním výpočtu rizika 

pomocí HI (Hazard Index) u škodlivin NO2 a PM10 bylo prokázáno, že nárůst rizika spojený s 

provozem posuzovaného areálu odpadového hospodářství je nulový. 

 

Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu 

pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci při 

celoživotní expozici hodnocené škodlivině (ILCR) benzenu. Z provedeného výpočtu vyplývá, 

že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika z expozic benzenu 

vyjádřená pro ČR přijatým imisním limitem, která má hodnotu 3E-05, není v hodnocené 

lokalitě překračována a realizací posuzovaného záměru se tato situace nijak nezmění. Samotné 

vyčíslené příspěvky záměru pro benzen znamenají ILCR v řádu E-10. Nárůst rizika z expozice 

karcinogenním látkám emitovaným do ovzduší v souvislosti s provozem areálu odpadového 

hospodářství se dá interpretovat jako nulový. 

 

Realizace posuzovaného záměru není spojena s významnou změnou (nárůstem) hladiny hluku 

z dopravy v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb 

v okolí využívané komunikace II/217. Příspěvky akustických imisí z dopravy vyvolané 

provozem posuzovaného areálu dosahují v blízkosti komunikace II/217 hodnot 0,2 až 1,2 dB 

v denní a 0,0 – 1,0 dB v noční době. Příspěvky hluku v denní době mohou být subjektivně 

vnímatelné velmi citlivými jedinci v oblasti zástavby v ulicích Na Háji a Poděbradova, po 

součtu s imisním pozadím však budou výsledné úrovně hluku v tomto území dosahovat úrovně 

max. 44 dB, což jsou hodnoty, které s sebou nenesou žádné prokázané nepříznivé účinky, a to 

ani v kontextu obtěžování hlukem. Hlukové imise z komunikace II/217 dosahují hodnot 

s prokázaným účinkem v oblasti obtěžování u objektů situovaných západně od tělesa této 

komunikace (ulice Ježkova), a to již v současné době i bez provozu projektovaného areálu 

odpadového hospodářství. Nové příspěvky hluku u této zástavby vyvolané zvýšenou 

intenzitou dopravy v úrovni 0,2 – 0,3 dB nezpůsobí posun výsledné zátěže do odlišných 

hlukových pásem a výsledná akustická zátěž bude určována zejména ostatní dopravní 

intenzitou na této komunikaci. 
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Vypočtený rozdíl hlukové imise v noční době u objektů ulic Na Háji a Poděbradova, 

způsobený prováděnými terénními úpravami při výstavbě, dosahuje hodnot 0,0 – 1,0 dB, což 

není úroveň rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB). Platné limity hluku dané národní 

legislativou jsou u komunikace II/217 dodrženy pouze po připočtení přípustných korekcí (+ 10 

dB korekce pro hluk z hlavních pozemních komunikací, příp. + 20 dB korekce na starou 

hlukovou zátěž). Díky tomu mohou obyvatelé zasažených objektů (zejména senzitivní osoby) 

pociťovat nepříznivé účinky hluku v noční době ve škále od obtěžování hlukem, přes zvýšené 

užívání sedativ až po subjektivně vnímanou horší kvalitu spánku. Znovu je však třeba 

předeslat, že tuto situaci v posuzovaném území nezpůsobí doprava vyvolaná provozem 

posuzovaného areálu, tato nepříznivá situace je dána vysokou intenzitou dopravy na 

komunikaci č. II/217 obecně a její nevhodné vedení zástavbou města Aš. Projektovaný 

obchvat zástavby Aše, díky kterému dojde k významnému snížení intenzity dopravy i na 

komunikaci II/217, je vhodným a dokonce jediným možným řešením této nepříznivé situace. 

 

Akustické imise související s provozem samotného areálu odpadového hospodářství jsou 

modelovými výpočty predikovány u nejbližší obytné zástavby v úrovni do 43 dB, tedy 

s dostatečnou rezervou pod hladinou hygienického limitu, který je zároveň prahovou hodnotou 

prokázaných účinků hlukové zátěže na veřejné zdraví. V noční době nebude areál odpadového 

hospodářství v provozu a nebude tudíž produkovat žádný hluk.  

 

Souhrnně lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z pohledu možného ovlivnění veřejného 

zdraví dobře přijatelný, neboť neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace hlukem ani šířením 

polutantů ovzduší. Provoz areálu odpadového hospodářství nezpůsobí v nejbližším obytném 

území překračování zdravotně přijatelných hodnot hlukové zátěže ani škodlivin v ovzduší. 

 

Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí výše uvedených poznatků lze 

konstatovat, že realizace záměru s názvem Areál odpadového hospodářství města Aš včetně 

sběrného dvora přináší prakticky nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantů 

ovzduší a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného 

zdraví nezmění. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 

Jsou uvedeny vlivy na ovzduší v etapě výstavby i provozu. Pro posouzení vlivu provozu areálu 

sběrného dvora na kvalitu ovzduší v zájmovém území byla zpracována aktualizovaná 

rozptylová studie. Rozptylová studie je samostatnou přílohou dokumentace (příloha č. 4.1.).  

 

Na základě výsledků rozptylové studie je možno konstatovat, že množství znečišťujících látek 

emitovaných ze zdrojů znečišťování ovzduší spojených s provozem areálu sběrného dvora 

a jejich příspěvek k celkovému imisnímu zatížení zájmového území lze považovat za 

nevýznamný. Záměr není spojen s vlivy, které by vedly ke změnám klimatu v zájmovém 

území.  

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci  

 

Hlavním zdrojem hluku v okolí plánovaného umístění areálu odpadového hospodářství je 

automobilová doprava na komunikaci II/217 Aš – Hranice. Obdobný trend je možno očekávat 

i k výhledovému roku 2012, kdy je očekáváno mírné navýšení provozu na této komunikaci. 
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Podle výsledků hlukové studie, která je samostatnou přílohou dokumentace (příloha č. 4.2.), 

lze konstatovat, že posuzovaný záměr významným způsobem neovlivní akustickou situaci 

v zájmovém území a nepovede k překračování limitních hodnot v chráněném venkovním 

prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb, pro hluk během denního ani nočního 

období. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

Splaškové odpadní vody budou shromažďovány v bezodtoké jímce a pravidelně vyváženy 

specializovanými firmami. Dešťové vody z manipulačních ploch budou po předčištění na 

odlučovači ropných látek odvedeny spolu s ostatními, nekontaminovanými dešťovými vodami 

do Ašského potoka.  

 

Negativní ovlivnění území z hlediska odtokových poměrů či negativní ovlivnění Ašského 

potoka z hlediska změn v průtoku či znečištění povrchových vod vlivem realizace či provozu 

posuzovaného záměru lze za správného provozu odlučovače ropných látek a dodržování 

stanovených limitů pro ukazatel C10 – C40 ve vypouštěných vodách vyloučit.  

 

D.I.5. Vlivy na pŧdu 

 

Realizací záměru nedojde k trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.  

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 

S ohledem na uvažovaná projektová opatření (vyspádované zpevněné plochy a záchyt 

znečišťujících látek v odlučovači ropných látek) lze vyhodnotit vliv na horninové prostředí za 

minimální. Rovněž nedojde k ovlivnění přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 

Františkovy Lázně ani jiných přírodních zdrojů. 

 

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

 

Provedeným terénním průzkumem nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných 

rostlin ani živočichů. Území tvořené starou skládkou stavebních odpadů a jeho blízké okolí lze 

označit za silně antropogenně ovlivněné. Na lokalitě byly zaznamenány pouze běžné druhy 

rostlin (podrobněji příloha 4.3.). Severozápadní a severní svah tělesa skládky je pokryt 

hustými porosty invazivní křídlatky. Na hodnocené ploše záměru se v současné době rovněž 

nenachází žádná zemědělsky využívaná plocha.  

 

Na základě aktualizovaného dendrologického průzkumu bylo navrženo celkem 37 stromů a 5 

keřů nebo keřových skupin ke kácení (většinu těchto dřevin tvoří bříza, vrba a topol). Většina 

stromů navržených ke kácení byla ohodnocena průměrnou až podprůměrnou sadovnickou 

hodnotou, se zhoršeným zdravotním stavem a sníženou fyziologickou vitalitou, která je do 

značné míry způsobena špatnou kvalitou substrátu na lokalitě. Odstranění dřevin bude 

kompenzováno náhradní výsadbou v rámci sadových úprav v okolí areálu, při kterých bude 

nutné zajistit vylepšení stávajícího substrátu na lokalitě.  

 

Záměr nemůže mít žádný přímý vliv na vymezené skladebné části ÚSES, které byly schváleny 

v územních plánech města Aše a obce Krásná. Záměr není v přímém kontaktu s žádným 

biocentrem ani biokoridorem. 
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Bylo provedeno posouzení vlivu záměru na skorce vodního. Na zkoumaném úseku Ašského 

potoka nebylo nalezeno žádné hnízdo skorce, nejsou zde ani žádná vhodná místa pro jeho 

umístění. Vzhledem k velice nízké úživnosti této části Ašského potoka by si případný hnízdící 

pár musel opatřovat potravu pro sebe a svoje mláďata především v jeho níže položených 

částech případně jinde. Vzhledem k zjištěným výše uvedeným skutečnostem nebude mít 

realizace záměru podstatný vliv na populaci skorce vodního.  

