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Oznámení je zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů. 
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V souladu s § 6 zákonem 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o změně 

některých dalších zákonů v aktuálním znění resp. s přílohou č. 1 k tomuto zákonu předkládá 
investor Středočeské komunální služby s.r.o. Oznámení záměru: „Kompostárna Stašov“. 

Zájmové území (GPS: 49°52'44.636"N, 13°58'10.067"E) se nachází zcela mimo 
zastavěné plochy, ve volné krajině, v návaznosti na skládku TO Stašov (dříve označovanou 
též jako skládka TKO Stašov) ležící cca 5 km od města Zdice v přirozené terénní depresi 800 
m jihovýchodně od obce Stašov. Jedná se o zemědělskou půdu. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem. 
Záměrem investora, tj. společnosti Středočeské komunální služby s.r.o., je vybudování 

kompostárny. 
Posuzovaný záměr spadá do kategorie II (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu 10.1 

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-
chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. Záměr tudíž 
vyžaduje zjišťovací řízení. 

Cílem předkládaného Oznámení je popis záměru, stavu životního prostředí v zájmovém 
území a definování možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního pro fázi realizace a 
provozu pro potřeby zjišťovacího řízení a navržení způsobů jejich eliminace či kompenzace. 

Technickým podkladem pro předkládané Oznámení byla technická dokumentace pro 
stavební řízení - Zařízení na využití bioodpadů – kompostárna v areálu skládky Stašov (ing. 
Vodrlind 2012). 

 
 

 
 

ÚVOD 



Kompostárna Stašov 

 4
 
 

 
A.1. Obchodní firma 
 
Středočeské komunální služby s.r.o. 
 
A.2. IČ 
 
26155095 
 
A.3. Sídlo 
 
nám. st. Pavla 13 
272 01 Kladno 
 
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
Ing. Jiří Hartmann, jednatel 
nám. st. Pavla 13 
272 01 Kladno 
tel: 312246240 

 

 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název záměru 
 
Rozšíření skládky Stašov 

 
Dle zákona č. 100/01 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění - 

spadá stavba do kategorie II. (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu 10.1 Zařízení ke 
skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické 
úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. 

 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
- celková plocha zastavěná kompostárnou - 5.896,6 m2 
- max. plocha pro kompostovaný substrát - 4.763,5 m2  
- max. kapacita kompostárny 2.850 m3 zpracovaného substrátu za rok, t.j. 4.560 t/rok 
 
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

 
NUTS II   Střední Čechy  
NUTS III  Středočeský kraj  
obec   Stašov (531766) 
katastrální území Stašov u Zdic (755311) 

GPS: 49°52'44.636"N, 13°58'10.067"E  

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
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Situování záměru 
 
Pozemky určené pro výstavbu 
č.  vlastník  výměra (m2) druh pozemku  způsob využití 
168/1 (část) ZDIBE s r.o. 24.516  ostatní plocha  skládka 
168/27 (část) Krofta Kamil 9.941  orná půda  ZPF 
168/21 (část) ZDIBE s r.o. 21.784  ostatní plocha  skládka 
168/15 (část) Kroftová Marie  16.747  trvalý trav. porost  ZPF 
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Podstatou záměru je vytvoření zpevněné a zatěsněné plochy ze silničních panelů 

vyspádované do bezodtoké jímky. Biologický materiál naskladněný do podélných hromad 
bude pravidelně prostřednictvím vhodné techniky překopáván, podle potřeby smíchán 
s inertním substrátem a pro urychlení fermentačních procesů podle potřeby zkrápěn. Proces je 
aerobní, bez použití nucené ventilace. Vyrobený rekultivační materiál je možné použít (podle 
kvalitativních ukazatelů)  i při údržbě veřejné zeleně. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem. 
V době zpracování tohoto Oznámení není znám v lokalitě žádný záměr, jehož vlivem by 

mohlo docházet k environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům. Je skutečností, že 
biologický odpad, který má být zpracováván v kompostárně, se sem již dnes sváží, končí ale 
na tělese existující skládky, která má být rozšířena směrem k jihu resp. jihovýchodu. 
Uvažovaná komopostárna má být realizována v kontaktu s touto skládkou a substrát, který 
bude produkovat, poslouží k výrobě rekultivačního materiálu použitelného především pro 
účely rekultivace tělesa skládky. 

 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

 
Účelem stavby je využít biologický odpad (materiály rostlinného původu - zbytky 

z údržby zeleně a zahrad, dřevní štěpky a materiály prokazatelně zlepšující kvalitu procesu 
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kompostování a výsledného kompostu) k výrobě rekultivačního materiálu použitelného 
především pro účely rekultivace tělesa skládky Stašov.  

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku: vybraná lokalita leží v bezprostředním 
sousedství stávající skládky TO Stašov. Skládka je v provozu od roku 1995 a zajišťuje 
bezpečné ukládání odpadů pro široké spádové území. Tím je dán přirozený předpoklad pro 
zajištění dostatečného množství biodegradabilních odpadů při zachování stávajících 
svozových tras a přepravních kapacit. Stávající provozní zázemí skládky (váha, evidence 
odpadů, hygienické zázemí) umožní zajistit provoz kompostárny bez dalšího navyšování 
investičních nákladů a zaměstnanci skládky s dlouhodobými zkušenostmi z provozu skládky 
zajistí bezproblémový provoz navrhované kompostárny. Významnou roli hraje i budoucí 
využití rekultivačního materiálu použitelného především pro účely rekultivace tělesa skládky 
TO Stašov. 

Záměr je definován stávajícími vlastnickými vztahy, přítomností existující skládky 
Stašov a technickým řešením provozu kompostárny. Důsledkem těchto limitů je jediná 
navrhovaná varianta, předložená do procesu posuzování. 

 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
B.I.6.1. Charakteristika místa realizace záměru 
Zájmové území se nachází zcela mimo zastavěné plochy, ve volné krajině, v návaznosti 

na skládku TO Stašov (dříve označovanou též jako skládka TKO Stašov) ležící cca 5 km od 
města Zdice v přirozené terénní depresi 800 m jihovýchodně od obce Stašov. Jedná se o 
prostor jihovýchodně od stávajícího tělesa skládky resp. jižně od uvažovaného rozšíření 
skládky. 

 

 
Prostor realizace záměru 
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B.I.6.2. Stavebně konstrukční řešení 
 
Podstatou stavebních prací je vytvoření zpevněné a zatěsněné plochy vyspádované do 

bezodtoké zatěsněné jímky. Osazením vhodného čerpadla do jímky bude možné využít 
zachycené dešťové vody ke zkrápění zpracovávaného substrátu. Po provedení hrubých 
terénních úprav a vyspádování upraveného terénu směrem k bezodtoké jímce bude plocha o 
výměře 4.763,5 m2 zatěsněna fólií PEHD v tl. 1,0 mm a překryta netkanou geotextilií 
s gramáží 600 g/m2. Součástí stavby je systém kontroly těsnosti fóliového těsnění SENZOR. 
Na takto zatěsněnou plochu bude rozprostřena vrstva písku v tl. 50 mm, na kterou budou 
položeny silniční panely 3 x 1 x 0,2 m. Spáry panelů budou zasypány pískem, ohraničení 
takto provedené plochy bude tvořit silniční obrubník ABO 1 – 15 uložený do betonu. Mezery 
mezi panely a obrubníkem budou dle potřeby dobetonovány betonem B 20. Součástí tohoto 
objektu bude dodávka a montáž betonového svodidla Delta Bloc, který tvoří zábranu proti 
rozvlečení zpracovávaného substrátu mimo zatěsněnou plochu. Fóliové těsnění pod panely je 
vyvedeno směrem k navrhované záchytné jímce, kde bude vodotěsně svařeno s fóliovým 
těsněním jímky. Součástí objektu je vystrojení jímky ponorným kalovým čerpadlem 50GFDU 
– 136(SZ) 230V/1,1kW,  které bude dodáno s plovákem blokujícím chod čerpadla při nízké 
hladině v nádrži. Čerpadlem bude vracena zachycená voda ke zkrápění zpracovávaného 
substrátu. Pro připojení čerpadla bude vysazena odbočka ze stávajícího rozvaděče v areálu 
skládky s instalovaným příkonem cca 1,5 kW. Součástí stavby je i systém záchytných 
obvodových příkopů zabraňujících vtékání čisté dešťové vody na zatěsněnou plochu 
kompostárny. Celý prostor bude před vstupem nepovolaných osob zabezpečen oplocením. 

Při navrhování zařízení pro využití bioodpadů – kompostárny bylo nutné zohlednit 
požadavky zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku   č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dále byla zohledněna 
vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 
 

B.I.6.2.  Popis technologie kompostování a provozu kompostárny 
 
Technologie procesu kompostování 

 
Po založení kompostu dochází v krátkém čase k vzestupu teplot uvnitř zakládky, což 

signalizuje vhodné podmínky pro rozvoj mikroorganismů, čímž začíná proces kompostování. 
Kompostování je kontinuální proces a proto nelze přesně vymezit různé úseky tlení. Přesto se 
tlení rozděluje do tří fází: 
- fáze rozkladu 
- fáze přeměny 
- fáze výstavby (syntézy) 
 

Fáze rozkladu 
Tato fáze trvá asi tři až čtyři týdny, teplota stoupá podle výchozího materiálu na 50 až  

70 °C. Je prováděna činností bakterií a hub, které rozkládají lehce rozložitelné sloučeniny, 
jako jsou např. cukry, bílkoviny a škrob. Konečným produktem jsou malé základní molekuly, 
např. dusičnany, oxid uhličitý, čpavek, aminokyseliny a polysacharidy. Živiny, které jsou 
vázány v organické hmotě, se tak uvolňují a zčásti přecházejí až do původní minerální formy. 
Tento proces se proto nazývá také jako "mineralizace". 

Fáze přeměny 
Trvá od čtvrtého až do osmého respektive desátého týdne. Teplota začíná opět klesat, 

mineralizované živiny jsou jako základní kameny zabudovány do tzv. humusového komplexu. 
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Kompost získává stejnoměrně černohnědou barvu, drobtovitou strukturu a má lehkou vůni po 
lesní zemině. V tomto stavu má nejlepší hnojivý účinek. 

Fáze syntézy (zralosti) 
Když je kompost ponechán ještě déle, získává stále více zemitou strukturu. "Živý 

humus" se přeměňuje na "trvalý humus", hnojivý účinek je slabší (živiny jsou pevněji 
vázány), účinnost humusu se však zvyšuje. 

Vlhkost a provzdušňování 
Protože kompostování je aerobní samozáhřevný biologický rozklad biologicky 

rozložitelného materiálu způsobený aerobní mikroflórou, je nutné pro její rozvoj zabezpečit v 
kompostové zakládce optimální vlhkost a s ní související množství kyslíku. S obsahem 
organické biomasy v kompostu zpravidla stoupá i pórovitost, a tím i požadavek na vyšší 
vlhkost. V průběhu zrání se snižuje pórovitost a klesá požadavek na vlhkost. Avšak vzhledem 
k tomu, že se v průběhu kompostování část vody odpařuje, je v některých případech nutno 
upravovat vlhkost v průběhu zrání přidáváním dalších tekutin. 

Krechtové kompostování 
Posuzovaná kompostovací plocha bude využívat tzv. krechtové kompostování. Provádí 

se na hromadách, které je nutné v pravidelných intervalech překopávat. Tato metoda 
kompostování je také nejcitlivější na kvalitu zakládky, vlhkosti i na výskyt případných 
škodlivých látek. 

Krechtové kompostování realizuje v podlouhlých hromadách, které mají lichoběžníkový 
nebo trojúhelníkový průřez. Doporučená výška je cca 1,8 – 4,0 m. 

 
4.2. Popis provozu kompostárny 
 
Zakládka kompostu 
Odpady za účelem kompostování se do zařízení přivážejí dopravními prostředky 

původců odpadů nebo vlastními dopravními prostředky. V prostoru kompostárny se odpady 
(suroviny) navážejí na přípravnou manipulační plochu, zbavují nevhodných příměsí a třídí. 
Zakládka je kladena do lichoběžníkové figury  o základnách 7 a 3,5 m a výšce max. 3,5 m, 
délka každé figury se předpokládá 60 m, zbylá plocha bude využita pro manipulaci a 
stabilizaci kompostu.  

 
Zpracování kompostu 
Příprava surovinové skladby kompostu zahrnuje procesy, které vedou k dosažení 

optimální velikosti částic, rovnováhy živin a obsahu vlhkosti vstupních surovin v rozmezí 50 
až 60 % pro podporu mikrobiální aktivity.  

Překopávání kompostu je nejdůležitější pracovní operací v celém technologickém 
postupu řízeného kompostování. Jeho účelem je provzdušnit kompost, umožnit přístup 
vzdušného kyslíku a tím dosáhnout řízení mikrobiální činnosti. Z hlediska dosahované 
výkonnosti, celkového využití pracovního času, kvality práce, ale i prostorových nároků na 
kompostovací stanoviště, jsou nejvýhodnější překopávače kompostu pracující kontinuálně.  

Navážení biodegradabilních odpadů a jejich umísťování do zakládek je z důvodu 
homogenizačního efektu prováděno tak, aby byl zajištěn požadovaný profil jednotlivých 
látkových složek v průřezu haldou. Násypný systém je sladěn s rozebíracím systémem.  

Teplota kompostu v procesu zrání je měřena. Teploty jsou vedeny v provozním deníku. 
Teplota musí dosáhnout minimálně 45oC po dobu 5 dnů, v případě podezření na obsah 
patogenních organismů musí kompost dosáhnout teploty 55oC po dobu 21 dnů. Biogenní 
teplo se měří ve středu výšky zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky 
v intervalech umožňujících sledovat průběh zrání.  
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Zrající kompost může být zavlažován dle potřeby závlahovou vodou ze záchytné jímky 
tak, aby minimální obsah vody byl 40 % a maximální vlhkost 65 %. Při zavlažování je třeba, 
aby vrstva zrajícího kompostu nad terénem byla min. 1,5 m. 

V průběhu procesu kompostování jsou prováděny homogenizační a aerační překopávky. 
 
Hotový kompost 
Průmyslový kompost lze považovat hotový za podmínek, že v té době nesmí být 50 cm 

pod povrchem zakládky teplota vyšší než 45°C (nad 45°C probíhá proces zrání). Na zakládce 
nesmí být neabsorbovaná závlaha, musí mít tvar umožňující bezpečné vzorkování a nesmí být 
zarostlá plevelem.  

Vzorkování a zkoušení hotového kompostu dle ČSN 46 55 725 budou provádět 
oprávněné laboratoře. 

Průmyslový kompost musí odpovídat znakům jakosti dle tabulky č. 2 ČSN 46 5735 (viz 
následující tabulka). 
 

 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
zahájení výstavby    2012   
dokončení výstavby     2013  
dokončení skládkování    2023 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj:     Středočeský 
Obec:     Stašov (531766) 
 
Územní plán města Litvínova, včetně změny č. 2 
Území:     správní území obce Stašov 
Stav:     schválen 
Zpracoval změny č. 2:   PRISVICH, s. r.o. 
Datum zpracování:   2011 
Uloženo:    Městský úřad Stašov 
 
 
 
 

Průmyslový kompost – znaky jakosti 

znak jakosti hodnota 
vlhkost v % od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího 

dvojnásobku avšak min. 40,0 a max. 65,0 
spalitelné látky ve vysušeném 
vzorku v % min. 25,0 
celkový dusík jako N přepočtený 
na vysušený vzorek v % min. 0,60 
poměr C : N  max. 30 
hodnota pH od 6,0 do 8,5 
nerozložitelné příměsi v % max. 2,0 
homogenita celku v % relativních ± 30 
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Vztah územně plánovací dokumentace k záměru 
Obec Stašov má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce Stašov, 

schválený dne 23. dubna 2002, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou 
obce Stašov č. 01/02. Na prostor zájmového 
území, kam má být vybudována kompostárna, 
byla zpracována změna č. 2, která se týkala 
výlučně rozšíření skládky. Změnu č. 2 
zpracovala společnost PRISVICH, s. r.o. v 
souladu s § 47 stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění a § 11 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. Zájmové území změny č. 2 tvoří 
jediná lokalita Z2-1 o výměře cca 2,6 ha, 
vymezená plošně pozemky parc. č. 168/1 
(část), 168/11 (část), 168/15 a 168/21 (část) v 
katastrálním území Stašov u Zdic. Na tuto 
změnu bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů 
změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 
Sb. Týkalo se návrhu zadání změny č. 2 
územního plánu obce Stašov. Tato změna č. 2 
byla schválena obecním zastupitelstvem obce 
Stašov dne 21.2.2012. Záměr je tudíž 
v souladu s platným územním plánem. 

 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 
    

1. Městský úřad Zdice – odbor výstavby 
- územní rozhodnutí podle ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
- stavební povolení podle ustanovení § 115 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
- kolaudační souhlas podle ustanovení § 122 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Výstavba má být realizována na pozemcích uvedených v kapitole č. B.I.3. Umístění 

záměru (kraj, obec, katastrální území). Pozemky, kde má být záměr realizován, jsou 
v katastru nemovitostí vedeny v kategorii „orná půda“. Realizace záměru si tudíž vyžádá 
trvalý zábor ZPF. PUPFL nebude dotčen. 

Bilance zemních prací: celková kubatura výkopů činí 9.567 m3, kubatura násypů činí 
1.344,5 m3. Přebytek výkopů v množství 8.222,5 m3 bude použit jako vyrovnávací vrstva a 
podorničí při rekultivaci skládky TO Stašov a bude dočasně uložen na deponii v jihozápadním 
okraji areálu skládky. Přesuny materiálů budou prováděny výhradně v uzavřeném areálu 
skládky. Veškeré plochy dotčené stavebními pracemi budou ohumusovány a povrch bude 
stabilizován výsevem travní směsi. 

 

Funkční vymezení místa realizace
záměru dle ÚPD Stašov, změn č.2 
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B.II.2. Chráněná území 
 
Ochrana přírody 
V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 

114/1992 Sb. Na lokalitě se nenachází žádný prvek ÚSES. Lokalita neleží v CHOPAV. Na 
pozemku a v jeho bezprostředním okolí není registrován žádný významný krajinný prvek 
(VKP) a neroste  zde ani žádný památný strom či stromořadí. Prostor realizace záměru 
nezasahuje do EVL ani do ptačího území (NATURA 2000).   

 
Ložisková ochrana 
Chráněná území jsou definována zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného 

bohatství (horní zákon). Jsou jimi chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory 
(DP). 

Do zájmového území žádné chráněné ložiskové území nezasahuje. Viz též kapitola 
C.1.5.7. Přírodní zdroje. 

 
Ochrana vod 
Zájmové území není ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) součástí 

záplavového území (§ 66) a nespadá ani do CHOPAV (§ 18). 
Veškeré zachycené dešťové vody budou využity pro zkrápění naskladněného substrátu, 

žádné vody nebudou vypouštěny do vodoteče. Další údaje viz kapitola C.1.3. Voda. 
 
B.II.3. Ochranná pásma 
 
Záměr bude využívat podzemní sítě, které jsou k dispozici v areálu stávající skládky. 
Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) se záměr nenachází v ochranném 

pásmu vodního zdroje (dříve PHO). 
Záměr svými stavebními objekty respektuje ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. (silniční 

zákon) ochranná pásma silničních komunikací.  
Záměr nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. do 50ti metrového 

ochranného pásma železnice. 
Záměrem nebudou dotčena žádná jiná ochranná pásma. 
 
B.II.4. Voda 
 
1. Odběr vody v době výstavby 
Po dobu výstavby se předpokládá jednak spotřeba vody pro sociální účely pracovníků 

(osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveniště. Veškerá potřeba vody bude kryta z místní 
přípojky vodovodu. Je obtížné kvantifikovat tuto spotřebu, na základě zkušeností 
z obdobných záměrů lze počítat s hrubým odhadem v rozmezí 20 – 50 m3/den. Tento údaj 
bude v dalším stupni zpracování projektové dokumentace verifikován a spotřeba bude 
odsouhlasena se správcem vodovodu. 

 
2. Odběr vody v době provozu 
S provozem kompostárny nebude spojena žádná spotřeba vody. Povrch substrátu 

deponovaného na kompostárně bude zkrápěn vodou z bezodtoké jímky. 
Na komostárně budou pracovat zaměstnanci stávajícího areálu skládky a tudíž 

nevzniknou ani žádné další nároky na spotřebu pitné vody. Stávající spotřebu pitné vody 
sedmi zaměstnanců areálu lze odhadnout na základě údajů z vyhlášky Ministerstva 
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zemědělství ČR č. 28/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích a ze směrnice MLVH č. 9/1973: 

- průměrná denní Qden = 7 x 120 l/zam/den = 840 l/den 
- maximální denní  Qmax = Qden x kd = 840 x.1,5 = 1.260 l/den = 52,5 l/hod 
- maximální hodinová  Qhod = Qmax x kh = 52,5 x1,8 = 94,5 l/hod = 0,026 l/s 
- roční   Qrok = 307 m3/rok 
Je realitou, že tito zaměstnanci zde již jsou a toto množství vody spotřebovávají již nyní. 

Vlivem realizace záměru tudíž nedojde k navýšení spotřeby. 
 
Souhrn 
Lze konstatovat, že výstavba ani provoz nebudou mít zvláštní nároky na spotřebu pitné 

či užitkové vody. Veškerá potřeba vody bude kryta ze stávající vodovodní přípojky, která je 
k dispozici v areálu. Nevznikne potřeba otevírání a čerpání nových zdrojů vody. 

 
B.II.5. Ostatní surovinové zdroje 
 
Základní „surovinou“ pro provoz kompostárny jsou pochopitelně navážené biologické 

odpady. Tímto tématem se zabývá kapitola č. B.III.3. Odpady. 
 
1. Elektrická energie 
Jak během výstavby, tak během provozu skládky, bude potřeba elektrické energie kryta 

z  rozvodné sítě, jejíž přípojka je pro tento účel vyvedena v areálu stávající skládky. 
 
1.1. Období výstavby 
Kvantifikace spotřeby elektrické energie v této etapě je v tomto okamžiku obtížná. Bude 

třeba osvětlit staveniště a zajistit zdroj pro elektrické stavební mechanismy. Na staveništi 
nebude žádné zařízení, které by kladlo neúměrně vysoké nároky na odběry elektrické energie 
ze sítě. Odběr bude předem projednán se správcem sítě. 

 
1.2. Období provozu 
Součástí objektu je vystrojení jímky ponorným kalovým čerpadlem 50GFDU – 136(SZ) 

230V/1,1kW, které bude dodáno s plovákem blokujícím chod čerpadla při nízké hladině 
v nádrži. Celková spotřeba el. energie  bude cca 200 kWh/rok. Čerpadlem bude vracena 
zachycená voda ke zkrápění zpracovávaného substrátu. Pro připojení čerpadla bude vysazena 
odbočka ze stávajícího rozvaděče v areálu skládky s instalovaným příkonem cca 1,5 kW. 

 
2. Zemní plyn a tepelná energie 
 
Bez nároků na zemní plyn či tepelnou energii. 
 
3. Pohonné hmoty 
 
Jediným technickým zařízením v prostoru kompostárny bude boční překopávač 

substrátu a víceúčelový nosiče přídavných zařízení. Spotřeba nafty bude velmi nízká, 
přesnější kvantifikace však nelze nyní stanovit. 
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B.II.6. Nároky na dopravní a 
jinou infrastrukturu 

 
Inženýrské sítě 
Záměr je bez nároků na nové 

kapacity veřejných sítí. Jeho realizací 
nedojde ani k dotčení stávajících sítí. 

 
Komunikace 
Neveřejné účelové komunikace 

areálu skládky TO Stašov mají stávající 
napojení na silnici III/1174, resp. 
silnici II/118, bez vlivu na obytnou 
zástavbu. 

S provozem kompostárny nelze 
spojovat žádné navýšení dopravní 
zátěže v území. Tato doprava ze již je, 
pouze biologický odpad pro budoucí 
kompostárnu dnes končí na stávající 

skládce. Záměr tudíž nevyvolá navýšení dopravní zátěže. 
 

 
Přístupová trasa na stávající skládku, jejíž součástí bude i kompostárna 
 

Dopravně-inženýrské údaje 
Údaje o počtu a skladbě vozidel na komunikacích v okolí zájmového území  pocházejí z 

celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (roční průměr denních intenzit - RPDI). Dle ČSN 73 
6101 Projektování silnic a dálnic je možné na základě výhledových intenzit dopravy posoudit 
kvalitu dopravy na posuzovaném úseku. 

 
Dopravní intenzity (24 hod) na komunikacích poblíž zájmového území 

č. silnice sčítací úsek T O M S začátek úseku konec úseku 
II/118 4-0496 2918 8249 43 11210 x s 251 x s 0135 

 

 
Výsledky sčítání dopravy na páteřních 

komunikacích kolem Stašova (24 hod průměry
a číslo úseku, stav z roku 2005, zdroj ŘSD ČR)
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Provoz na zmíněné komunikaci vychází z celorepublikového sčítání dopravy 
prováděného ŘSD, navýšeného o růstový koeficient 1,08. 

 
Železniční síť v zájmovém území: V blízkosti zájmového území žádná železniční trať 

nevede. Nejbližší tratí je Beroun – Zdice – Příbram (východně) resp. Beroun – Zdice - 
Hořovice  (severně). 

 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Dle ustanovení § 4, odst. 4, písm. a) bod 3 a písm. b) bod 3 zákona o ovzduší a 

v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a 
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (bod 5.2) se 
průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů považují za střední zdroj 
znečišťování ovzduší. 