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

 

Navrhovaná stavba se nevymyká způsobu využití okolních parcel, je v souladu s územním 

plánem a nenaruší funkčnost využití okolního území. Záměr nebude výškově přesahovat 

stávající okolní vegetaci.  

 

Při zachování maximálního množství vzrostlé vegetace a dalších sadových úpravách tak záměr 

vizuálně nenaruší estetické znaky dotčeného území ani harmonické vztahy v krajině. Kulturně-

historické charakteristiky krajinného rázu nejsou v místě záměru a jeho blízkém okolí 

přítomny a nebudou záměrem ovlivněny. Přírodní charakteristiky budou záměrem ovlivněny 

částečně (kácení stromů). Zásah do krajinného rázu bude slabý a únosný. Míra zásahu bude 

kompenzována vhodnými sadovými úpravami.  

 

Realizací a provozem záměru rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění VKP ze zákona 

(Ašského potoka) z hlediska jeho estetické a krajinotvorné funkce. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

 

Záměr se nachází na okraji průmyslové zóny. V blízkém okolí záměru se nevyskytují žádné 

kulturní památky ani jiné historicky významné objekty. Nedojde k ovlivnění žádné kulturní 

památky ani narušení místních tradic. 

 

Hodnocení kapitoly D.I. 

 

 Bez připomínek. Jsou uvedeny všechny důležité vlivy záměru na veřejné zdraví 

a životního prostředí. Hodnocení vlivů je podloženo průzkumy a odbornými posudky.  

 

D.II. Komplexní charakteristika vlivŧ záměru na ţivotní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významností a moţnosti přeshraničních vlivŧ   

 

Je provedeno shrnutí všech vlivů záměru na životní prostředí. Celkově je rozsah vlivu 

posuzovaného areálu odpadového hospodářství na území dotčené záměrem, jeho okolí 

i populaci označen za akceptovatelný.  

 

Vypočtené hodnoty imisní a hlukové zátěže nepřekračující limitní hodnoty již v blízkém okolí 

areálu, čištění potenciálně kontaminovaných dešťových vod před jejich vypouštěním do 

Ašského potoka, a dále řízený způsob nakládání s odpady vylučují možnost výskytu 

nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice České republiky. 
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Hodnocení kapitoly D.II. 

 

 Je provedeno shrnutí všech podstatných vlivů záměru na životní prostředí. K hodnocení 

velikosti a významnosti vlivů nebylo použito žádné bodové stupnice, hodnocení bylo 

provedeno slovně. Bez připomínek.  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při moţných haváriích a nestandardních 

stavech  

 

Během výstavby i provozu areálu existují zejména následující rizika: požár, únik 

nebezpečných látek z dopravních prostředků (a stavebních strojů) a následná kontaminace 

přírodního prostředí a sesutí zemin a hornin při stavebních pracích.  

 

Komplexní protipožární zabezpečení objektu bude řešeno v souladu s platnou legislativou. 

Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení 

požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru. 

 

Veškeré plochy, kde může dojít k potenciálnímu úniku závadných látek, zejména ropných 

produktů, budou vyspádovány do nepropustných záchytných jímek nebo odvodněny přes 

odlučovače ropných látek, čímž bude zabráněno úniku těchto látek do povrchových či 

podzemních vod. Během realizace výstavby areálu odpadového hospodářství musí být prostor 

staveniště včetně příjezdových cest zabezpečen proti úniku závadných látek do povrchových 

i podzemních vod. Před uvedením záměru do provozu bude vodoprávnímu úřadu předložen 

k odsouhlasení havarijní plán ochrany vod pro celý objekt. Rizika úniků závadných látek 

během přepravy budou minimalizována dodržováním normativů a zásad přepravy 

nebezpečných nákladů (ADR). 

 

Při provádění zemních prací je nutno zabezpečit svahy výkopových jam proti sesunutí a okolní 

objekty proti poškození v důsledku zemních prací za pomoci vhodných pracovních postupů, 

využitím adekvátních technologií a řádným zabezpečení dle platné legislativy. 

 

V případě zjištění havarijního stavu (havárie) bude nezbytné postupovat podle následujících 

bodů: bezprostřední odstranění příčin havárie, hlášení havárie, odstraňování následků havárie 

vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků 

havárie. 

 

Hodnocení kapitoly D.III. 

 

 Je uveden přehled rizik záměru pro životní prostředí a preventivní i následná opatření. Pro 

zařízení bude zpracován požární řad, provozní řád a plán opatření pro případy havárie.  

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) se týká 

mezinárodní přepravy nebezpečných látek a předmětů. 

 Přepravu odpadů upravuje vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 



Areál odpadového hospodářství města Aš                                                           POSUDEK 

včetně sběrného dvora           
 

 

 
 

Ing. Hana Henyšová 

Poradenství v životním prostředí                                                                                                                                                  35 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivŧ na ţivotní prostředí 

 

K prevenci a k minimalizaci možného ohrožení jednotlivých složek životního prostředí je 

v dokumentaci navržen obsáhlý a podrobný výčet opatření pro období přípravy stavby, pro 

období výstavby (v členění: opatření na ochranu ovzduší, ochranu vod, nakládání s odpady, 

ochranu před hlukem, ochranu půdy a ochranu přírody) a provozu záměru (v členění: opatření 

na ochranu povrchových a podzemních vod, ochranu před hlukem a nakládání s odpady).  

 

Hodnocení kapitoly D.IV. 

 

 Areál odpadového hospodářství má být umístěn na tělese bývalé skládky stavebních 

odpadů. Vzhledem k nejistotě ohledně druhu ukládaných odpadů (podle tvrzení místních 

obyvatel se nejedná jen o navážky stavební suti, ale i o odpady z bývalých místních 

průmyslových podniků včetně bareven), budou opatření navržená v posudku doplněna 

o povinnost sledovat jakost vody v Ašském potoce pod plánovanou stavbou. Jakost vody 

je třeba posoudit ještě před zahájením výstavby záměru a sledovat ji po celou dobu 

výstavby i po uvedení záměru do provozu. Jinak bez připomínek. 

 

D.V. Charakteristika pouţitých metod prognózování a výchozích předpokladŧ 

při hodnocení vlivŧ 

 

Jsou popsány metodiky použité při hodnocení vlivů na životní prostředí Model SYMOS’97, 

Model MEFA 06, Model HLUK+. Dále jsou vyjmenovány podklady a předpoklady použité 

při zpracování dokumentace.  

 

Hodnocení kapitoly D.V. 

 

 Byly použity doporučené a standardně používané metody hodnocení vlivů na životní 

prostředí. Bez připomínek.  

 

D.VI. Charakteristika nedostatkŧ ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 

 

Záměr výstavby areálu odpadového hospodářství je posuzován ve fázi, kdy se zpracovává 

projektová dokumentace záměru pro účely územního řízení. Z této skutečnosti vyplývají 

nejasnosti a neurčitosti, přesto byly známy veškeré údaje, které byly nutné k vyhodnocení 

velikosti a významnosti hlavních vlivů na životní prostředí. Stavebně technické řešení bude 

detailně řešeno až v další fázi přípravy záměru.  

 

Přes výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že nedostatky a neurčitosti spojené se 

zpracováním této Dokumentace nebyly natolik závažné, aby výrazně přispěly ke snížení její 

vypovídací schopnosti. 

 

Hodnocení kapitoly D.VI. 

 

 Bez připomínek.  
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

 

Záměr je navrhován v jediné variantě prostorového uspořádání i funkčního využití. Při 

hodnocení vlivů byl stav po výstavbě záměru porovnáván s variantou zachování stávajícího 

stavu, respektive výhledového stavu bez zprovoznění posuzovaného záměru (tzv. nulová 

varianta). 

 

Umístění záměru vychází z platného územního plánu města Aše, který umožňuje 

v navrhované lokalitě tento záměr realizovat (funkční plocha N20/TO.5 Zařízení technické 

infrastruktury – nakládání s odpady). 

 

Varianty jiného umístění záměru nebyly oznamovatelem předloženy k posouzení. 

 

Hodnocení Části E.  

 

 Bez připomínek.  

 

 

ČÁST F. ZÁVĚR  

 

Dokumentace je zpracovaná podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění 

navazuje na Oznámení, které bylo zpracováno v červnu 2010. V oznámení byl identifikován 

stav životního prostředí v dotčeném území a zhodnoceny nejzávažnější vlivy, které lze při 

výstavbě a provozu navrhovaného záměru očekávat. Při zpracování Dokumentace byla 

věnována zvýšená pozornost především vlivům na hlukovou a imisní situaci, resp. vlivům na 

veřejné zdraví, problematice pachových látek, možným vlivům záměru na systém ÚSES, na 

chráněný druh skorce vodního a jeho biotop apod. 

Na základě posouzení potenciálních dopadů navrhovaného záměru – výstavby a provozu 

areálu odpadového hospodářství pro město Aš včetně sběrného dvora – na složky životního 

prostředí a zdraví obyvatel je možné učinit následující závěry: 

 

Podstatou záměru je vybudování nového moderního centra odpadového hospodářství pro 

město Aš včetně spádových obcí v okolí a nahrazení stávajících provozoven Ašských služeb – 

sběrného dvora v Hedvábnické ulici v centru města Aše, a dále překladiště komunálního 

odpadu na místě bývalé skládky v k.ú. Vernéřov u Aše. Nový areál bude v provozu pouze 

během dne v pracovní dny a částečně v sobotu. Záměr je navrhován v jediné variantě. Záměr 

je umístěn v souladu s platným územním plánem města Aš v lokalitě N20, tj. v území 

s funkčním využitím TO.5 Zařízení technické infrastruktury – nakládání s odpady.  