 
Zdroje znečištění ovzduší vlivem realizace záměru : 
1) Liniové – žádné nové liniové zdroje znečištění ovzduší nevzniknou. Tato doprava ze 

již je, pouze biologický odpad pro budoucí kompostárnu dnes končí na stávající skládce.  
2) Bodové – žádné nové významnější bodové zdroje znečištění ovzduší nevzniknou. 

K určitým emisím bude docházet při překopávání kompostu (překopávač) a při provozu 
víceúčelového nosiče přídavných zařízení, které budou spalovat naftu. Jejich provoz však 
nebude pravidelný a navíc se bude jednat o velmi omezenou dobu práce. Emise NOx a CO 
budou tudíž jen zcela zanedbatelné, bez faktického vlivu na kvalitu ovzduší. 

3) Plošné 
Pachové látky ze substrátu kompostárny 
Během přirozených rozkladných procesů se při mineralizaci biodegradabilního odpadu 

uvolňují emise amoniaku (NH3), oxidu uhličitého (CO2), dusíku (N) či methanu (CH4), 
přičemž emise amoniaku a methanu jsou důsledkem špatné technologie. Jejich vývin je za 
standardních podmínek zcela minimalizován dodržováním odpovídajících technologických 
postupů resp. dodržováním provozních řádů.  

Při kompostování vzniká ve větším množství pouze oxid uhličitý. Případné emise 
amoniaku nebo methanu na kompostárně svědčí o špatné technologii. Amoniak může 
představovat až 99 % veškerých emisí dusíkatých látek, zjištěných na kompostárnách 
klasického typu (krechtové). Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je nicméně za nejdůležitější 
třeba považovat emise pachových látek (metan, sirovodík, merkaptany apod.), které mohou 
obtěžovat. 

Pod pojem pach se rozumí subjektivní smyslová odezva člověka na inhalaci vzduchu, 
obsahujícího chemikálii nebo jejich směs. Smyslové receptory v nose vysílají po kontaktu s 
chemikálií do mozku signál, interpretován jako zápach. Při vyhodnocení signálu je důležitá 
jak intenzita, tak typ zápachu. Většina vnímaných zápachů je vyvolána působením složitých 
směsí pachových látek. Lidské vnímání zápachu a emocionální odezva na něj jsou 
syntetizovány v mozku. Vnímání pachu a vzbuzené emoce jsou výrazně ovlivněny životními 
zkušenostmi jednotlivých individuí nebo kulturním prostředím a zvyklostmi lidské skupiny. 

Zápach způsobuje především obtěžování, nicméně ve vážnějších případech se mohou 
projevit i přímé zdravotní potíže (nausea, bolesti hlavy nebo dýchací potíže). Delší expozice 
pachovým látkám může vyvolávat psychické potíže jako pocit stísněnosti, podrážděnost, 
nechutenství a nespavost. 
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Kvantifikace pachu se provádí pomocí tzv. Evropské pachové jednotky (EOU – 
European odour unit), kterou definuje evropská norma EN13725 jako množství pachových 
látek, které odpařeno do 1 m3 neutrálního plynu za normálních podmínek (teplota 273.15 K, 
tlak 101.325 kPa) vyvolá u testujících pozorovatelů stejný smyslový vjem, jako 123 µg n-
butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 neutrálního plynu za normálních podmínek (Evropská 
referenční pachová hmotnost – EROM). Nejrozšířenější metoda měření pachových látek je 
dynamická olfaktometrie, založená na postupném zřeďování vzorku, obsahujícího pachovou 
látku, čistým vzduchem. Tato měření však nemohou poskytnout přímou informaci o 
pravděpodobných účincích pachu, jeho vnímané intenzitě, ani o tom, zda bude vnímán jako 
příjemný nebo obtěžující. 

Intenzitu zápachu popisuje relativní stupeň vnímání pachu určitou osobou. Stupňům 
může být přiřazen verbální popis či numerická hodnota.  

Prahová koncentrace detekce pachu je nejmenší množství pachové látky, při které 
polovina respondentů je schopna detekovat přítomnost pachu, není však ještě schopna jej 
identifikovat. Prahová koncentrace rozpoznání pachu je nejmenší koncentrace, kdy polovina 
zkoumajících respondentů je schopna pach identifikovat. Tato koncentrace je obvykle o 3 OU 
vyšší než prahová koncentrace detekce pachu. 

Stejná redukce koncentrace pachové látky nevyvolá shodnou změnou ve smyslovém 
vnímání intenzity zápachu. Například pro pachovou látku s hodnotou n = 0.2 vyvolá 
desetinásobný pokles koncentrace pouze 1,6 násobný pokles intenzity smyslového vnímání, 
zatímco pro látku s n = 0,8 je pokles 6,8 násobný. Pokud se tedy například v ovzduší šíří a 
rozptyluje směs dvou pachových látek, které mají u zdroje rozdílnou koncentraci a pro něž je 
hodnota exponentu n různá, může dojít k efektu maskování. Vliv jedné látky dominuje v 
blízkosti zdroje, zatímco ve větší vzdálenosti, kde jsou obě látky více zředěny, převládne 
pachový vjem vyvolaný látkou druhou. 

Působení pachových látek není obvykle kumulativní a nelze tudíž přistupovat k jejich 
modelování stejným způsobem jako u znečišťujících látek. Pachové látky se mohou v ovzduší 
transformovat v důsledku změn teploty, vzdušné vlhkosti a slunečního záření způsobem, který 
dosud není uspokojivým způsobem popsán. Nejkratší časový interval, pro který rozptylové 
modely predikují průměrné koncentrace, je obvykle 1 hodina. V případě pachově účinných 
látek (obtěžujících) obecně platí, že posuzování průměrných hodnot postrádá smysl, jelikož 
obtěžování působí již první krátkodobý vjem. Z tohoto důvodu byly v provedené rozptylové 
studii modelovány krátkodobé koncentrace, které věrněji korespondují se vznikem případného 
obtěžování. Graficky presentovaná imisní pole škodlivin proto nelze chápat jako kontinuální 
plochy, nýbrž jako sumu bodů. 

Smyslová reakce člověka na pach je velmi rychlá, obvykle v řádu milisekund, nejdéle v 
řádu trvání jednoho nádechu. Proto je intenzita vjemu určena špičkovými hodnotami 
koncentrace, nikoliv průměrnou hodnotou. Úvahy založené na průměrné koncentraci by vedly 
k podcenění účinků koncentrací pachových látek. Pro praktické aplikace modelování se 
v současné době preferují poměrně jednoduché a zavedené modely pro výpočet průměrné 
koncentrace, modifikované pomocí poměru Špička/Průměr. Pro modelování v přibližně 
rovinném terénu se používají gaussovské modely, při složitém terénu je vhodnější použít puff-
modely nebo lagrangeovské částicové modely.  

Při modelování rozptylu se pro každý referenční bod získá sada hodnot maximální 
hodinové koncentrace pachové látky (v OU/m3) pro 11 různých režimů rozptylových 
podmínek a jedna hodnota absolutního maxima. Tyto hodnoty se přepočítají pomocí faktoru 
P/M na špičkové koncentrace. 

Při korekci na poměr špička / průměr se někdy v zahraničí uplatňuje pravidlo, že pach 
může být pociťován již tehdy, když průměrná koncentrace dosáhne 0.1 OU/m3. Jedná se o 
vztah navržený Turnerem, který však nemá obecnou platnost a hrozí významné podcenění 
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krátkodobých koncentrací. U nás běžně používaným způsobem je přepočet průměrných 
koncentrací na špičkové při využití sady převodních faktorů, stanovených na základě rozsáhlé 
studie společnosti Katestone Scientific. Špičková koncentrace je definována jako maximální 
koncentrace, pro kterou je pravděpodobnost překročení v průběhu sledovaného časového 
intervalu rovno 10-3. 

 
Hodnoty koeficientu P/M pro přepočet průměrných hodinových koncentrací pachových 
látek na špičkové koncentrace 

Poměr P/M (vztaženo na 60min průměry) Typ zdroje Třída stability 
Blízká oblast Vzdálená oblast 

IV 2,5 2,3 
I, II, III 2,3 1,9 

Plošný 

V 2,5 2,3 
IV 6 6 

I, II, III 6 6 
Liniový 

V 6 6 
IV 25 5 – 7 

I, II, III 25 5 – 7 
Přízemní bodový 

V 12 3 – 4 
IV 35 6 

I, II, III 35 6 
Vysoký komín bez závětrných 
efektů 

V 17 3 
Bodový, závětrné efekty IV, V 2,3 2,3 
Objemový všechny třídy 2,3 2,3 
Poznámka: Blízká oblast se rozprostírá do takové vzdálenosti od zdroje, kde struktura zdroje ještě ovlivňuje tvar 
a rozptyl vlečky. Vymezuje se desetinásobkem největšího rozměru zdroje (výšky nebo šířky). Vzdálená oblast 
navazuje na oblast blízkou, vznos a rozptyl vlečky se již plně projevil, vlečka je dobře promíchaná. 
 

Typy zdrojů: 
Zdroj bodový – emise probíhá z malé plochy, jejíž rozměry jsou zanedbatelné v 

porovnání se vzdáleností k nejbližšímu receptorovému bodu a jehož struktura není významná 
Zdroj plošný – vyznačuje se zřetelnou dvojrozměrnou strukturou, vertikální rozsah je 

omezený 
Zdroj liniový – speciální případ plošného zdroje, kde je šířka zdroje menší než jeho 

délka; zdroje, jejichž šířka přesahuje 20% délky, jsou považovány za zdroje plošné.  
Zdroj objemový – mají trojrozměrnou strukturu a obsahují dostatečné množství 

emitujících bodů, aby jejich emise mohla být považována za homogenní 
Komín – vyvýšený bodový zdroj; má poměrně malé horizontální rozměry obvykle 

vypouští horké emise. Jako „vysoké“ se označují komíny se stavební výškou, přesahující 
tloušťku přízemní vrstvy (30-50 m). 

(údaje viz Keder: Poznámky k možnosti modelování šíření pachových látek). 
 

Intenzita zápachu má vliv na správném provzdušňování zrajícího kompostu (samotný 
aerobní proces není zdrojem zápachu či jiných emisí znečišťujících látek). Vyšší míra 
zápachu signalizuje špatnou technologii zpracování, nedostatečnou výměnou plynů, nízkou 
pórovitost či převlhčení, v důsledku čehož se v kompostu tvoří nežádoucí anaerobní 
podmínky. Při správné aeraci a udržování odpovídající vlhkosti substrátu tento stav nenastane. 
V případě přetrvávajících problémů (při nedostatečné aeraci) je možno do kompostu aplikovat 
enzymatické případně mikrobiologické preparáty. 

Dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. činí obecný emisní limit pro kompostárny 50 – 100 
OUER/m3 (zápachových jednotek) na výpusti z filtru nebo 5 – 20 OUER/m3 na hranici 
kompostárny. Novela vyhlášky č. 363/2006 Sb. platné od 1.8.2006 však z legislativy pachové 
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látky a nimi související problematiku z hlediska stanovení limitů v tuto chvíli vyřadila. 
Provozovatel je však povinen pachové emise měřit. 

S ohledem na skutečnost, že se kompostárna nachází ve značné vzdálenosti od obytné 
zástavby, byl pro stanovení množství fugitivních emisí pachových látek využit předpoklad, že 
na hranici kompostárny nebude překročena koncentrace pachových látek 5 OUER.m-3. Emise 
pachových látek z celé plochy (plocha 4.764 m2, 4.560 t/rok) budou činit 6.486.178 
OUER/hod, tj cca 1.361/hod/m2 tj. 1.802 OUER/s. 

Proces překopávání kompostu může být doprovázen emisemi amoniaku a případně 
methanu a některých pachových látek (při nedokonale vedeném procesu), jako kupř. sulfanu 
(sirovodíku). 

Následující přehled uvádí v zahraničí publikované údaje o emisní vydatnosti 
jednotlivých polutantů při procesu kompostování: 

Oxid uhličitý (CO2)   40 - 200 μg/h/kg substrátu (Hellebrand 1998) 
2,8 g m−2 (Hellebrand & Kalk 2008) 
150 – 370 kg/t (Komilis & Ham 2006) 
17 – 33 kg/t (Sommer Dahl 1999) 
74 kg/t (Hao et al. 2001) 

Methan (CH4)    0,08 - 0,30 kg /t odpadu (Heres et al. 2007) 
0,2 kg /t odpadu (Benner et al. 2007) 
2,4 kg/t odpadu (Andersen et al. 2010) 
4,8 kg/t odpadu (Hao et al. 2004) 
0,08 kg/t opadu (Hellebrand 1998) 

Oxid dusný (N2O)   0,04 - 0,10 kg /t odpadu (Heres et al. 2007) 
0,11 kg /t odpadu (Benner et al. 2007) 
0,06 kg/t odpadu (Andersen et al. 2010) 
0,08 kg/t odpadu (Hao et al. 2004) 
0,054 kg/t opadu (Hellebrand 1998) 

Amoniak (NH3)   0,018 – 0,150 kg/t odpadu (Clemens & Cuhls 2003) 
 

Z výše uvedených plynů tedy jakožto potenciálně pachově obtěžující je pouze amoniak 
(NH3). Ostatní plyny jsou za běžných podmínek bez zápachu. V případě CO2, CH4 a N2O se 
však jedná o tzv. skleníkové plyny. 

 
Amoniak 
Pakliže budou provoz kompostárny vůbec doprovázet nějaké emise zápašných látek, 

bude se jednat o amoniak. Amoniak je bezbarvý, čpavý plyn. Působí na dýchací cesty 
dráždivými účinky. Při koncentraci 3000 mg.m-3 způsobuje edém plic a rychlou smrt.  

Pro čichový práh amoniaku je uváděno mnoho hodnot, odvozených různými 
experimentátory a v posledním souhrnném hodnocení amoniaku ve vztahu ke vnitřnímu 
ovzduší, které publikovalo spojené evropské výzkumné centrum Evropské komise, jsou udány 
čichové prahy v širokém rozmezí až do 72 mg.m-3 3).   

1 mg.m-3 (1044 μg .m-3) - zjistitelný práh čichem 1) 2), 
14 mg.m-3 - přípustný expoziční limit amoniaku v pracovním prostředí pro 8 hodin 
150 mg.m-3 - snesitelná po dobu 60 minut bez následků, 
1500 mg.m-3 - pobyt nad 30 minut je nebezpečný životu, 
3000 mg.m-3 - rychlá smrt. 

1) Nagata Y., Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method, Bulletin of Japan 
Environmental Sanitation Center, (1990), 17, pp. 77-89 

2) Některé prameny uvádějí hodnoty až 35 mg/m3 (Marhold J.: Přehled průmyslové toxikologie, Praha 
1964) a vyšší 
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3) European Commision, Joint Reserch Centre, The INDEX Project: Critical Appraisal of the Setting and 
Implementation of Indore Exposure Limits in the EU, Final Report, 331 pp, 2005 

 
Emise pachově účinných látek nelze bez konkrétního měření, které se odvíjí od 

aktuálního stavu naváženého substrátu, kvantifikovat. Je skutečností, že vývin pachově 
účinných látek ze správně provozované kompostárny je nevýrazný a vesměs se omezuje jen 
na bezprostřední okolí daného provozu. Ve vzdálenosti několika málo desítek metrů již 
správně provozovaná kompostárna není cítit. Významnou roli přitom hraje častá aerace 
(prokypřování) zrajícího kompostu. Zdrojem zápachu jsou především anaerobní podmínky, 
kde je omezena výměna plynů, substrát má nízkou pórovitost a vysoké zvodnění. Všechny 
tyto nežádoucí stavy lze eliminovat dodržováním provozních řádů. 

 
Druhotná prašnost 
Potenciálním zdrojem emise tuhých znečišťujících látek („prach“) bude předúprava 

odpadů (drcení), deponie předdrceného odpadu a homogenizovaného materiálu zakládky. 
K emisi prachu může docházet především během manipulace s těmito materiály v teplých a 
suchých dnech. Množství emitovaného prachu bude záviset na vlhkosti a hrubosti materiálu, 
povrchu deponie a na rychlosti větru. 

Při běžném provozu je riziko významnějších emisí „prachu“ vzhledem k vysoké 
nasycenosti substrátu zanedbatelné. Tomuto riziku lze v případě potřeby navíc snadno bránit 
rozstřikem vody. 

 
Emise ze spalování pohonných hmot mechanismy kompostárny 
K určitým emisím bude docházet při překopávání kompostu (překopávač) a při provozu 

víceúčelového nosiče přídavných zařízení, které budou spalovat naftu. Jejich provoz však 
nebude pravidelný a navíc se bude jednat o velmi omezenou dobu práce. Emise NOx a CO 
budou tudíž jen zcela zanedbatelné, bez faktického vlivu na kvalitu ovzduší. Takto slabý zdroj 
modelovat nelze. 

 
B.III.2. Odpadní vody 
 
1. Dešťové vody 
Celkový objem zachycené dešťové vody činí cca 1.673 m3/rok (průměrný úhrn srážek je 

pro srážkoměrnou stanici Zdice 527 mm za rok, předpokládá se, že cca 1/3 srážek se odpaří). 
Veškeré dešťové vody budou zachytávány v bezodtoké jímce a následně využity pro 

zkrápění naskladněného substrátu. Žádné vody nebudou vypouštěny do vodoteče. 
 
2. Splaškové vody 
Vlivem realizace záměru nevzniknou žádné splaškové vody. Kompostárnu budou 

obsluhovat zaměstnanci stávající skládky. Roční produkce splaškových odpadních vod ze 
sociálního zařízení obsluhy skládky je přibližně rovna spotřebě vody. Dle provedených 
výpočtů se jedná o cca 307 m3. Jedná se o klasické splaškové vody přibližně s následující 
zátěží: Ncelk. do 70 mg/l, Pcelk. do 15 mg/l, BSK5 do 200 mg/l a CHSK do 400 mg/l. Tyto 
splaškové odpadní vody jsou svedeny stávající splaškovou kanalizací do podzemní bezodtoké 
jímky (žumpa), odkud jsou dle potřeby odváženy na ČOV.  

Vlivem realizace záměru nedojde k žádné změně. 
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3. Technologické vody 
Vlivem realizace záměru nebudou vznikat žádné technologické vody. Dešťové vody, 

které naprší na plochu kompostárny, budou zachycovány v bezodtokové jímce a následně 
zpětně rozlévány na plochu kompostárny. 

 
B.III.3. Odpady 
 
Navrhované zařízení je zaměřeno na zpracování odpadů biologického charakteru 

formou aerobního zpracování (kompostování), jehož cílem je materiálové využití získané 
suroviny, která bude dle zákona č. 156/1998 Sb., v platném znění, o hnojivech a prováděcích 
vyhlášek registrována jako organické hnojivo, případně suroviny pro technické rekultivace. 

Navržené zařízení představuje zařízení k využívání odpadů bez nebezpečných 
vlastností, a to zejména těch druhů odpadů, které byly specifikovány sdělením odboru odpadů 
MŽP č. 29, uveřejněném ve Věstníku MŽP jako kompostovatelné (s výjimkou 
kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). 

 
Výstavba 
S ohledem na stav projekční dokumentace lze pro období výstavby odhadnout pouze 

druhy odpadů, které vznikají při realizaci obdobných typů staveb. Nedá se však předpokládat, 
že by charakter i množství vzniklých odpadů mohly představovat problém s jejich 
zneškodněním. Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. 
Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Následující tabulka uvádí přehled předpokládaných odpadů vznikajících během 
výstavby: 

 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob  

využití/ 
odstraňování

02 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N AD1 // AD 10

08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky O/N AD1 // AD10

08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 
01 12 O AD1 // AD10

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O AR 5 
15 01 02 plastové obaly O AR 5 
15 01 03 dřevěné obaly O AR 3 
15 01 04 kovové obaly O AR 4 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné O/N AD1 // AD9 

AD10 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N AD1 // AD9 

AD10 
17 01 01 beton O AR 5 
17 01 02 cihly O AR 5 

17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem17 01 
06 

O 
AD1 // AR5 

17 02 00 dřevo, sklo, plasty  O AR5//D1 
+D10 
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17 04 11 kabely neuvedené pod číslem    17 04 10 O AR 4 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O AN 1 

17 06 03 izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky N AD1 // AR4 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 O AD 1 + AD 9

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky  

 
N 

AD 1 + AD 9

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O AR 5 

20 01 01 papír a lepenka O AR 5  
20 01 02 sklo O AR 5 
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad O AD1 // AR3 
20 03 01 směsný komunální odpad O AD 1 // AD10

Poznámka: 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 

Způsob využívaní odpadů byl vyhodnocen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů 
 
A  - vlastní vyprodukovaný odpad (za vlastní vyprodukovaný odpad se považuje i odpad 

vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu pokud vznikl jiný odpad než 
odpad původní). 

 
Kódování způsobů nakládání s odpady 
 
Využívání odpadů : 

R1 Využití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R2 Získání/regenerace rozpouštědel 
R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně 

biologických procesů mimo kompostování) 
R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného využití olejů 

Odstraňování odpadu: 
D1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 
D2  Úprava půdními procesy 
D5  Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 
D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D12 

D10 Spalování na pevnině 
Ostatní: 

N1   Využití odpadů na terénní úpravy 
N10  Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) 
N13  Kompostování 
N18  Zpracování elektroodpadů 
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Odpady vniklé při stavbě budou odváženy na skládku odpovídající kategorie případně 
do spalovny komunálních či nebezpečných odpadů. 

Papír, kartony, sklo a kovový odpad budou odváženy k dotřídění nebo přímo ke 
zpracování. S obalovými materiály bude nakládáno v souladu se zákonem 477/2001 Sb., o 
obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech ). 

Pracovníci realizující stavbu budou náležitě zaškoleni (a kontrolováni) o zákazu 
spalování jakéhokoliv substrátu majícího povahu odpadu na staveništi. 

 
Provoz 
Za provozu kompostárny budou vznikat odpady, které vzniknou vytříděním nežádoucích 

příměsí z dovezeného odpadu před založením zakládek a těch, které byly před vyskladněním 
kompostu vyseparovány. Jedná se o: 

19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu 
20 03 07 Objemný odpad 
Vytříděné příměsi inertního materiálu budou umístěny do kontejneru, který zde bude 

umístěn. Příměsi, které i přes důkladné třídění před založením zakládky projdou 
kompostovacím procesem, budou odstraněny z finálního kompostu prosetím přes síta. Tyto 
vyseparované příměsi budou umístěny do stejného kontejneru, stejně jako příměsi vytříděné 
před založením kompostu. 

 
Nevratné obaly budou separovány (odděleně papír, plasty, sklo) a poté odváženy k 

recyklaci.  
Produkce výše uvedených odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. Při 

výrobě bude vznikat pouze malý objem nebezpečných odpadů. 
Nakládání s odpady bude provozovatel jakožto původce odpadů řešit na základě smluv s 

oprávněnými osobami. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné legislativy (zákon č. 
185/2001 Sb., vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.). Zejména se bude jednat o 
evidenci odpadů či hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady. Smlouva s příslušnou firmou 
je uzavřena již pro provoz stávajícího skladu.  

V maximální možné míře je třeba odpady recyklovat či je nabídnout k využití jinému 
subjektu.   

  
Odpady zpracovávané v kompostárně 
Co do množství i složení se bude jednat o identické odpady, které jsou již za stávající 

situace ukládány na provozovnou skládku. Nyní budou zpracovávány v kompostárně. 
Následující tabulka uvádí odhad průměrného složení zakládky dle technologických 

skupin odpadů. 
 

Kompostovatelné odpady Množství  
v tunách 

Podíl    
v % 

Rostlinná pletiva (tráva, listí, odpad ze zahrad, parků)  2052 45 
Ořezy, větve, vánoční stromky 137 3 
Dřevo obalové a stavební neošetřené 46 1 
Gastroodpady z veřejného stravování vč. jedlých tuků 228 5 
Papír nerecyklovatelný 912 20 
Odpad z domácností separovaně sbíraný 547 12 
Kaly z komunální ČOV 638 14 
Celkem 4560 100 

 
 
 



Kompostárna Stašov 

 22
 
 

B.III.4. Ostatní 
 
1. Hluk 

   
Při stavebních pracích se 

předpokládá současně provoz 2 
strojů a 2 nákladních automobilů. 
Hodnoty hluku  pro uvažované 
stacionární zdroje hluku budou 
max. LWA = 95 dB(A). 

Ve fázi provozu kompostárny 
bude jediným zdrojem hluku pouze 
stroj na překopávání substrátu. 
Překopávání se provádí podle 
potřeby během zrání cca 2x za 
měsíc. Vzhledem k tomu, že 
překopávání  bude provádět 

v uvedených intervalech zemní stroj (traktor) s obdobnou hlučností jako jsou běžně používané 
zemědělské stroje, lze konstatovat že zvýšení hlukové zátěže bude zanedbatelné. 

 
Liniové zdroje hluku 
Vlivem realizace záměru nedojde k navýšení dopravy v území. Tato doprava je zde již 

nyní. Nevznikne tudíž ani žádný nový liniový zdroj hluku. 
 
2. Vibrace 
 
Vibrace během stavby, způsobené pojezdy a činností stavebních mechanismů a 

nákladních automobilů, nebudou představovat významný zdroj. Stavba nebude vyžadovat 
žádné trhací práce.  

Provoz nebude vůči okolí provázen žádnými detekovatelnými vibracemi. 
Vliv vibrací lze obecně považovat za zanedbatelný. 
 
3. Záření 
 
Výstavbu ani provoz nebude provázet žádné radioaktivní ani elektromagnetické záření. 

Nebudou zde instalovány žádné zdroje radioaktivního či ionizujícího záření, ani používány 
látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem 
radioaktivních nuklidů.  