 

Vybudováním a provozem záměru vznikne nový liniový zdroj hluku a znečišťování ovzduší, 

tj. související automobilová doprava vedená po silnici II/217. Hluk a emise znečišťujících 

látek budou uvolňovány i vlastním provozem areálu, tj. dopravou a provozem nakladače 

v prostoru areálu. Imisní přírůstky znečišťujících látek k celkové imisní zátěži území budou 

velmi nízké a i při zohlednění imisního pozadí nepovedou k překračování platných imisních 

limitů stanoveným pro jednotlivé ukazatele znečištění ovzduší.  

 

Na základě aktualizované hlukové studie nepovede hluk z vyvolané dopravy ani posuzované 

provozovny, i po zohlednění stávajícího, resp. výhledového hlukového pozadí, k překračování 

příslušných hygienických limitů pro hluk u nejbližších chráněných objektů rezidenční 
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zástavby jihozápadně či východně od místa záměru. I přesto projektový záměr uvažuje 

s výstavbou 3 m vysoké protihlukové stěny podél východního okraje areálu. 

 

Navržený způsob řešení nakládání s odpady (uzavřené haly, velkoobjemové a uzavřené 

kontejnery, včasný odvoz odpadu, atd.), a dále důsledné dodržování podmínek provozního 

řádu zajišťuje vyloučení rizika negativního dopadu na obyvatelstvo a životní prostředí.  

 

Provoz posuzovaného areálu, resp. překladiště komunálního odpadu v navrhovaném režimu, 

tj. odvozu komunálního odpadu z lokality do 48 hodin po přijetí, nebude zdrojem nadměrného 

zápachu do okolí. 

 

Při provozu posuzovaného záměru je riziko vzniku havarijních situací výrazně nízké a je 

prakticky spojené pouze s nepředvídatelnými jevy na úrovni živelných událostí.  

 

Realizace ani provoz záměru není ve střetu se ZCHÚ, ÚSES ani systémem NATURA 2000, 

rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných živočichů a rostlin ani jejich 

biotopů. Ke kácení byl navržen minimální počet dřevin, které jsou v přímém střetu se 

záměrem stavby. Podstatná část vegetace v území, která tvoří přirozenou izolaci vůči silnici 

II/217 a navrhovanému areálu bude zachována.  

 

Realizace záměru není v kolizi se zájmy ochrany VKP (Ašský potok) a je únosná z hlediska 

krajinného rázu dotčeného území. Míra zásahu v krajině bude minimalizována vhodnými 

sadovými úpravami. 

 

Realizací záměru nebude dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. Realizací záměru nebude 

dotčeno horninové prostředí ani přírodní zdroje. S ohledem na navrhovaná opatření, tj. 

vybudování zpevněných spádovaných ploch, instalaci odlučovače ropných látek a jeho 

správné provozování, bude vyloučen únik potenciálně kontaminovaných srážkových vod do 

podzemních, resp. povrchových vod (do Ašského potoka).  

 

Realizací ani provozem záměru nedojde k ovlivnění kulturních ani archeologických památek. 

Rozsah záměru vylučuje možnost negativních vlivů, které by přesáhly státní hranice.  

 

Z provedeného posouzení vyplývá, že vliv výstavby a provozu navrhovaného záměru na 

jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel v dotčeném území bude omezen na 

přípustnou úroveň. Z uvedeného důvodu zpracovatel Dokumentace konstatuje, že uvedený 

záměr – areál odpadového hospodářství pro město Aš včetně sběrného dvora – nebude 

představovat významná environmentální a zdravotní rizika a lze jej proto  doporučit k realizaci. 

 

Hodnocení Části F. 

 

 Bez připomínek.  
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU  

 

Jsou uvedeny nejdůležitější údaje o záměru a dotčeném území. Jsou popsány očekávané 

nejvýznamnější vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Je zmíněna hluková a rozptylová 

studie, vlivy na veřejné zdraví a na jednotlivé složky životního prostředí. Po vyhodnocení 

všech potenciálních dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo lze 

posuzovaný záměr – areál odpadového hospodářství pro město Aš včetně sběrného dvora – 

považovat za akceptovatelný. 

 

Hodnocení Části G. 

 

 Bez připomínek.  

 

 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 

 
ČÁST H. PŘÍLOHY 

 

Dokumentace obsahuje následující přílohy:  

 Přílohy k textu:  

1.1. Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

1.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  

1.3. Vyjádření Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MÚ Aš k umístění záměru 

 Mapovou a výkresovou dokumentaci:  

2.1. Situace záměru koordinační  

2.2. Výřez z územního plánu  

2.3. Skladebné prvky ÚSES  

2.4. Letecký snímek lokality – současný stav  

2.5. Letecký snímek lokality s vyznačením záměru  

2.6. Databáze SEKM Aš  

2.7. Registrační list skládky odpadu 

 Fotodokumentaci 

 Podkladové studie:  

4.1. Rozptylová studie – doplnění  

4.2. Hluková studie – doplnění  

4.3. Aktualizovaný dendrologický průzkum  

4.4. Inženýrsko geologický průzkum 

4.5. Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví 

4.6. Vyhodnocení vlivu záměru na skorce vodního a jeho biotop 

 

Hodnocení Části H. 

 

 V souladu se závaznou osnovou je k dokumentaci přiloženo vyjádření stavebního úřadu 

k umístění záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (je konstatován soulad). Bez 

připomínek. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM 

NA DOSAŢENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V areálu odpadového hospodářství města Aš bude umístěn sběrný dvůr a překladiště směsného 

komunálního odpadu. Ve sběrném dvoře budou soustřeďovány ostatní i nebezpečné odpady, 

v rozsahu dle souhlasu k provozování sběrného dvora. Odpady budou ukládány podle druhů 

do příslušných sběrných nádob a po naplnění nádob odváženy k dalšímu využití nebo 

odstranění. V překladišti budou směsné komunální odpady překládány z KUKA vozů do 

těžkých nákladních souprav a následně odváženy na skládku u Tisové. 

 

V areálu nebudou umístěny žádné technologické linky. Hlavní důraz při výstavbě areálu je 

třeba klást na stavebně technické řešení (nepropustné podlahy v provozních halách, výběr 

vhodných kontejnerů pro ukládání odpadů apod.). Po uvedení zařízení do provozu je nutné 

dbát na důsledné dodržování provozního řádu.  

 

Dokumentace byla zpracovávána ve fázi přípravy podkladů pro územní řízení. V této fázi 

projektové přípravy není posouzení stavebního řešení záměru z hlediska naplnění požadavků 

na využívání nejlepších dostupných technik možné. 

 

 

 

IV. POSOUZENÍ NAVRŢENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V dokumentaci, v kapitole D.IV., je uveden obsáhlý a podrobný výčet opatření navržených pro 

období přípravy, výstavby a provozu záměru.  

 

Navržená opatření byla doplněna o opatření, která vyplynula z vyjádření obdržených 

k dokumentaci a z vlastního posouzení v rámci zpracování posudku. Opatření jsou uvedena 

v návrhu stanoviska (viz posudek, kapitola VII. Návrh stanoviska). 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŢENÝCH VYJÁDŘENÍ 

K DOKUMENTACI  

Příslušný úřad, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

obdržel v průběhu posuzování záměru „Areál odpadového hospodářství města Aš včetně 

sběrného dvora“ následující vyjádření k dokumentaci:  

 

1. Vyjádření Petičního výboru Petice „Nechceme odpadové hospodářství v blízkosti 

obytných domů“ (zástupce Václav Hálek) a Mgr. Jitky Kovářové ze dne 4.1.2011 

2. Vyjádření Občanského sdružení ACER ze dne 5.1.2011 

3. Stanovisko Městského úřadu v Aši, odboru životního prostředí, č.j.: 10/034494/OŽP/Z ze 

dne 22.12.2010 

4. Sdělení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č.j.: 

H555K2CH3652S/221210/2.5 ze dne 22.12.2010 

5. Vyjádření Karlovarského kraje ze dne 6.1.2011 

6. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

zn.: 2800/ZZ/10 ze dne 6.1.2011 

7. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, 

zn.: ČIŽP/43/IPP/1000022.008/10/ZMK ze dne 6.1.2011 

8. Vyjádření Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel, č.j.: MZDR 

71622/2010-2/OZS-ČIL-P ze den 13.12.2010 

 

Dále jsou vypořádány všechny připomínky k dokumentaci uvedené ve vyjádřeních 

obdržených podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.: 

 

1. Vyjádření Petičního výboru Petice „Nechceme odpadové hospodářství v blízkosti 

obytných domŧ“ (zástupce Václav Hálek) a Mgr. Jitky Kovářové ze dne 4.1.2011 

 

Nesouhlasí se stavbou posuzovaného záměru a k dokumentaci mají následující 

připomínky: 

 

1.1. V kapitole B.I.5. dokumentace se uvádí, že dle informací MěÚ Aš, odboru správy 

majetku a investic, se neuvažuje o jiných variantách umístění záměru, přestože na 

jednání zástupců města Aše a petičního výboru sdělil starosta, že je zvažováno více 

variant, a že k realizaci záměru bude přistoupeno až po jejich projednání 

a vyhodnocení na zasedání Rady města (k tomuto projednání dosud nedošlo). 