Instalace či použití výkonných zdrojů neionizujícího elektromagnetického záření 
(vysílače, lasery či výkonné zdroje světla) se nepředpokládá. 

 

 
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 
C.1.1. Klima 
 
Zájmové území se dle Quitta (1970) nachází v teplé klimatické oblasti. Tato klimatická 

oblast má označení T2  a charakterizují ji následující údaje: 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Zdroj hluku Hladina akustického tlaku LA
∗ 

dB(A) 
Nákladní automobil 80 – 90 
Autojeřáb 80 – 85 
Velký jeřáb 70 – 75 
Autodomíchávač 80 – 85 
Buldozer 85 – 95 
Rýpadlo 85 – 90 
Sbíječka (+ kompresor) 90 - 100 
Okružní pila 97 - 107 
Rozbrušovačka 90 - 108 
Svařovací agregát 75 - 80 
∗ Ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje. 

Přehled zdrojů hluku při výstavbě.
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Počet letních dnů 50 – 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°a více 160 – 170
Počet mrazových dnů 100 – 170
Počet ledových dnů 30 – 40
Průměrná teplota v lednu -2 – -3°C  
Průměrná teplota v červenci 18 – 19°C
Průměrná teplota v dubnu 8 – 9°C
Průměrná teplota v říjnu 7 – 9°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 
Počet dnů zamračených 120 – 130 
Počet dnů jasných 40 – 50 

 
Dlouhodobé průměrné měsíční úhrny srážek dle ČHMÚ 
měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
mm 33 31 36 50 66 74 80 74 53 45 37 38 
 

Průměrný úhrn srážek činí pro srážkoměrnou stanici Zdice 527 mm za rok. 
 
Dlouhodobé průměrné měsíční teploty (klimatická stanice Jince) 
měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. 
oC -2,1 -1,1 2,7 6,7 12,2 15,5 17,2 16,2 12,9 7,8 2,6 -1,0 

 
Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Stašov 
(platná ve výšce 10 m nad zemí v %) 

celková růžice 
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 
1,7   8.19   7.41   0.21   3.69   5.01   1.41   8.50  10.90  18.99   64.31
5,0   0.81   0.60   3.10   0.29   3.80  12.10   9.09   1.10    30.89

11,0   0.00   0.00   0.70   0.00   0.20   3.50   0.40   0.00     4.80
součet   9.00   8.01   4.01   3.98   9.01  17.01  17.99  12.00   18.99  100.00

 
Z výše uvedené tabulky a přiloženého grafu lze odvodit, že převládají větry západního 

kvadrantu (47 % roku tj. 172 dní ročně). Rychlosti proudění větru se pohybují převážně do 
1,7 m.s-1. Nejčastěji vyskytující se stabilitní vrstvou atmosféry jsou III. a IV. třída stability 
(izotermní a normální) s četností 29,85 % resp. 27,54 % což je přibližně 109 resp. 100 dní v 
roce. Časté je také bezvětří (18,99 %). Jedná se o stav slabé inverze a malého kladného 
teplotního gradientu, při kterém se mohou vyskytovat mírně zhoršené rozptylové podmínky. Z 
hlediska rozptylu škodlivin je nejméně příznivá I. třída stability atmosfér, kterou 
charakterizuje častá tvorba inverzních stavů. I. třída stability se v zájmovém území vyskytuje 
průměrně 47 dní ročně. 

 
C.1.2. Ovzduší 
 
V širším okolí zájmového území lze očekávat střední rozptylové podmínky s průměrnou 

rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1 m/s. Území se nachází západně od Prahy ve 
vzdálenosti cca 40 km od centra Prahy a 18 km od centra Berouna. Není již tak významně 
ovlivňováno přenosem znečištění ovzduší z pražské aglomerace, je však zasahováno 
přenosem znečištění z Berounské kotliny. Vzhledem k tomu, že však od Berouna je ve směru 
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nejméně četných větrů, imisní příspěvek Berouna (a Králova dvora) se v průměrných ročních 
koncentracích projevuje již méně.  

 
Pozaďové hodnoty znečišťujících látek v ovzduší extravilánu 

škodlivina koncentrace (μg/m3) 
SO2 11 
CO 650 
NOx 24 
NO2 21 

suspendované částice PM10 24 
benzen 1,1 

 
Zájmové území spadá na základě sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (O hodnocení 

kvality ovzduší – vyjmenované oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 
2007, Věstník MŽP č.4/2009) mezi oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to z důvodů 
překračování krátkodobých imisních limitů PM10 resp. benzo(a)pyrenu celkem na 2,2 % resp. 
6,7% správního území. S velkou pravděpodobností s toto hodnocení netýká přímo zájmového 
území. 

 
Radonové riziko 
Radon 222Rn je inertní přírodní radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný 

lidskými smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem horninového uranu je uvolňován 
ze zrn minerálů a může migrovat do objektů (zejména do jejich sklepních a přízemních částí). 
Radon se s poločasem rozpadu 3,825 dne dále mění na izotopy polonia, olova a vizmutu, 
které jsou kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s nimi jsou 
vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které mohou iniciovat 
karcinomy plic. Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních 

zdrojů: z půdního vzduchu, z 
podzemní vody a ze stavebních 
materiálů. První dva zdroje úzce 
souvisejí s geologickým podložím. 

Podle odvozené mapy 
radonového rizika leží zájmové území 
v oblasti s převažujícím středním 
radonovým indexem rizika z 
geologického podloží. Rozdělení 
území do kategorií radonového rizika 
má pravděpodobnostní charakter. 
Podrobné posouzení radonové 
rizikovosti v jednotlivých lokalitách 
těchto oblastí vyžaduje přímá měření 
objemové aktivity radonu v detailním 
měřítku. 

 
C.1.3. Voda 
 
C.1.3.1. Podzemní vody 
 

Hydrogeologicky náleží území 
k rajonu 623 – krystalinikum, 

Výřez z hydrogeologické mapy - puklinový 
kolektor ordovických pískovců, drob, kamenců, 
prachovců, břidlic a jílovců 
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proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky.  V ordovických horninách, tj. jílovitých a 
prachovitých břidlicích podzemní voda nevytváří obvykle souvislou hladinu, ale vyskytuje se 
pouze ve svrchní zvětralinové zóně, kde se může částečně uplatňovat také průlinová 
propustnost. Směrem do podloží se podzemní voda pohybuje pouze po puklinách, neboť 
nezvětralé horniny jsou pro vodu relativně nepropustné. Tento obzor podzemní vody lze 
předpokládat ve větších hloubkách. Podzemní vody cirkulující v ordovických břidlicích mají 
většinou síranovou agresivitu a ovlivňují též často chemizmus vod nadložních uloženin. Další 
horizont podzemní vody je potenciálně vázán na vrstvu deluviálních sedimentů. Obecně tento 
obzor podzemní vody nebude rovněž příliš vydatný díky převládajícímu jílovitému charakteru 
kvartérních sedimentů. Lze předpokládat, že se zde zvláště v obdobích intenzivních srážek 
může objevit horizont podzemní vody vázaný na tyto polohy deluviálních sedimentů, zvláště 
tam, kde obsahují více písčitou frakci. 

Skalní podloží je špatně propustné.  Jílovité břidlice mají koeficient filtrace v řádu 10-7 

až 10-10 m/s. Zájmové území je budováno převážně špatně propustnými ordovickými 
sedimenty. Nízká propustnost skalního podloží je zárukou velmi pomalého proudění 
podzemní vody. Na JZ území jsou horniny charakterizovány jako izolátory s koeficientem 
filtrace 1.10-8 až 1.10-9 m/s. Holocenní náplavy na dně erozní deprese a terasové uloženiny 
v severní části území mají koeficient filtrace 1.10-6až 1.10-7 m/s. Lokální polohy mohou mít 
podstatně vyšší propustnost  k ≥ 1.10-5 m/s. 

 
C.1.3.1.2. Termominerální vody 
V zájmovém území se nevyskytují žádné vývěry termominerálních vod a ani nikde 

poblíž není ochranné pásmo přírodních léčivých vod. 
 
C.1.3.1.3. Pramenné jevy 
V prostoru uvažované výstavby se nenachází žádný vývěr podzemní vody.  
 
C.1.3.1.4. Umělé hydrogeologicky významné objekty 
V prostoru uvažované výstavby se nenachází žádný takovýto objekt. 
 
C.1.3.1.5. Využití podzemních vod 
Podzemní vody zájmového území nejsou využívány. 

 
C.1.3.2. Povrchové vody 
 
Zájmovým území ani jeho 

nejbližším okolím neprotékají žádné 
vodoteče. Nejblíže se nachází Litavka 
na východě a Červený potok na západě. 
Celé zájmové území je odvodňováno 
přímo Litavkou (1-11-04-024), která 
protéká cca 1,2 km východním směrem. 

 
Litavka  
Největším místním tokem je 

Litavka, protékající údolní nivou bez 
výraznějších břehových omezení ve 
směru sever - jih. Plocha povodí tohoto 

toku je rozsáhlá a zahrnuje území až od Příbrami. Na toku Litavky nejsou žádné význačné 
vodní nádrže a zařízení. Litavka v obci Chodouň ve své nivě historicky změnila koryto. V 

Výřez z hydrologické mapy 
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důsledku toho na katastru obce je provedeno několik záchytných koryt, která po vybřežení 
měla šetrným způsobem vrátit vodu zpět. Kolísání hladiny toku se projevuje v jarních 
měsících při tání sněhu a ledu a dále v podzimním období. 

 
Červený potok 
Prameniště této vodoteče se nachází na rozvodí lesního masivu Brdská vrchovina. Na 

jeho horním toku se nachází dvě vodní nádrže Neřežín a Záskalská. Neřežín byla vodním 
zdrojem pro část Hořovicka. V Komárově přibírá do svého toku Jalový potok a dále pokračuje 
přes Praskolesy, Stašov a Bavoryni do Zdic. Na západní straně prochází propustkem pod 
dálnicí. Levobřežně přijímá Stroupinský potok. 

Nešetrným způsobem provedená regulace (v souběhu se stavbou paralelně vedoucí 
dálnice D5 bylo provedeno vybetonování koryta ve formě strmého a nepřístupného žlabu), 
dlouhodobě znemožňuje začlenit tok, jako přírodní prvek, do využitelných městotvorných 
funkcí. 
 
Lokalizace zájmového území do povodí 
Vodoteč č. hydrolog. 

pořadí 
plocha dílčího 
povodí (km2) 

celková plocha 
povodí k danému 

profilu (km2) 
Litavka 1-11-04-024 12,553 324,748 

 
Vodní nádrže 
V zájmovém území se nenachází žádná vodní nádrž. 
 
C.1.3.3. Vodní hospodářství v širším zájmovém území 
 
C.1.3.3.1. Vodní zdroje 
Zájmové území neleží v CHOPAV. 
 
C.1.3.3.2. Zdroje minerálních vod 
V zájmovém území se nenacházejí žádné zdroje minerálních vod. 
 
C.1.3.3.3. Zásobování pitnou vodou 
Zájmové území nemá žádný prostorový či funkční vztah k zásobování pitnou vodou.  
 
C.1.3.3.4. Odpadní vody 
Za stávající situace v zájmovém území nevznikají žádné odpadní vody. 
 
C.1.3.3.5. Ochrana území před záplavami a úpravy odtokových poměrů 
Zájmové území neleží v záplavovém území. 
 
C.1.3.3.6. Využití vodní energie 
Není využívána. 
 
C.1.4. Půda 
 
C.1.4.1. ZPF 
 
Při zařazení ploch s daným kódem BPEJ do jednotlivých tříd předností v ochraně bylo 

vycházeno z Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR z 12.6.1996 o 
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odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Tyto údaje jsou také v databázi BPEJ 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, Praha – Zbraslav. Půdy jsou členěny do pěti 
kategorií: 

I. třída – zahrnuje bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých. 

II. třída – zahrnuje zemědělské půdy, které v rámci jednotlivých klimatických regionů 
mají nadprůměrnou produkční schopnost. 

III. třída – zahrnuje půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany. 

IV. třída – sdružuje půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů a jen s omezenou ochranou. 

V. třída – zahrnuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují 
zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. 

 
BPEJ a příslušné třídy přednosti v ochraně ZPF na ploše záboru 
č. pozemku BPEJ třída přednosti v ochraně zábor (ha) 
168/15 (část) 4.15.13 

4.26.54 
4.41.78 

III. (10%) 
V. (44%) 
V. (46%) 

cca 1,6747 

168/27 (část) 4.26.54 
4.15.13 

V. (52%) 
III. (48%) cca 0,9941 

 
Pětimístný kód BPEJ charakterizuje vlastnosti půdy. 
     

A.BB.CD 
  

A = příslušnost k danému klimatickému regionu 
V zájmovém území se nacházejí půdy přináležející k regionům 1, který nese 

následující charakteristiku : 
 
Region 4 
symbol = MT1 
charakteristika = mírně teplý, suchý 
suma teplot nad 10o C = 2400 – 2600 
průměrná roční teplota = 7 – 8,50 C 
průměrný roční úhrn srážek v mm = 450 - 550 
pravděpodobnost suchých vegetačních období = 30 - 40 % 
vláhová jistota = 0 – 4 

  
B = hlavní půdní jednotka (HPJ). Jedná se o účelové seskupení půdních forem 

příbuzných ekonomických vlastností, které jsou charakterizovány genetickým půdním 
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, výraznou sklonitostí, hloubkou 
půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfizmu. 

 
V zájmovém území se nachází následující HPJ: 

 



Kompostárna Stašov 

 28
 
 

15 Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových 
hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově 
příznivé pouze s krátkodobým převlhčením 

26  Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně 
těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 

41 Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud 
příznivějšími vláhovými poměry 

 
C = sklonitost a expozice daného pozemku. Vyjadřuje kombinaci sklonitosti a 

expozice ke světovým stranám, jakožto stanovištní podmínky vyjadřující utváření 
povrchu pozemku. 
 

V zájmovém území se nachází půda s následující hodnotou této veličiny : 
  
1: území s mírným svahem (3 - 7o) s se všesměrnou expozicí 
5: území se středním svahem (7–12°) s expozicí na jih 
7: území s výrazným sklonem (12 - 17 o) s expozicí na jih 
 
D = skeletovitost a hloubka půdy 
 
V zájmovém území se nachází půda s následující hodnotou této veličiny: 
3: skeletovitost od 25% do 50%, hluboká 
4: skeletovitost od 25% do 50%; středně hluboká 
8: skeletovitost nad 50%, středně hluboká 
 
C.1.4.2. PUPFL 
 
V zájmovém území nejsou PUPFL. 
 
C.1.5. Geofaktory životního prostředí 
 
C.1.5.1. Geomorfologické členění a charakteristika zájmového území 
 
Geomorfologické členění 

provincie  Česká vysočina 
subprovincie  V Poberounská soustava 
oblasti    VA Brdská podsoustava 
celku     VA-4 Hořovická pahorkatina 
podcelku     VA-4A Hořovická brázda 
okrsku       VA-4A-c Zdická brázda 

 
Hořovická brázda  (VA-4A)  je protáhlá, asi 58 km dlouhá a v průměru 8 km široká 

sníženina ve středních Čechách. Táhne se od západu k východu mezi Brdskou vrchovinou na 
jihu a Zbirožskou a Karlštejnkou vrchovinou na severu - na západě začíná u Holoubkova 
(východně od Rokycan), na východě končí na jižním okraji Prahy u Radotína, ve střední části 
vybíhá severovýchodním směrem výběžek k Berounu. 

Hořovická brázda je složena zejména z ordovických břidlic, prachovců, jílovců, 
pískovců, a křemenců a vytváří zřetelný pruh řidčeji zalesněné a hustěji osídlené krajiny mezi 
vrchovinami na jihu a na severu. Střední sklon je 3°45', svažuje se severovýchodním směrem, 
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kterým také protéká řada vodních toků. V západní časti je to zejména Červený potok, ve 
střední části Litavka a na východě Berounka. 

 
C.1.5.2. Geologické poměry okolí zájmového území  

 
Celé širší okolí 

zájmového území je 
periferním územím 
barrandienského synklinovia. 
Skalní podklad je v širším 
okolí zájmového území 
budován horninami staršího 
paleozoika - ordoviku. Jedná 
se o sedimentární horniny 
náležící souvrství 
zahořanskému (východní část) 
resp. králodvorskému 
(východní část) , které jsou 
charakterizována poměrně 
pevnými a dobře diageneticky 
zpevněnými slabě 
silicifikovanými prachovitými 
až jílovitoprachovitými 
slídnatými břidlicemi. V 
základní hmotě břidlic se 
mohou podřízeně objevovat 
také deskovité nebo čočkovité 

polohy velmi pevných křemitých prachovou až křemenců. Zahořanské břidlice jsou tence 
deskovitě vrstevnaté, vrstevní plochy jsou prakticky dokonale paralelní, bez jílovitých 
povlaků. Rozpukání horninového masívu zahrnuje vesměs střední rozestup puklinových ploch 
v řádu prvních desítek centimetrů. Barva břidlic v nezvětralém stavu je šedočerná až černá, 
při zvětrávání se na plochách vrstevnatosti a odlučnosti objevují rezavě hnědé povlaky 
limonitu, hornina se rozpadává na kusy a úlomky a následně na hlinitostřípkovitou zeminu 
šedohnědé barvy. Povrch skalního podkladu byl sondou zastižen v hloubce 2,2 m pod 
terénem. 

Kvartérní pokryv je tvořen deuviálními sedimenty, v nejsvrchnější poloze je vyvinut 
málo mocný jílovitý humózní horizont. Navážky nebyly zjištěny. Deluviální sedimenty se 
nacházejí v nadloží skalního podkladu a byly popsány jako šedohnědé, šedě a žlutě 
smouhované písčitojílovité hlíny s obsahem úlomků břidlic o velikosti do 1 cm. Vznikly 
uložením krátce trasportovaného místního materiálu, který pochází ze zvětralinového obalu 
skalního podloží. 

Podloží místa realizace záměru tvoří silně provrásněné ordovické břidlice. V západní 
části lokality probíhá ve směru SZ – JV tektonický styk vrstev záhořanských a 
králodvorských na výrazné příčné dislokaci vzhledem k podélné ose barrandienského 
synklinoria. Kvartérní pokryv je tvořen deluvii hornin skalního podloží, terasovými sedimenty 
vyšších stupňů Litavky na severním okraji území a holocenními náplavy na dně deprese. 

Staveniště lze hodnotit jako jednoduchou stavbu s jednoduchými základovými poměry. 
 
 
 

Výřez z geologické mapy 
5 – kvartér pleistocén - deluviální hlinité a kamenohlinité uloženiny 
10 – terciér neogén – lakustrinní až fluviolakustrinní jíly, písky a
štěrky 
21 – paleozoikum, devon - granulátové tufy, alterované bazalty
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C.1.5.3. Geodinamické procesy 
 
C.1.5.3.1. Říční a svahová eroze, akumulace 
Významná říční a svahová eroze se v zájmovém území nevyskytuje. Významné nejsou 

ani recentní akumulační procesy vlivem ukládání sedimentů. 
 
C.1.5.3.2. Svahové pohyby  
V zájmovém území se nenacházejí žádné sesuvy (viz registr sesuvných území Geofond 

ČR).  
 
C.1.5.3.3. Krasové jevy  
V zájmovém území nebyly pozorovány žádné krasové jevy. 
 
C.1.5.3.4. Zvětrávání  
V zájmovém území se nevyskytují výrazné lokality s fosilním větráním ani kaolinizací.  
 
C.1.5.4. Antropogenní procesy (důlní činnost, odvaly, skládky) 
Do zájmového území nezasahuje žádné poddolované území a není zde registrován ani 

žádný sesuv. Není zde známa žádná stará ekologická zátěž (viz registr poddolovaných a 
sesuvných území Geofond ČR).  

Zájmové území se nachází v návaznosti na skládku TO Stašov (dříve označovanou též 
jako skládka TKO Stašov). Na skládku, určenou pro odpady kategorie „ostatní odpad“, se 
ukládají odpady od roku 1995, kdy byla uvedena do provozu její Ia. etapa. Skládka je 
provozována na základě rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj. 7946/114152/2004/OŽP ze 
dne 15. září 2004. 

 
C.1.5.5. Seismicita 
Ze seizmického hlediska patří území záměru do nejstabilnější oblasti ČR s hodnotou 

efektivního špičkového zrychlení 0,015 g. Dle mapy maximálních očekávaných intenzit 
zemětřesení platí pro zájmové území hodnoty nižší než 6o stupnice MSK. 

 
C.1.5.6. Přírodní zdroje 
Zdroje vyhrazených nerostů (výhradní ložiska) jsou jako neobnovitelný zdroj a součást 

potenciálu území chráněna podle zákona 439/1992 Sb. (Horní zákon) před znehodnocením. 
Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území ani vyhlášený 

dobývací prostor.  
 
C.1.6. Fauna a flora 
 
Vývoj fauny a flory v bezprostředním okolí zájmového území byl již v minulosti 

zásadním způsobem ovlivněn zemědělským obhospodařováním (celé zájmové území i jeho 
okolí jsou zemědělsky využívány). Zájmové území trvale neosidlují žádné druhy vyšších 
živočichů. V okolí pak se vyskytují jen synantropní druhy, přizpůsobené životu v agrocenóze. 

 
Flora 
 
Potencionální přirozená vegetace zájmového území 
Nejrozšířenějším typem potenciální přirozené vegetace v širším území jsou v polohách 

do cca 450 m/m převážně hercynské dubohabřiny L3.1, (Carpinion), a to asociace Melampyro 
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nemorosi-Carpinetum. Asociace se vyznačuje dominancí dubu zimního (Quercus petraea) a 
habru obecného (Carpinus betulus), s častou příměsí dalších listnáčů, včetně stanovištně 
náročnějších. Keřové patro bývá zpravidla velmi dobře vyvinuto pouze v prosvětlených 
porostech. Z bylin se uplatňují především hájové mezofilní druhy. 

Nejbližší zachované porosty se nacházejí v údolí mezi hřebenem Vraní skály a 
hřebenem s označením Hřeben nad zvlněnou plošinou v okolí Stroupinského a Červeného 
potoka a Litavky. Jedná se ale o malé výsadbami jehličnanů oddělené segmenty. Ve 
stromovém patře převládá dub (Quercus petraea), místy habr (Carpinus betulus). V podrostu 
se objevují běžné druhy řádu Fagetalia: mařinka vonná (Galium odoratum), hrachor lecha 
(Lathyrus versus), jaterník podléška (Hepatica nobilis). V menší míře byly zjištěny vzácnější: 
medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) a ostřice horská (Carex montana). 

(data viz Neuhäuslové a kol. 2001) 
 
Aktuální vegetace 
 
Celé zájmové území pokrývá agrocenóza (= orná půda v současnosti pokrytá trvalým 

travním porostem). Jiná než polní vegetace se vyskytuje pouze po okrajích. V okolí silničních 
příkopů se vyskytuje běžná doprovodná bylinná vegetace. 
 
Přehled zjištěných taxonů 
Vědecký název Český název
Agropyron repens pýr plazivý
Achillea millefolium řebříček obecný
Anchusa officinalis pilát lékařský
Arctium sp. lopuch
Arctium tomentosum lopuch plstnatý
Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl
Ballota nigra měrnice černá
Bromus inermis sveřep bezbranný
Carduus crispus bodlák kadeřavý
Carex hirta ostřice srstnatá
Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná
Cirsium acanlhoides pcháč obecný
Cirsium arvense pcháč oset
Convolvulus arvensis svlačec rolní
Dactylis glom.erata srha říznačka
Equisetum arvense přeslička rolní
Eryngium campesíre máčka ladní
Fesluca arundinacea kostřava rákosovitá
Festuca rupicola kostřava žlábkatá
Galium album svízel bílý
Galium verum svízel syřišťový
Geranium pratense kakost luční
Heracleum sphondylium bolševník obecný
Chaerophyllum bulbosum krabilice hlíznatá
Juncus inflexus sítina
Malva neglecta sléz přehlížený 



Kompostárna Stašov 

 32
 
 

Medicago falcata tolice srpovitá
Pastanica sativa pastinák setý
Poa anguslifolia lipnice úzkolistá
Polygonatum lapathifolia rdesno blešník
Potentilla rentans mochna plazivá
Primus domestlca švestka obecná
Quercus robur dub letní
Rosa canina růže šípková
Silene alba agg. silenka bílá
Svida sanguinea svída krvavá
Urtica dioica kopřiva dvoudomá

 
V nejbližším okolí obou částí zájmového území se nevyskytují žádná významná 

rostlinná společenstva ani významné či chráněné nebo ohrožené druhy rostlin. 
 
Les a „mimolesní“ zeleň 
Do lesních porostů ani „mimolesní“ zeleně nebude zasahováno. 
 
Fauna 
 
Vzhledem k biotopům zmiňovaným v kapitole 2.3.3. Ekosystémy a stupeň ekologické 

stability (jedná se o agrocenózu) nelze očekávat, že by na prostor zájmového území byla 
trvale vázána populace nějakého vyššího živočicha a že by neexistovala možnost náhrady při 
záboru této plochy. 

V zájmovém území pochopitelně nelze očekávat výskyt žádného zvláště chráněného 
druhu dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a povaha biotopu ani nedává předpoklad jeho výskytu 
v budoucnosti.  

 
C.1.7. Chráněné oblasti přírody 
 

Přítomnost resp. nepřítomnost chráněných území byla zjišťována z následujících 
zdrojů: 

- Ústřední seznam ochrany přírody 
- Mapa chráněných území ČR 
- Server státní správy http://portal.gov.cz 
- Územní plán obce Stašov 

 
C.1.7.1. Zvláště chráněná území (§ 14) 
Do zájmového území nezasahuje žádné 

zvláště chráněné území a žádné takovéto území 
se nenachází ani nikde v okolí. 
  