1.2. Vlastní lokalizace sběrného dvora a překladiště komunálního odpadu na severním 

okraji Aše, jež je ve zprávě posuzována a pozitivně hodnocena jako výhodná 

z hlediska dopravních nákladů, je možné hodnotit i vcelku opačně. Minimální 

dopravní náklady by vznikly v případě umístění na jižní a nikoliv na severní okraj 

města jak je navrhováno v současnosti a to vzhledem k tomu, že se předpokládá odvoz 

odpadů na skládku Tisová.  

1.3. Zpochybnitelná je výhodnost lokality kvůli jejímu umístění mimo obytnou část města 

Aše. Vzdálenost posuzovaného záměru od obytné zástavby je menší (cca 150 m) než 

je uváděno v dokumentaci (180 – 200 m). Větší vzdálenost od centra města je 

vykompenzována klidným bydlením v blízkosti přírody. 

1.4. Není dostatečně prozkoumána navážka, na které má být areál umístěn, a není doložen 

původ odpadů, které se zde nachází (existuje podezření, že se zde nachází i odpady 
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z místních průmyslových podniků) a případný výskyt nebezpečných odpadů by 

znamenal ohrožení pro životní prostředí. Případné sesutí navážky ohrožuje životní 

prostředí.   

1.5. Není dostatečně posouzena emise pachových látek, které budou vznikat při provozu 

posuzovaného záměru a také není posouzena výstavba a provoz městské kompostárny, 

která je součástí záměru, v souvislosti s emise pachových látek (tedy jako možný zdroj 

zápachu). 

1.6. Není jasné, jak se v případě zprovoznění areálu odpadového hospodářství domáhat 

realizace opatření, pokud bude hluk obtěžující. 

1.7. Není zohledněn vliv záměru na ceny okolních nemovitostí. 

 

Stanovisko zpracovatelky posudku k vyjádření 

 

K bodu 1.1.:  

 

Zpracovatel oznámení nebo dokumentace může posoudit pouze varianty, které mu 

oznamovatel k posouzení předloží. Pokud je záměr předložen pouze v jedné variantě, 

porovnává se s tzv. nulovou variantou (varianta bez realizace záměru – zachování stávajícího 

stavu). Jak vyplývá z textu dokumentace, byla zpracovateli předložena k posouzení pouze 

posuzovaná varianta umístění záměru. Při hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo 

proto v dokumentaci použito porovnání s nulovou variantou.  

 

Pro úplnost uvádím, že podle § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je stanovisko k posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel 

jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Z toho 

vyplývá, že záměr může být realizován až na základě vydání povolení podle zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Vyřizování peticí je samostatné řízení. Nemá přímou vazbu na jiná řízení (tedy ani na řízení 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Řídí se zákonem č. 85/1990 Sb., 

o právu petičním. Podle § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. je státní orgán, který petici přijal 

povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, 

kdo zastupuje členy petičního výboru. Pokud petiční výbor není spokojen s vyřízením petice, 

musí se znovu obrátit na příslušný státní orgán.  

 

K bodu 1.2.:  

 

Souhlasím s připomínkou ve vyjádření, že „Umístěním na jižní stranu města by tak odpadla 

doprava přes centrum Aše související s veškerým odvozem odpadu a také část dopravy 

v souvislosti s jeho svozem z ostatních částí města do areálu odpadového hospodářství 

a doprava přes centrum by narostla pouze o svoz odpadů z obcí severně od města Aš“. Je 

pravděpodobné, že při odvozu odpadů na skládku u Tisové, by umístění areálu odpadového 

hospodářství na severním okraji Aše bylo z hlediska dopravních nákladů výhodnější.   

 

V kapitole B.I.5. dokumentace se jako jeden z důvodů uvádí, že sloučením stávajícího 

provozoven, to je sběrného dvora v ulici Hedvábnická a překladiště na bývalé skládce ve 

Vernéřově, do nového areálu odpadového hospodářství povede zejména ke snížení celkových 
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provozních nákladů (nikoliv pouze dopravních nákladů) a dále, že umístění záměru vychází 

z platného územního plánu města Aše. 

 

Posuzování vlivů záměru (stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k zákonu 

č. 100/2001 Sb.) na životní prostředí zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 

předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní 

prostředí (§ 5 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.) a nezabývá se hodnocením nákladů na výstavbu 

ani provozování záměru. 

 

Vymezení zastavitelné funkční plochy N20 Aš – Saská, jako plochy pro umístění zařízení 

technické infrastruktury – nakládání s odpady, bylo provedeno v rámci zpracování územního 

plánu města Aše. Posouzení vlivů zastavitelných funkčních ploch (územních plánů – 

koncepcí) na životní prostředí, je upraveno v § 10a zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se 

o samostatné posuzování, které nelze sloučit s posuzováním vlivu záměru na životní prostředí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vhodnost (nevhodnost) umístění zastavitelné funkční plochy 

N20 Aš – Saská nelze posuzovat v rámci posuzování záměru „Areál odpadového hospodářství 

města Aš včetně sběrného dvora“.  

 

K bodu 1.3.: 
 

Jak již bylo uvedeno ve stanovisku k bodu 1.2., předmětem prováděného posuzování není 

posouzení lokality (koncepce), ale stavby (záměru) areálu odpadového hospodářství (sběrného 

dvora a překladiště).  

 

Pro úplnost uvádím, že „Územní plán Aš“ byl vydán Zastupitelstvem města Aš usnesením 

č. 394 ze dne 17.12.2008 (nabytí účinnosti 6.1.2009).   

 

Podle § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. 

 

Podle § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je účelem posuzování vlivů na životní prostředí 

získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních 

právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.  

 

Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází 

k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické 

stability (§ 5 zákona o životním prostředí). 

 

Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou 

činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy (§ 8 odst. 2 zákona o životním prostředí). 
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Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou 

podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí (§ 8 odst. 1 zákona o životním 

prostředí). 

 

Z výkladu výše uvedených pojmů lze odvodit, že realizace záměru (v tomto konkrétním 

případě stavba sběrného dvora a překladiště) je možná za překladu, že nebude docházet 

k poškozování životního prostředí, to je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou 

lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.  

 

Není proto rozhodující, zda se nejbliţší rodinné domy nachází 150, 180 nebo 200 m od 

plánovaného záměru, ale zda nebudou překročeny platné limity pro znečištění stanovené 

zvláštními předpisy (například pro hluk, čistotu ovzduší apod.). 

 

K bodu 1.4.: 
 

Podle analytické části Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje (příloha č. 12) 

není předmětná navážka (skládka) zařazena mezi staré ekologické zátěže okresu Cheb. Podle 

územního plánu města Aše není nutné předmětnou plochu rekultivovat nebo asanovat, ale je 

možné ji využít k výstavbě areálu odpadového hospodářství. 

 

Pro zajištění stability svahu navážky je navrženo vybudování opěrné stěny v patě svahu. Podle 

inženýrsko-geologického průzkumu jsou základové poměry zájmové lokality složité a je 

možné předpokládat, že projektované haly bude nutné založit na pilotech.  

 

Navážky (skládky), u kterých není přesně známo jejich druhové složení, vždy představují 

potenciální riziko pro životní prostředí. Z tohoto důvodu bude nutné monitorovat jakost vody 

v Ašském potoce. Jakost vody je třeba posoudit ještě před zahájením výstavby záměru 

a sledovat ji po celou dobu výstavby i po uvedení záměru do provozu (opatření je zahrnuto do 

návrhu stanoviska).  

 

K bodu 1.5.: 

 

Technologický proces překládání směsného komunálního odpadu z KUKA vozů do těžkých 

nákladních souprav, který bude prováděn v posuzovaném areálu odpadového hospodářství – 

v překladišti, je malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší (§ 3 odst. 4 nařízení vlády 

č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší).    

 

Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, se stanovení koncentrace 

pachových látek nevztahuje na malé stacionární zdroje. 

 

Vznik zápachu při nakládání s komunálním odpadem nelze vyloučit. Obtěžujícímu zápachu je 

nutné předcházet řádným provozováním překladiště komunálních odpadů. 

 

Výstavba kompostárny není součástí posuzovaného areálu odpadového hospodářství, proto 

není v předkládané dokumentaci posuzována. Případná stavba kompostárny bude posouzena 

v rámci samostatného řízení před vydáním územního rozhodnutí. 
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K bodu 1.6.: 

 

Podle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel objektů, jejichž provozem 

vzniká hluk povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické 

limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné 

vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno 

nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 

 

Pokud navržená opatření nebudou dostačující, bude nutné přijmout opatření nová, tak, aby 

byly dodrženy platné hygienické limity. Orgánem státní správy v ochraně veřejného zdraví je 

v tomto případě Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech. 

 

K bodu 1.7.: 
 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se v dokumentaci v kapitole D.I.9. zabývá 

zkoumáním vlivů záměru na hmotný majetek a kulturní památky. Jedná se však o posouzení 

z hlediska stavebního, technického, kulturního, historického apod., nikoliv z hlediska 

ekonomického. Posuzováním poklesu či růstu cen nemovitostí se hodnocení vlivů záměrů na 

životní prostředí nezabývá.  