C.1.7.2. Přírodní parky (§ 12) 
Do zájmového území žádný přírodní park 

nezasahuje. 
 
C.1.7.3. Chráněná ložisková území 
Viz kapitola č. C.1.5.7. Přírodní zdroje. Pozice CHOPAV vůči záměru 
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C.1.7.4. Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Zájmové území neleží v CHOPAV. Hranice CHOPAV Brdy leží více jak 3 km jižním 

směrem. 
 
C.1.7.5. Natura 2000 (§ 3, odst. p) 
 
Evropsky významné lokality (§ 45a) 
Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin byla přijata 21. května 1992  a vstoupila v platnost v roce 1994. Cílem směrnice je 
ochrana biodiverzity na území členských států EU. Ukládá vyhlašovat významné evropské 
lokality  pro významné typy stanovišť, která jsou uvedena v její příloze I. a pro druhy rostlin a 
živočichů jmenovaných v její příloze II.   

V zájmovém území ani v jeho okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita 
(pSCI). Nejbližší evropsky významná lokalita Stroupínský potok (CZ0214039) se nachází cca 
2,6 km S směrem od zájmového území. Cca 10 km 3,5 km JV směrem vede hranice EVL 
Housina (CZ0210010). Obě lokality jsou od zájmového území značně vzdálené a záměr je 

nijak nebude ovlivňovat. (údaje viz 
server: www.natura2000.cz) 
 

Ptačí oblasti (§ 45e) 
Směrnice o ochraně volně 

žijících ptáků (79/409/EEC) byla 
přijata 2.dubna 1979 a v platnost 
vstoupila 6.dubna 1981. Směrnice 
vytváří ucelený rámec ochrany volně 
žijících ptáků a jejich stanovišť, 
hnízd i vajec na území členských 
států EU. Dále pak členským státům 
ukládá povinnost chránit stanoviště 
ptačích druhů o dostatečné 
rozmanitosti a rozloze. Nikde poblíž 
se nenachází žádná ptačí oblast. 
(údaje viz server: 
www.natura2000.cz) 

 
C.1.7.6. Dřeviny rostoucí mimo les (§ 3, odst. g) 
V prostoru realizace záměru se žádná „mimolesní“ zeleň nevyskytuje. 
 
C.1.7.7. Památné stromy (§ 46) 
V zájmovém území či v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné památné stromy a 

nezasahuje sem ani jejich ochranné pásmo o poloměru desetinásobku průměru kmene 
naměřeného ve 130 cm nad zemí, viz § 46, odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb. 
 

C.1.8. Územní systém ekologické stability (§ 3, odst. a) a VKP (§ 3, odst. b) 
 
C.1.8.1. Biogeografické poměry 
Území patří do Karlštejnského bioregionu (1.18) a pokrývá jej jediná biochora: 
-3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. v.s. 
(údaje viz Ing. Kopecká, AOPK Praha a RNDr. Culek, Brno) 

Pozice záměru vůči naturovým územím 
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C.1.8.2. Stupeň ekologické stability  
Následující tabulka definuje ekosystém a stupeň ekologické stability dané plochy. 
 

území ekosystém SES 
Z2-1 Orná půda 0-1 

 
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že změna má být realizována pouze na silně 

antropogenizované ploše se nízkým stupněm ekologické stability. 
 
C.1.8.3. Síť lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES 
 
ÚSES krajiny je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES je 
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je 
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

  
C.1.8.3.1. Legislativní rámec 
 
Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
§ 3 a) územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

§ 3 b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny vytváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek 

§ 4 (1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření 
základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány 
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 
zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému 
ekologické stability je povinností vlastníků a uživatelů pozemků, tvořících jeho základ; jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 
Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů 
a opatření v procesu jeho vytváření stanoví ministerstvo životního prostředí ČR obecně 
závazným předpisem. 

§ 4 (2) Významné krajinné prvky (VKP) jsou chráněny před poškozováním a ničením. 
Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by vedly k poškození nebo zničení VKP nebo 
ohrožení či oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy 
zamýšlí, opatřit  závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování 
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných 
krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 
předpisem. 

§ 59 (1) K zajištění podmínek pro vytváření systému ekologické stability se v dohodě s 
vlastníkem pozemku uskuteční opatření, projekty a plány podle § 4 (2) Vyžaduje-li vytváření 
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systému ekologické stability změnu v užívání pozemku, se kterou jeho vlastník nesouhlasí, 
nabídne mu pozemkový úřad výměnu jeho pozemku za jiný ve vlastnictví státu v přiměřené 
výměře a kvalitě jako je původní pozemek, a to pokud možno v téže obci, ve které se nachází 
převážná část pozemku původního. 

 
Vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

114/92 
§ 1 a) biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a 

velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého 
ekosystému. 

§ 1 b) biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří 
z oddělených biocenter síť. 

 
C.1.8.3.2. ÚSES v zájmovém území resp. v jeho nejbližším okolí 
Územní systém ekologické stability je vymezen stávajícím územním plánem pro celé 

správní území obce. Do zájmového území žádný segment ÚSES nezasahuje. 
 

 
Regionální a nadregionální ÚSES v okolí zájmového území dle VÚC Rakovnicko 

 
Interakční prvky 
Obvykle se jedná o liniový segment krajiny, který zprostředkovává příznivé působení 

biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu.  
Do zájmového území nezasahuje žádný interakční prvek. 
 
C.1.8.4. Významné krajinné prvky (VKP) 
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 

část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje (zákon 114/1992 Sb.) orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
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Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
(viz zákon 114/1992 Sb.). 

V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádný registrovaný významný 
krajinný prvek. Není zde ani žádný VKP daný zákonem. 

 
C.1.9. Krajina resp. krajinný ráz 
 
C.1.9.1. Obecně 
V zákoně 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění je krajinný ráz 

definován jako „Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“. Autor 
této dokumentace chápe krajinný ráz daného území především jako subjektivní vnímání určité 
harmonie přírodních a kulturních činitelů (respektive jejich syntézu s vnímáním funkčnosti) 
přítomných v zorném poli pozorovatele.  

 
Typologické hodnocení krajinného rázu 
Podle poměru mezi prvky přírodními a vytvořenými v krajině člověkem lze vymezeny 

tři účelové krajinné typy (Míchal, 1997): 
Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“) 
Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“) 
Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“) 
 
Dané území se do výše zmíněných krajinných typů zařazuje na základě hodnoty 

koeficientu ekologické stability (KES). Ten vyjadřuje podíl ploch s vyšším stupněm 
ekologické stability  (čitatel) a ploch s nízkým stupněm ekologické stability (jmenovatel):    

 

 
Následující tabulka uvádí zařazení do krajinného typu podle hodnoty KES. 

Hodnota KES Krajinný typ 
pod 0,39 typ A 

0,90 - 2,89 typ B 
nad 6,20 typ C 

Poznámka: Intervaly hodnot KES nejsou spojité. Krajina, jejíž KES leží mimo hranice 
těchto intervalů, je nositelem znaků obou sousedních kategorií (Míchal, 1997). 

 
Estetická kategorizace krajinného rázu 
V rámci tohoto subjektivního hodnocení estetického projevu krajinného rázu lze rozlišit 

tři základní typy krajinářské hodnoty: 
zvýšený (+) 
základní (průměrný) 
snížený (-) 
 
Klasifikace krajiny zájmového území resp. jejího širšího okolí 
S přihlédnutím k typologizaci krajiny (Míchal 1990) lze krajinný ráz zájmového území 

přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně antropogenizovaná, 
dominantní až výlučný výskyt sídelních až industriálních nebo agroindustriálních prvků, 
v rámci ČR zaujímá 30 % území). 

   plocha se stupněm ekologické stability 2,3,4,5 
KES =    ------------------------------------------------------------------------- 
                             plocha se stupněm ekologické stability 0 a 1 
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Zájmové území se nachází v celku krajinného rázu (oblasti krajinného rázu) - Zdická 
brázda. Celé okolí Zdic, kam zájmové území přináleží, je situováno v jakémsi hrdle, kde 
otevřené a bezlesá zemědělsky intenzivně využívaná krajina na západě se začíná svírat a 
vstupuje mezi dvě zalesněné vrchoviny. Celé bezprostřední okolí Zdic lze považovat za jakýsi 
přechod – vstup do zdické brázdy. Samotné zájmové území (resp. jeho bezprostřední okolí) 
svým charakterem odpovídá více prostoru na západě. 

Krajinný ráz zmíněné oblasti je silně ovlivněn i výraznou strukturou reliéfu blízce 
sousedících okolních oblastí krajinného rázu – oblast Křivoklátska (na severu), Českého krasu 
(na jihovýchodě) a Hořovicka (na západě a jihozápadě). 

 
C.1.9.2. Přírodní aspekt krajinného rázu 
Zájmové území je situováno v místě jakéhosi hrdla, které se doširoka otvírá k západu 

(do krajiny Komárovské brázdy s přehlednými plošinami) a naopak rychle zužuje a stoupá 
směrem k východu. Vrch Samohleka je právě první takovým předělem ve vstupu do Zdické 
brázdy, která je z jihu ohraničena Českým krasem a ze severu Křivoklátskou pahorkatinou. 

Zájmové území je celé velmi dobře kryto v terénní depresi, která je ze všech stran 
uzavřena mírně zaoblenými svahy. Z obce Stašov sem není vůbec vidět a po provedení 
rekultivace celé těleso zmizí v terénu. Všude v okolí se nachází zemědělská půda. Výhled na 
horizonty je zcela skryt konfigurací terénu. Prostor se nenachází na žádné významné 
pohledové ose. Nikde v pohledově dotčeném prostoru se nenachází žádná významná přírodní 
krajinná dominanta, která by mohly být realizací záměru negativně ovlivněna. Jedná se o 
typickou zemědělskou krajinu s nepočetnými zbytky strukturné zeleně, které se omezují 
většinou jen na aleje podél silnic a malé remízy v polích. Projev vodního fenomenu je nulový.  

Přesto, že v okolí nelze definovat žádnou významnou krajinnou dominantu, působí širší 
okolí harmonicky a přirozená měřítka krajiny nejsou nijak významně narušena (především 
proto, že zemědělsky intenzivně využívaná krajina na západě se již zde, v blízkosti kopců 
Křivoklátska a Českého krasu, příliš neuplatňuje). 

 
C.1.9.3. Kulturně – historický aspekt krajinného rázu 
V krajinné scéně se vedle přírodních prvků uplatňují velmi výrazné a silné prvky a vlivy 

civilizační. Krajina Komárovské a Zdické brázdy vytváří poměrně úzký koridor mezi 
neprůchodnou krajinou Křivoklátska a Českého krasu. Podél Litavky se proto táhne dopravní 
koridor dálnice D5, stále ještě frekventované silnice č. II/605 (původní historické silnice z 
Prahy do Plzně) a významná železniční trať č. 170 Praha - Plzeň. Dopravní koridor je 
provázen trasami vedení VN a WN. Vzniká tak výrazná sídelní struktura a technická 
infrastruktura, kontrastující se zmiňovaným krajinným rámcem. 

Celá široké okolí patří mezi území s historicky dlouhodobým osídlením, které se 
koncentrovalo (a stále koncentruje) do údolí toků, zatímco směrem do kopců bylo (a stále je) 
řidší). Dominantní sídla mají charakter malých měst, vzniklých na staré kupecké cestě. 
V okolní zvlněné krajině je rozeseta mozaika malých obcí s typicky vesnickou zástavbou – 
malá stavení s přilehlými hospodářskými budovami, doplněná novější zástavbou rodinných 
domů.  

Dominuje zemědělská výroby na polích menšího rozsahu, pokrývajících dolní partie 
kopců. Směrem do otevřeného Hořovicka jsou pole rozsáhlejší a stupeň odlesnění krajiny 
významný. Průmysl není významně zastoupen, výrobní aktivity se většinou omezují na menší 
podniky služeb a dílenské aktivity.  

S územím nejsou svázány žádné významné kulturně historické události či památky 
hmotné ani nehmotné povahy. Stručná historická charakteristika je uvedena v úvodu této 
dokumentace.  
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C.1.9.4. Estetický aspekt krajinného rázu 
Estetický aspekt krajinného rázu obou koresponduje s výše uvedenými přírodními a 

kulturními charakteristikami. 
Lze konstatovat, že krajina i přes značný stupeň zornění působí harmonicky, a to 

především díky blízkému členitému horizontu a silně strukturovanou krajinou na východě, 
severovýchodě a jihovýchodě. Jedná se o krajinu silně přetvořenou dle potřeb lidí. Tyto 
antropogenní vlivy však nikde nepřesáhly přirozené měřítko či proporce. Pravděpodobně i 
proto, že kopcovitá krajina v blízkém okolí byla/je málo vhodná pro zemědělské 
obhospodařování.  