 

2. Vyjádření Občanského sdruţení ACER ze dne 5.1.2011 

 

Připomínky dokumentaci: 

 

2.1. V kapitole B.I.5 dokumentace se uvádí, že dle informací MěÚ Aš, odboru správy 

majetku a investic, se neuvažuje o jiných variantách umístění záměru, přestože na 

jednání zástupců města Aše a petičního výboru sdělil starosta, že je zvažováno více 

variant, a že k realizaci záměru bude přistoupeno až po jejich projednání 

a vyhodnocení na zasedání Rady města (k tomuto projednání dosud nedošlo). 

2.2. Město Aš vybudovalo I. etapu obchvatu města, aby byla odvedena nákladní doprava 

z centra města. Umístěním záměru na severní okraj města dojde ke zvýšení dopravní 

zátěže ve městě (ke zvýšení emisí, prašnosti i zápachu), ke zvýšení nákladů na 

dopravu (v dokumentaci se uvádí, že je poloha výhodná i z hlediska nákladů na 

dopravu) – umístěním na jižní okraj města by se přepravní vzdálenost zkrátila cca o 

3,4 km (předpokládá se odvoz odpadů na skládku Tisová). 

2.3. Vzdálenost posuzovaného záměru od obytné zástavby je menší (cca 150 m) než je 

uváděno v dokumentaci (180 – 200 m). V blízkosti záměru se nachází PP Halštrov 

(cca 200 m východně). Jedná se o klidovou zónu a výstavbou posuzovaného záměru 

dojde k jejímu znehodnocení. 

2.4. Není dostatečně prozkoumána navážka, na které má být areál umístěn, a není doložen 

původ odpadů, které se zde nachází (existuje podezření, že se zde nachází i odpady 

z místních průmyslových podniků) a případný výskyt nebezpečných odpadů by 

znamenal ohrožení pro životní prostředí.  

2.5. Provoz na zpracování biologického odpadu, který je součástí záměru, není 

v dokumentaci posouzen z hlediska jejího vlivu jako možného zdroje zápachu. 

2.6. Není zohledněn vliv záměru na ceny okolních nemovitostí. 
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2.7. Pokud Krajský úřad Karlovarského kraje záměr schválí, požaduje sdružení stanovení 

konkrétních limitů pro šíření hluku a zápachu. 

 

Stanovisko zpracovatelky posudku k vyjádření 

 

Připomínky Občanského sdružení ACER jsou prakticky shodné s připomínkami uplatněnými 

Petičním výborem Petice „Nechceme odpadové hospodářství v blízkosti obytných domů“ 

a Mgr. Jitkou Kovářovou, uvedenými v této kapitole pod bodem 1. Proto je shodné 

i stanovisko zpracovatelky posudku k vyjádření. Stanovisko k bodům 2.1. až 2.5. lze nalézt 

pod body 1.1. až 1.5. Stanovisko k bodu 2.6. je uvedeno pod bodem 1.7. 

 

K bodu 2.7.: 

 

Podmínky pro provozování záměru budou upřesněny v dalších etapách přípravy. Příslušným 

orgánem státní správy v ochraně veřejného zdraví pro stanovení hygienických limitů hluku je 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech.  

 

Překladiště komunálních odpadů je malým stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Podle 

vyhlášky č. 362/2006 Sb. se povinnost stanovení koncentrace pachových látek na malé 

stacionární zdroje znečišťování ovzduší nevztahuje. 

 

3. Stanovisko Městského úřadu v Aši, odboru ţivotního prostředí, č.j.: 

10/034494/OŢP/Z ze dne 22.12.2010 

 

Nemá k dokumentaci připomínky a považuje posuzovaný záměr za akceptovatelný. 

 

Úsek odpadového hospodářství 

 

Upozorňuje na chybné uvedení správního úřadu v kapitole B.I.9. Výčet navazujících 

rozhodnutí. Příslušným správním orgánem pro udělení souhlasu k provozu zařízení ke 

sběru a výkupu odpadů je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství. 

 

Stanovisko zpracovatelky posudku k vyjádření 

 

Připomínka byla vypořádána v rámci hodnocení kapitoly B.I.9. při posouzení dokumentace. 

 

4. Sdělení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech č.j.: H555K2CH3652S/221210/2.5 ze dne 22.12.2010 

 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nemá Krajská hygienická stanice připomínky. 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje vydala dne 12.7.2010 pod č.j. 

H555K2CH1807S/120710/2.5 souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení pro 

posuzovaný záměr s podmínkou, že ve zkušebním provozu budou ověřeny závěry hlukové 

studie měřením hluku z dopravy v nejbližším chráněném prostoru staveb, s případným 

doplněním protihlukových opatření ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro posouzení příspěvku uvažované 

stavby bude zároveň provedeno měření hluku z liniových zdrojů před zahájením stavby. 
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Stanovisko zpracovatelky posudku k vyjádření 

 

Podmínka je respektována a je zahrnuta do opatření v návrhu stanoviska. 

 

5. Vyjádření Karlovarského kraje ze dne 6.1.2011 

 

Karlovarský kraj, po prostudování předložené dokumentace, souhlasí s posuzovaným 

záměrem, za podmínky, že budou dodržena veškerá zákonná opatření. 

 

6. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru ţivotního prostředí 

a zemědělství, zn.: 2800/ZZ/10 ze dne 6.1.2011 

 

Odpadové hospodářství 

 

V dokumentaci je uvedeno (na str. 11), že z hlediska zákona o odpadech bude v areálu 

prováděno skladování. Prováděná činnost však nebude skladování, ale v případě sběrného 

dvora sběr a výkup odpadů.  

 

Ve výčtu navazujících rozhodnutí (v tabulce 3 na str. 16 – 17) je jako příslušný správní 

orgán pro vydání souhlasu k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

uveden MÚ Aš. Příslušným správním orgánem pro vydání tohoto souhlasu je však krajský 

úřad.  

 

V dokumentaci je popsáno nakládání s odpady, při kterém není dodržena hierarchie 

stanovená § 9a zákona o odpadech (např. na str. 23, 24, 26).  

 

Mezi odpady, se kterými se bude v areálu nakládat je v dokumentaci (na str. 24) uveden 

odpad 20 03 01. S tímto odpadem se bude moci nakládat pouze v překladišti.  

 

IPPC  

 

Doporučujeme požádat MŽP ČR o vyjádření, zda zařízení nespadá pod režim zákona 

č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, vzhledem k možné příslušnosti do některé 

z kategorií odstavce 5, Přílohy č. 1 téhož zákona. Upozorňuje, že v případě takovéto 

alternativy nelze vydat stavební povolení bez předchozího vydání integrovaného povolení.  

 

Stanovisko zpracovatelky posudku k vyjádření 

 

Vyjádření k připomínkám úseku odpadového hospodářství: 

 

V posuzované dokumentaci byly kromě nepřesností uvedených ve vyjádření Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zjištěny ještě další nedostatky 

a to zejména v Části B. Údaje o záměru. Jedná se o nepřesnosti v používaných odborných 

termínech a různě závažné formální i věcně chyby.  

 

Připomínky k zjištěným nedostatkům a jejich podrobné hodnocení je uvedeno v tomto 

posudku, v kapitole II. Posouzení dokumentace, vždy u příslušné hodnocené kapitoly 

dokumentace. Na základě podrobného prostudování posuzované dokumentace bylo 
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konstatováno, že nepřesnosti uvedené v dokumentaci nemají vliv na závěry uváděné 

v dokumentaci ani na hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. 
 

Vyjádření k připomínkám úseku IPPC: 
 

Doporučení požádat MŽP ČR o vyjádření, zda zařízení nespadá pod režim zákona 

o integrované prevenci, je zahrnuto do návrhu stanoviska. 

 

7. Vyjádření České inspekce ţivotního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, 

zn.: ČIŢP/43/IPP/1000022.008/10/ZMK ze dne 6.1.2011 
 

Oddělení ochrany ovzduší 
 

Překladiště komunálních odpadů je podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. malým 

stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší a proto nemá povinnost měřit pachové látky. 

Dodržování podmínek provozu je těžko kontrolovatelné. Umístění překladiště 

komunálního odpadu necelých 200 m od obytné zástavby je naprosto nevhodné vzhledem 

k možnosti úniku pachových emisí, vyššího výskytu hmyzu a hlodavců. Rovněž umístění 

kompostárny v této lokalitě nedoporučujeme, neboť nelze vyloučit emise zapáchajících 

látek. 
 

Oddělení ochrany vod – pobočka Karlovy Vary 
 

Vyjádření vydané k oznámení pod č.j. ČIŽP/43/IPP/1000019.060/10/ZMK ze dne 

11.8.2010 je platné v celém rozsahu. Podle tohoto vyjádření nejsou dostatečným způsobem 

řešeny mycí vody pro obsluhu areálu (o konkrétním způsobu jejich likvidace je nutné 

rozhodnout nejpozději v rámci stavebního řízení), k žádosti o stavební povolení je nutné 

doložit způsob likvidace veškerých odpadních vod a druh použitého lapolu na dešťové 

kanalizaci. Je nutné požádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas podle § 17 odst. 1 

písm. b) zákona o vodách. Před uvedením do provozu předložit příslušnému vodoprávnímu 

úřadu k odsouhlasení havarijní plán ochrany vod pro celý objekt.   
 

Oddělení odpadového hospodářství 
 

Vzhledem k blízkosti záměru od obytné zástavby hodnotí realizaci překladiště 

v plánovaném areálu odpadového hospodářství jako problematickou s ohledem na možnost 

vzniku a šíření zápachu. Realizací kompostárny v areálu odpadového hospodářství by se 

mohl problém zápachu ještě zvýšit. 
 

Ostatní oddělení a referát integrace 
 

Nemají připomínky.  
 

České inspekce životního prostředí doporučuje alternativní řešení záměru ve vhodnější 

lokalitě dostatečně vzdálené od obytné zóny. 
 

Stanovisko zpracovatelky posudku k vyjádření 
 

Vyjádření k připomínkám oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství: 
 

Překladiště komunálních odpadů je podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. malým stacionárním 

zdrojem znečišťování ovzduší, pro který není stanoven emisní limit a nemá povinnost měřit 
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pachové látky. Vzhledem k této skutečnosti lze konstatovat, že v souvislosti s provozováním 

překladiště nebude docházet k poškozování životního prostředí, to je zhoršování jeho stavu 

znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy, ve 

smyslu ustanovení § 8 zákona o životním prostředí. Zatížení území, provozování překladiště, 

je možné považovat za únosné (§ 5 zákona o životním prostředí). 

 

V zařízeních, kde se nakládá s komunálními odpady, lze předpokládat výskyt synatropních 

hlodavců (hlodavců vyskytujících se v těsné blízkosti lidských sídlišť), především potkana 

a myši domácí. Vzhledem k jejich rychlé reprodukci, mohou populace hlodavců v krátké době 

dosáhnout kalamitního přemnožení. Navíc je jejich reprodukce i prostorová aktivita cyklicky 

ovlivňována sezónně. V podmínkách překladiště může být populační hustota hlodavců 

podmíněna i jejich pasivní migrací (přivážením hlodavců s odpady), což závisí na zamořenosti 

oblasti svozu. Zárukou udržování hlodavců na minimální úrovni je přísné udržování pořádku 

a průběžné provádění účinné deratizace areálu podle platné metodiky deratizace. 

 

V případě sezónního výskytu obtížného hmyzu je třeba provést jeho účinnou dezinsekci za 

pomoci profesionální firmy mající široký sortiment přípravků, speciální aplikační techniky 

a oprávnění s tímto materiálem zacházet. 

 

Požadavek na průběžné provádění účinné deratizace a dezinsekce areálu odpadového 

hospodářství je zahrnutý do opatření v návrhu stanoviska. 

 

Pochybnosti o řádném provozování zařízení nemohou být dŧvodem k vydání 

nesouhlasného stanoviska k záměru podle zákona o posuzování vlivŧ na ţivotní 

prostředí. Je na zváţení oznamovatele, zda překladiště komunálních odpadŧ, které je 

potenciálním zdrojem pachových látek, neumístí na jiné vhodné lokalitě dostatečně 

vzdálené od obytné zástavby. 

 

Výstavba komunitní kompostárny není podle podkladů oznamovatele součástí posuzovaného 

areálu odpadového hospodářství, proto není předmětem tohoto posuzování. Případná stavba 

komunitní kompostárny bude posuzována v rámci samostatného řízení. 

 

Vyjádření k připomínkám oddělení ochrany vod: 

 

Požadavky oddělení ochrany vod, k žádosti o stavební povolení doložit způsob likvidace 

veškerých odpadních vod a druh použitého lapolu na dešťové kanalizaci, požádat příslušný 

vodoprávní úřad o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vodách a před uvedením do 

provozu předložit vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení havarijní plán ochrany vod pro celý 

objekt, budou zahrnuty do opatření v návrhu stanoviska.  

 

8. Vyjádření Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel, č.j.: 

MZDR 71622/2010-2/OZS-ČIL-P ze den 13.12.2010 

 

Český inspektorát lázní a zřídel nemá k dokumentaci námitky. 

 

Český inspektorát lázní vydal dne 27.7.2010 souhlasné vyjádření k oznámení záměru podle 

§ 6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a nepožadoval další posouzení záměru. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 

Z HLEDISKA VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

V rámci procesu posuzování vlivů záměru „Areál odpadového hospodářství města Aš včetně 

sběrného dvora“ na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí zpracovaná podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.  

 

V předkládaném posudku, zpracovaném podle § 9, v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 

k zákonu č. 100/2001 Sb. je provedeno hodnocení dokumentace.  

 

V dokumentaci jsou uvedeny všechny podstatné vlivy vyplývající z umístění záměru v dané 

lokalitě související s výstavbou a provozem areálu odpadového hospodářství (sběrného dvora 

a překladiště) a je posouzen jejich dopad na životní prostředí i na veřejné zdraví. 

V dokumentaci jsou vypořádány všechny relevantní připomínky uplatněné v průběhu 

zjišťovacího řízení. 

 

Při hodnocení dokumentace z hlediska formální a věcné správnosti byly zjištěny formální 

nedostatky, nepřesnosti v používaných odborných termínech i různě závažné věcně chyby. 

Zjištěné nedostatky jsou komentovány vždy u hodnocené kapitoly dokumentace výše 

v posudku. Na základě podrobného prostudování posuzované dokumentace bylo konstatováno, 

že zjištěné nepřesnosti nemají vliv na závěry uváděné v dokumentaci ani na hodnocení vlivů 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Vzhledem k charakteru záměru je třeba za zásadní považovat řádné provozování záměru 

v souladu s provozním řádem. 

 

Na základě údajŧ uvedených v dokumentaci a za předpokladu dodrţování navrţených 

opatření a příslušných právních předpisŧ lze konstatovat, ţe v souvislosti s realizací 

záměru „Areál odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora“ nedojde 

k poškozování ţivotního prostředí a záměr je akceptovatelný. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

K R A J S K Ý  Ú Ř A D  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory  

 

 

 

STANOVISKO 
K POSOUZENÍ VLIVŦ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

I. Identifikační údaje 

 
1. Název záměru     

 

Areál odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru  

 

Výstavba areálu odpadového hospodářství se sběrným dvorem a překladištěm směsného 

komunálního odpadu  

 

Celková plocha záměru    6 922 m
2
 

z toho: venkovní plochy   4 948 m
2
  

         kryté objekty    1 974 m
2
 

 

3. Umístění záměru  

 

Kraj     Karlovarský 

Obec     Aš 

Katastrální území   Aš 

Pozemky parcelní číslo    1135/1 (část), 1135/2 (část)  

 

4. Obchodní firma oznamovatele   Město Aš 

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Blažkem 

 

5. IČ oznamovatele     00253901 
 

6. Sídlo oznamovatele   Kamenná 52, 352 01 Aš 
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II. Prŧběh posuzování 

 
1. Oznámení  

 

Zpracovatel oznámení:  Ing. Pavel Veselý 

     Lamačova 906 

     152 00 Praha 5 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2806/1491/OPVŽP/94 

 

Datum předloţení:    červenec 2010  

 

2. Dokumentace  

 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Pavel Veselý 

     Lamačova 906 

     152 00 Praha 5 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2806/1491/OPVŽP/94 

 

Datum předloţení:   prosinec 2010 

 

3. Posudek  

 

Zpracovatel posudku:  Ing. Hana Henyšová 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32 

350 02 Cheb 

     osvědčení odborné způsobilosti č.j. 9823/1105/OPVŽP/97 

 

Datum předloţení:  duben 2011 

 

4. Veřejné projednání  

 

Místo konání:   

 

 Datum konání:    
 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

 

 Dne … Krajský úřad Karlovarského kraje (dále jen „KÚKK“) obdržel oznámení dle 

přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 

„zákon“), od oznamovatele Města Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš, zpracované Ing. Pavlem 

Veselým, který je držitelem autorizace ve smyslu zákona 

 dne 22.7.2010 bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona – informace o oznámení byla 

zveřejněna na úřední desce Karlovarského kraje a oznámení bylo rozesláno dotčeným 

územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření 

 dne 20.8.2010 bylo ukončeno zjišťovací řízení; v závěru zjišťovacího řízení bylo 

požadováno zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí zpracovanou dle přílohy 4 

zákona se zaměřením na posouzení záměru z hlediska vlivu na ovzduší, na hlukovou 

situaci, na zdraví obyvatel, variantní řešení záměru z hlediska jeho lokalizace, biologické 
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posouzení, které prověří případný vliv na funkci biokoridorů a zásah do biotopu 

a životních podmínek skorce vodního, nový plán kácení, kde bude zachováno maximální 

možné množství dřevin, které budou sloužit jako izolační zeleň; dále oznamovatel 

v dokumentaci upřesní množství odpadu, s nímž bude nakládáno, alespoň přibližnou dobu 

dočasného skladování, správný název dotčeného vodního toku a další formální nedostatky, 

které jsou součástí přiložených došlých vyjádření 

 dne … KÚKK obdržel dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona zpracovanou Ing. Pavlem 

Veselým, který je držitelem autorizace ve smyslu zákona 

 dne 7.12.2010 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce Karlovarského 

kraje a dokumentace byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření 

 dne 21.1.2011 byla zpracováním posudku pověřena Ing. Hana Henyšová, která je 

držitelem autorizace dle zákona 

 dne 22.3.2011 obdržel KÚKK žádost o prodloužení lhůty pro zpracování posudku 

v souladu s § 9 odst. 3 zákona; žádosti o prodloužení lhůty bylo vyhověno  

 dne 15.4.2011 obdržel KÚKK zpracovaný posudek  

 dne … byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Karlovarského kraje 

a posudek byl rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním 

úřadům ke zveřejnění a vyjádření  

 dne … byla na úřední desce Karlovarského kraje zveřejněna pozvánka na veřejné 

projednání a byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 

správním úřadům  

 dne … se konalo veřejné projednání dle § 17 zákona 

 dne … byl vydán zápis z veřejného projednání 

 

6. Seznam subjektŧ, jejichţ vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

 

1. Karlovarský kraj 

2. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

3. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 

4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň 

5. Městský úřad v Aši, odbor životního prostředí 

6. Petiční výbor zastoupený Václavem Hálkem a Mgr. Jitka Kovářová 

7. Občanské sdružení ACER   

 

 

III. Hodnocení záměru 

 
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivŧ záměru na ţivotní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti 

 

Vliv na ovzduší 

 

Vliv záměru na imisní situaci v dotčeném území byl posouzen v rozptylové studii. Na základě 

výsledků rozptylové studie je možno konstatovat, že množství znečišťujících látek 

emitovaných ze zdrojů znečišťování ovzduší spojených s provozem záměru a jejich příspěvek 

k celkovému imisnímu zatížení dotčeného území lze považovat za nevýznamný.  
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Vliv na hlukovou situaci  

 

Vliv záměru na hlukovou situaci byl posouzen v hlukové studii. Podle výsledků hlukové 

studie posuzovaný záměr významným způsobem neovlivní akustickou situaci v zájmovém 

území a nepovede k překračování limitních hodnot v chráněném venkovním prostoru 

a v chráněném venkovním prostoru staveb, pro hluk během denního ani nočního období. 

 

Vliv na veřejné zdraví 

 

Vliv záměru na veřejné zdraví byl posouzen oprávněnou osobou v samostatné studii. V závěru 

studie je konstatováno, že realizace posuzovaného záměru přináší prakticky nezměněný 

expoziční scénář imisím hluku a polutantů ovzduší a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se 

stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví nezmění. 

 

Vliv na povrchové a podzemní vody 

 

Realizací záměru dojde ke vzniku splaškové odpadní vody, které budou shromažďovány 

v bezodtoké jímce a pravidelně vyváženy specializovanými firmami. Dešťové vody 

z manipulačních ploch budou po předčištění na odlučovači ropných látek odvedeny, spolu 

s ostatními, nekontaminovanými dešťovými vodami, do Ašského potoka.  

 

Negativní ovlivnění území z hlediska odtokových poměrů či negativní ovlivnění Ašského 

potoka z hlediska změn v průtoku či znečištění povrchových vod vlivem realizace či provozu 

posuzovaného záměru lze za správného provozu odlučovače ropných látek a dodržování 

stanovených limitů pro ukazatel C10 – C40 ve vypouštěných vodách vyloučit.  

 

Vliv na pŧdu 

 

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy. Záměr nemá vliv na 

zemědělský ani lesní půdní fond. 

 

Vliv na flóru, faunu a ekosystémy 

 

Provedeným terénním průzkumem nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných 

rostlin ani živočichů. Na základě dendrologického průzkumu bylo navrženo ke kácení celkem 

37 stromů a 5 keřů nebo keřových skupin (většinu těchto dřevin tvoří bříza, vrba a topol, 

dřeviny mají průměrnou až podprůměrnou sadovnickou hodnotou, zhoršený zdravotní stav 

a sníženou fyziologickou vitalitu). Záměr nemůže mít žádný vliv na vymezené skladebné 

prvky ÚSES. Podle provedeného posouzení nebude mít záměr vliv na populaci skorce vodního 

v Ašském potoce.  

 

Vliv na krajinu 

 

Navrhovaná stavba se nevymyká způsobu využití dotčeného území. Záměr nebude výškově 

přesahovat stávající okolní vegetaci. Bude zachováno maximální množství vzrostlé vegetace, 

po dokončení výstavby budou provedeny sadovnické úpravy areálu. Zásah do krajinného rázu 

nebude významný.  
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Vliv na horninové prostředí 

 

Záměr je navržen na antropogenních navážkách, nedojde k ovlivnění přírodních léčivých 

zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně ani jiných přírodních zdrojů. Vliv na horninové 

prostředí lze hodnotit jako nevýznamný.  

 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosaţený stupeň poznání pokud 

jde o znečišťování ţivotního prostředí 

 

V areálu odpadového hospodářství bude umístěn sběrný dvůr a překladiště pro směsný 

komunální odpad. Ve sběrném dvoře budou soustřeďovány ostatní i nebezpečné odpady, 

v rozsahu dle souhlasu k provozování sběrného dvora. Odpady budou ukládány podle druhů 

do příslušných sběrných nádob a po naplnění nádob odváženy k dalšímu využití nebo 

odstranění. V překladišti budou směsné komunální odpady překládány z KUKA vozů do 

těžkých nákladních souprav a následně odváženy na skládku u Tisové. 

 

V areálu nebudou umístěny žádné technologické linky. Hlavní důraz při realizaci záměru je 

třeba klást na stavební technické řešení (nepropustné podlahy v provozních halách, výběr 

vhodných kontejnerů pro ukládání odpadů apod.). Dokumentace byla zpracovávána ve fázi 

přípravy podkladů pro územní řízení. V této fázi projektové přípravy není posouzení 

technického a technologického řešení záměru z hlediska naplnění požadavků na využívání 

nejlepších dostupných technik možné. 

 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivŧ záměru na ţivotní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor 

vlivŧ na ţivotní prostředí 

 

Opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházejí z procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí a jsou specifikovány jako podmínky tohoto stanoviska. Vzhledem 

k charakteru záměru je třeba za zásadní považovat řádné provozování záměru v souladu 

s provozním řádem. 

 

4. Pořadí variant (pokud byly předloţeny) z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí  

 

Dokumentace nebyla předložena ve variantách. 

 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku 
 

5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení): 

 

V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno 

celkem osm vyjádření, z toho jedno vyjádření občanů, jedno vyjádření občanského sdružení, 

jedno vyjádření územně samosprávného celku a pět vyjádření dotčených správních úřadů.  
 

Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku 

vypořádány (viz kapitola V.). Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, 

které spadají do kompetence zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byly 

zpracovatelkou posudku zařazeny do návrhu stanoviska. 
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5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:   

 

 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivŧ záměru na ţivotní 

prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdŧvodnění 

nepřijatelnosti záměru 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

úřad podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na 

základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim 

uplatněným vydává podle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska 

přijatelnosti vlivŧ záměru na ţivotní prostředí 

 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k realizaci záměru 

 

Areál odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora 
 

v posuzovaném rozsahu s tím, že níže uvedené podmínky budou respektovány a zohledněny 

v následujících stupních projektové přípravy stavby a zahrnuty jako podmínky navazujících 

správních řízení. 

 

Opatření pro období přípravy stavby: 

 

1. Požádat MŽP ČR o vyjádření, zda posuzovaný záměr nespadá pod režim zákona 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Pokud ano, požádat 

o vydání integrovaného povolení.  

2. K žádosti o stavební povolení doložit způsob likvidace veškerých odpadních vod a druh 

použitého odlučovače ropných látek na dešťové kanalizaci. 

3. Požádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vodách.  

4. Požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

5. Navrhnout způsob a rozsah odstranění stávajících zemních valů z plochy staré stavební 

navážky; způsob provedení konzultovat s dotčeným orgánem ochrany přírody (odstranění 

zemních valů je možné provést pouze na základě příslušných povolení). 

6. Konkretizovat lokalitu, na kterou bude ukládána výkopová zemina a trasy pro odvoz 

zeminy. 

7. Provést plošné radonové měření a případné riziko z expozice radonu v místě záměru 

zohlednit v projektovém řešení stavební části. 

8. Zpracovat projekt sadových úprav areálu (projekt musí být součásti dokumentace pro 

stavební povolení). Při zpracování vycházet z dendrologického průzkumu.  

9. Provést měření stávající hladiny hluku u vybraných chráněných objektů situovaných 

nejblíže navrhovanému umístění záměru a vyhodnotit stávající hlukovou zátěž. Pro 

posouzení příspěvku uvažované stavby provést zároveň měření hluku z liniových zdrojů 

před zahájením stavby. 

10. Zahájit monitorování jakosti vody v Ašském potoce pod plánovanou stavbou.  
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Opatření pro období výstavby: 

 

1. Pro minimalizaci výskytu sekundární prašnosti omezit zásoby sypkých stavebních 

materiálů, staveniště případně oplotit za použití vhodné geotextilie.  

2. Správnou organizací stavebních prací a dopravy dbát na minimalizaci prašnosti. Při 

suchém počasí provádět kropení a čištění komunikací za účelem omezení prašnosti 

v okolí stavby, případně převážet sypké materiály na zakrytých korbách, zabezpečené 

proti úsypům. 

3. Zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací (nejen splachem, ale 

i sběrem). 

4. Všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů stavby 

a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními. 

5. Upřednostnit nasazení stavebních mechanismů a nákladních vozidel s nízkými hodnotami 

emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

6. Důsledně dodržovat trasy dopravy po sjednaných komunikacích, parkovat na vymezených 

plochách, s odpady manipulovat pouze na vymezených místech, apod. 

7. Zajistit, aby pohyb stavebních mechanismů resp. skladování stavebních materiálů 

a odpadů byl v souladu s aktuálními předpisy (předcházení k úniku  látek závadných 

vodám do okolního prostředí) tj. např. zajistit očistu manipulačních vozidel opouštějících 

stavbu areálu, skladovat sypké materiály na zabezpečených plochách atd. 

8. S látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod nakládat v souladu se 

zákonem o vodách. V případě manipulace s látkami ohrožujícími jakost vod je nutné 

pohybovat se pouze na zpevněných plochách.  

9. V průběhu výstavby neskladovat ve stavebních dvorech žádné látky nebezpečné vodám, 

včetně zásob pohonných hmot. Zamezit rovněž odtoku bahna ze stavby do vodoteče. 

10. V případě úniku závadných látek do terénu okamžitě přerušit únik látek do okolí. Zabránit 

volnému odtoku látek do příkopů, kanalizací, povrchových toků, zasakování do zeminy 

atd. Zajistit, aby ve stavebním dvoře bylo k dispozici dostatečné množství sorpčních 

prostředků, ochranných pomůcek a pracovního náčiní pro pracovníky.  

11. Odpady z výstavby záměru shromažďovat na vyhrazených místech, třídit je a zároveň 

průběžně odvážet z místa vzniku, aby byl minimalizován jejich nepříznivý vliv na 

bezpečnost při práci a bylo umožněno jejich další využití. 

12. Zajistit, aby původce odpadů vzniklých v průběhu výstavby záměru zpracoval všechny 

potřebné podklady podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů a předložit je ke 

kolaudačnímu řízení.  

13. Zajistit kontrolu stavebních prací a údržbu stavebních mechanizmů. V případě zjištění 

úniku ropných látek na nezpevněné plochy, okamžitě zajistit odtěžení kontaminované 

zeminy a její uložení do nepropustných nádob (kontejnerů).  

14. Nebezpečné odpady ukládat pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 

s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadů. V žádném případě nesmí být prováděno 

nezákonné odstraňování odpadů jejich spalováním na místě nebo jejich ukládání do 

horninového prostředí. 

15. Nebezpečné odpady vzniklé v případě havárie předávat pouze osobám oprávněným 

k nakládání s těmito odpady.  

16. Při výstavbě provádět stavební práce tak, aby byly dodržovány příslušné hygienické 

limity pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb, 

dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb.  

17. Pro eliminaci hluku ze staveniště provádět pravidelnou kontrolu technického stavu strojů 

a mechanizace. 
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18. Omezit chod strojů na prázdno a volnoběh nákladních aut na nezbytně nutnou dobu. 

19. Informovat dotčené obyvatele o rozsahu stavebních prací a dočasném zhoršení akustické 

pohody v území a ustanovit osobu odpovědnou za komunikaci s obyvateli a za sjednávání 

případných nápravných opatření. 

20. Z důvodu odstínění obytné zástavby v okolí ulic Na Háji a Poděbradova vybudovat podél 

východního okraje areálu protihlukovou stěnu (zpracovatel dokumentace doporučuje při 

výstavbě objektů v místě záměru, pokud to technické podmínky umožní, začít s instalací 

této stěny, aby došlo k odstínění emisí hluku ze stavební mechanizace během navazujících 

etap výstavby). 

21. Kontrolovat, zda výkopová zemina i zemina ze staré stavební navážky (skládky), není 

kontaminována a s vytěženým materiálem nakládat podle jeho skutečných vlastností. 

22. Se stavebními odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech, nesmí být ukládány do 

půdy nebo do terénních nerovností. 

23. Učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících horninové 

prostředí.  

24. Veškeré stavební práce a logistiku stavby provádět tak, aby nedošlo k devastaci 

stávajících ploch zeleně mimo záboru území pro stavbu. Dřeviny určené k zachování 

v okolí stavby chránit proti poškození v souladu s ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů, 

porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). 

25. Stavební činnosti, včetně plánovaného zpevnění břehů Ašského potoka a svahů bývalé 

skládky, zahájit mimo vegetační období a hnízdní období ptactva pro vyloučení 

případného rušení ptáků při krmení mláďat. 

26. Zamezit činnostem, které by negativně ovlivnily stav Ašského potoka, který po cca 200 m 

od plochy záměru přechází v registrovaný lokální biokoridor, zejména poškození 

břehového porostu, znečištění toku, úniku škodlivých látek apod.  

27. Bezprostředně po výstavbě, případně s předstihem tak, aby nebyl promeškán čas pro 

vývoj funkční zeleně, realizovat ozelenění areálu podle schváleného projektu sadových 

úprav.  

28. V rámci sadových úprav areálu zajistit vylepšení stávajícího substrátu (zeminy) na 

plochách zeleně (výsadba dřevin by měla být provedena se 100 % výměnou půdy). 

29. Po dokončení výstavby provést úplnou likvidaci stavebních dvorů, účelových komunikací 

a rekultivaci dotčených ploch. 

30. Pokračovat v monitorování jakosti vody v Ašském potoce pod plánovanou stavbou. 

V případě zhoršení jakosti vody zajisti potřebná opatření. 

 

Opatření pro období provozu: 

 

1. Zařízení k nakládání s odpady provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, 

kterým bude udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. 

2. Před uvedením do provozu předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení 

havarijní plán ochrany vod pro celý objekt. 

3. Při provozování zařízení důsledně dodržovat podmínky schváleného provozního řádu. 

4. Ve zkušebním provozu ověřit závěry hlukové studie. Provést měření hluku z dopravy 

v nejbližším chráněném prostoru staveb (ve stejných kontrolních bodech jako při měření 

hluku před realizací záměru) a případně doplnit protihluková opatření ve smyslu nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

5. Pravidelně kontrolovat stav a zajišťovat údržbu odlučovače ropných látek sloužícího 

k předčištění dešťových odpadních vod ze zpevněných ploch areálu, a dále kontrolovat 

stav jímky splaškových vod. 
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6. V případě úniku látek nebezpečných vodám zabránit jejich dalšímu šíření, provést 

okamžitě sanaci zasaženého prostoru a následný nezbytný úklid kontaminovaného místa. 

7. Co nejvíce zkrátit překládání komunálního odpadu na překladišti a zajišťovat jeho včasný 

odvoz (nejpozději do 48 hodin) s cílem vyloučit riziko tvorby pachových látek a 

obtěžování okolí areálu zápachem. 

8. K zabránění úletu lehkých frakcí komunálního odpadu používat při manipulaci s odpadem 

vhodné, pokud možno uzavřené dopravní prostředky, a manipulaci provádět v maximální 

možné míře v uzavřené hale překladiště. Manipulační plochy i jednotlivé objekty 

pravidelně uklízet. 

9. Pro udržování hlodavců na minimální úrovni provádět průběžně účinnou deratizaci. 

10. Sledovat výskyt synantropních much a při jejich zvýšeném výskytu provést účinnou 

dezinsekci areálu. 

11. Provádět péči o vysazené dřeviny minimálně po dobu pěti let od vysazení. 

12. Pokračovat v monitorování jakosti vody v Ašském potoce pod plánovanou stavbou. 

V případě zhoršení jakosti vody zajisti potřebná opatření. 

 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Stanovisko nenahrazuje vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost 

oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. 

 

 

Datum vydání stanoviska: 

 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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PODKLADY 

Pro zpracování posudku byly pouţity následující podklady: 
 

1. Dokumentace podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. pro záměr „Areál 

odpadového hospodářství města Aš včetně sběrného dvora“ z listopadu 2010  

2. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. pro záměr „Areál odpadového 

hospodářství města Aš včetně sběrného dvora“ z června 2010 

3. Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona ze dne 20.8.2010 a kopie vyjádření 

k oznámení předané Krajským úřadem Karlovarského kraje 

4. Kopie vyjádření k dokumentaci předané Krajským úřadem Karlovarského kraje  

 

 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI POSUDKU 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely 

na zpracování posudku: 
 

Ing. Hana Henyšová 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32 

350 02 Cheb 

tel.: 606 406 452, 354 432 152  

 

Prohlašuji, že jsem se žádným způsobem nepodílela na zpracování oznámení ani 

dokumentace posuzovaného záměru. 

 

Autorizace ke zpracování posudku: 
 

Osvědčení odborné způsobilosti č.j. 9823/1105/OPVŽP/97 ze dne 28.4.1998 

 

Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 

č.j. 32407/ENV/06 ze dne 11.5.2006 

 

Datum zpracování posudku  
 

14.4.2011 

 

Podpis zpracovatele posudku: 
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PŘÍLOHY 

Kopie obdržených vyjádření k dokumentaci: 

1. Petiční výbor Petice „Nechceme odpadové hospodářství v blízkosti obytných domů“ 

(zastoupený Václavem Hálkem) a Mgr. Jitka Kovářová, ze dne 4.1.2011 

2. Občanské sdružení ACER, ze dne 5.1.2011 

3. Městský úřad v Aši, odbor životního prostředí, ze dne 22.12.2010 

4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, ze dne 

22.12.2010 

5. Karlovarský kraj, ze dne 6.1.2011 

6. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 

6.1.2011 

7. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 6.1.2011 

a vyjádření k oznámení ze dne 11.8.2010  

8. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, ze dne 12.12.2010 
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PŘÍLOHA č. 1 
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PŘÍLOHA č. 2 
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