Výše uvedená charakteristika má jakási gradient – pozitivní hodnocení se zvyšuje od 
západu směrem k východu. 

 
C.1.9.5. Rekreační využívání území 
Území ani jeho bezprostřední okolí nejsou rekreačně využívány. 
 

 
Ortomapa přibližující krajinný ráz okolí zájmového území 

 
C.1.10. Ochranná pásma 
 
Viz kapitola č. B.II.3. Ochranná pásma. 
 
C.1.11. Hluk 
 
Žádné významné zdroje hluku nelze v zájmovém území identifikovat a území není ani 

ovlivňováno žádnými takovýmito zdroji z okolí. Lokalitu lze z akustického hlediska 
charakterizovat jako bezproblémovou. 

 
C.1.12. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště 
 
V zájmovém území se nenacházejí žádné architektonické či historické památky ani 

známá archeologická naleziště.    
Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či náboženské 

akce nejsou s místem realizace záměru svázány.  
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C.1.13. Obyvatelstvo a území hustě osídlená 
 
Samotné zájmové území není obydleno a nachází se i mimo kontakt s obytnou 

zástavbou. 
Počet trvale žijících osob v obci Stašov se pohybuje kolem čísla 410 obyvatel. 
Území resp. jeho okolí nelze charakterizovat jako hustě osídlené. 
 
C.1.14. Hmotný majetek 
 
V zájmovém území se nenachází žádný cizí hmotný majetek. 
 
C.1.15. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
 
Jediným takovýmto místem je stávající řízená skládka odpadů, která se zájmovým 

územím sousedí. Samotné zájmové území je zemědělskou půdou. 
 
C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Uvažovaný prostor realizace záměru se nachází v otevřené polní krajině zcela mimo 

kontakt s obytnou zástavbou (nejen Stašova). Přímo navazuje na existující řízenou skládku 
odpadů. 

Ve své podstatě záměr představuje pokračování stávající skládkové činnosti, pouze 
dojde k jinému způsobu nakládání s biologickými odpady, které se sem nicméně již dnes vozí, 
a to ve stejném složení i množství. Tato stručná charakteristika záměru v hrubých rysech 
ukazuje na složky životního prostředí, kde lze očekávat potenciálně významnější vlivy. Jedná 
se o: 

- ovzduší 
- podzemní a povrchová voda 
- ZPF 
- Krajina 
- „Mimolesní“ zeleň a ochrana přírody 

 
1) Ovzduší 
Zájmové území se nachází v otevřené, dobře provětrávané, zemědělské krajině, bez 

významnějších bariér proudění vzduchu či lokálních zdrojů znečištění ovzduší. Lze zde 
očekávat střední rozptylové podmínky s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad 
terénem 3,1 m/s. Území se nachází západně od Prahy ve vzdálenosti cca 40 km od centra 
Prahy a 18 km od centra Berouna. Vlivy dálkového přenosu znečišťujících látek z pražské 
aglomerace jsou zde nevýznamné, což více méně platí také o přenosu znečištění z Berounské 
kotliny, mimo jiné i proto, že zájmové území leží ve směru nejméně častého proudění. Vlivy 
lokálních topenišť či jiných zdrojů se zde neuplatňují. 

Celkově lze ovzduší zájmového území hodnotit jako dobré. Další údaje o kvalitě 
ovzduší viz kapitola č. C.1.2. Ovzduší. 

 
2) Podzemní a povrchová voda 
V zájmovém území se nevyskytují žádné vývěry termominerálních vod a ani nikde 

poblíž není ochranné pásmo přírodních léčivých vod. V prostoru uvažované výstavby se 
nenachází žádný vývěr podzemní vody. Podzemní vody zájmového území nejsou využívány - 
zájmové území nemá žádný prostorový či funkční vztah k zásobování pitnou vodou. Zájmové 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTĚDÍ

území neleží v CHOPAV. Zájmovým území ani jeho nejbližším okolím neprotékají žádné 
vodoteče. Nejblíže se nachází Litavka na východě a Červený potok na západě. Celé zájmové 
území je odvodňováno přímo Litavkou, která protéká cca 1,2 km východním směrem. 
V zájmovém území se nenachází žádná vodní nádrž. 

Další údaje o stávající „hlukové“ situaci v území viz kapitola č. C.1.3. Voda. 
 
3) ZPF 
Dotčené pozemky se nacházejí na katastrálním území Stašov a v katastru nemovitostí 

jsou uváděny v kategorii „orná půda“. Vlivem realizace záměru tudíž dojde k záboru ZPF – 
24% spadá do III. třídy ochrany a 76% do V. třídy ochrany. PUPFL nebude dotčen. Další 
údaje viz kapitola č. C.1.4. Půda. 

 
4) Krajina 
Zájmové území leží v krajině zcela pozměněné člověkem. Záměr má být situován do 

území, kterému přináleží krajinný typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně 
antropogenizovaná“) s estetickou hodnotou základní. Nikde v okolí se nenachází žádná 
pozitivní přírodní či kulturní krajinná dominanta. Další podrobnosti viz kapitola č.  C.1.9. 
Krajina resp. krajinný ráz. 

V zájmovém území či v jeho blízkosti není žádné známé archeologická naleziště. Žádné 
jiné historické či kulturní památky ani budovy mající zvláštní historický význam se v okolí 
nenacházejí. Další podrobnosti viz kapitola č. C.1.12. Architektonické a historické památky, 
archeologická naleziště. 

 
5) „Mimolesní“ zeleň a ochrana přírody 
Prostor realizace záměru je tvořen výlučně ornou půdou bez vyššího (přírodnímu stavu 

blízkého) vegetačního krytu. Prostor je zemědělsky obhospodařován. Není zde žádná 
„mimolesní“ zeleň. Další údaje o biotě zájmového území viz kapitola č. C.1.6. Fauna a flora. 

V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území, 
přírodní park, evropsky významná lokalita či ptačí oblast. V zájmovém území není žádný 
vyhlášený VKP a nezasahuje sem ani žádný segment ÚSES. Další podrobnosti viz kapitoly č.  
C.1.7. Chráněné oblasti přírody resp. č. C.1.8. Územní systém ekologické stability. 
 
 

 
 

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
S ohledem na existující zkušenosti s podobnými projekty není známa žádná skutečnost, 

která by signalizovala možná zdravotní rizika. 
 
Medicínsko-ekologické aspekty 
Záměr je bez významných negativních vlivů na zdraví obyvatel. 
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Ekonomicko-sociální aspekty 
Důsledkem záměru nebude vznik ani vysloveně kladných ani vysloveně záporných 

vlivů na ekonomicko-sociální aspekty. Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv 
či odliv obyvatelstva, sociálně patologické vlivy, migrace sociálně nepřizpůsobivých skupin 
obyvatelstva) nelze v souvislosti s realizací záměru v žádném případě očekávat.  

Charakter činností spojených s provozem kompostárny neklade vysoké nároky na 
kvalifikaci zaměstnanců a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovní síly bude kryta 
stávajícími pracovníky skládky. 

 
Vlivy látek škodlivých zdraví 
Pracovníci ani obyvatelé okolních lokalit nebudou vystaveni působení látek škodících 

lidskému zdraví. Za tímto účelem byla vypracována rozptylová studie. 
 
Narušení faktorů pohody 
Kompostárna je situována zcela mimo kontakt s obytnou zástavbou a její provoz 

nezpůsobí narušení faktorů pohody v žádné obydlené lokalitě. Také přístupová trasa, kudy 
jsou a nadále i budou naváženy odpady, vede v naprosté většině mimo přímý kontakt 
s obytnou zástavbou. Celkově lze ovlivnění faktorů pohody považovat za vyloučené. 

 
Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru 
Dtto předchozí bod.  

 
 
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
S ohledem na komplikovanost a celkovou malou přesnost hodnocení pomocí 

zápachových jednotek (OUER) se s tímto problémem lze vypořádat zpracováním rozptylové 
studie na látku, k jejímuž vývinu prokazatelně v důsledku dané technologie dochází, a to na 
takovou, která má nejnižší čichový práh. V případě kompostárny se jedná o amoniak (NH3), 
jehož čichový práh leží na úrovni 1.000 – 73.000 µg/m3  (liší se mezi jednotlivými autory). 
Nižší koncentrace tudíž nejsou lidmi zaznamenány a nepůsobí obtěžujícím dojmem. 

Pro účely hodnocení vlivu kompostárny na kvalitu ovzduší v lokalitě byly modelovány 
tři látky – amoniak (NH3), methan (CH4) a oxid dusný (N2O). V případě methanu přitom byly 
zohledněny i vlivy přilehlého tělesa skládky. Při pohledu na imisní pole těchto škodlivin platí, 
že nejvyšší koncentrace lze očekávat v okolí samotné kompostárny a směrem k jihozápadu, tj. 
do prostoru, kde se mírně zvedá terén. Obytná zástavba se díky své vzdálenosti nachází již 
mimo významnější kontakt se zdrojem a nebude nijak ovlivňována. 

 

Souhrn kapitoly D.1.1. 
1. Záměr je bez negativních vlivů na zdraví obyvatel. 
2. Pracovníci ani obyvatelé okolních lokalit nebudou vystaveni působení látek

škodících lidskému zdraví. 
3. Důsledkem záměru nebude vznik ani vysloveně kladných ani vysloveně

záporných vlivů na ekonomicko-sociální aspekty. 
4. Negativní sociální důsledky nelze očekávat. 
5. Samotná kompostárna vzhledem ke svému umístění nebude mít za následek

narušení faktorů pohody. To samé platí i o automobilové dopravě spojené s jejím
provozem. 
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Amoniak (NH3) 
Roční průměrné koncentrace nikde v zájmovém území nepřekročí řád tisícin µg/m3, 

krátkodobá maxima pak dosahují nevíce 0,45 µg/m3, a to v nejbližším okolí kompostárny. 
V obytné zástavbě nikde nelze očekávat výskyt krátkodobých hodnot přes 0,04 µg/m3, spíše 
však ještě méně. Zdroj je zde prakticky nedetekovatelný. 

Legislativa žádný limit nestanovuje, přičemž čichový práh této látky se pohybuje okolo 
1.000 µg/m3. Z výsledků je tudíž zřejmé, že kompostárna nebude obtěžovat pachem. 

 
Methan (CH4) 
Roční průměrné koncentrace nikde v zájmovém území nepřekročí 3,5 µg/m3, 

krátkodobá maxima pak dosahují nevíce 125 µg/m3, a to v nejbližším okolí kompostárny resp. 
skládky. V obytné zástavbě nikde nelze očekávat výskyt krátkodobých hodnot přes 15 µg/m3, 
spíše však ještě méně. 

Je realitou, že tyto koncentrace mají původ v tělese skládky vliv zdroje, tj. kompostárny, 
se ztrácí na tomto pozadí. Kompostárna bude zdrojem zanedbatelným, bez faktického dopadu 
na kvalitu ovzduší obytných lokalit. 

Legislativa žádný limit nestanovuje, výše uvedené hodnoty však lze považovat za nízké. 
 
Oxid dusný (N2O) 
Roční průměrné koncentrace nikde v zájmovém území nepřekročí 0,1 µg/m3, 

krátkodobá maxima pak dosahují nevíce 5,11 µg/m3, a to v nejbližším okolí kompostárny. 
V obytné zástavbě nikde nelze očekávat výskyt krátkodobých hodnot přes 0,5 µg/m3, spíše 
však ještě méně. 

Legislativa žádný limit nestanovuje, výše uvedené hodnoty však lze považovat za nízké 
(ve smyslu produkce skleníkových plynů). Ve smyslu kvality ovzduší pro lidské zdraví tento 
plyn (v daných koncentracích) nepředstavuje významný problém. 

 
Legislativní rámec (imisní limity) 
 
Pachově účinné látky 
Problematika pachových látek je obecně při posuzování vlivů na kvalitu ovzduší tou 

nejobtížnější a to především vzhledem k subjektivitě vjemu. Nežádoucí a obtěžující pachové 
vjemy mohou u exponované populace vyvolávat kromě pocitů diskomfortu i stresové reakce, 
nechutenství, bolesti hlavy, emoční psychické poruchy apod. Míra negativního vnímání pachu 
jednotlivými osobami závisí na četnosti výskytu a délce jeho trvání, je ovlivněna životními 
zkušenostmi, kulturním prostředím a vztahem dané osoby ke zdroji zápachu. 

Pojem pachové látky definují již vydané prováděcí předpisy k zákonu č. 86/2002 Sb. Je 
zde specifikována mimo jiné i pachová jednotka. Jedná se o první podklad k posuzování 
rozsahu pachové zátěže. § 10 tohoto zákona uvádí: 

(1) Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující 
obtěžování obyvatelstva není dovoleno. 

(2) Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob 
jejího zjišťování. 

Tímto prováděcím právním předpisem je Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb. ze dne 28. 
června 2006 o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování 
zápachem a způsobu jejího zjišťování.  

Tato vyhláška zavádí nová pravidla v kontrole intenzity obtěžování zápachem. Ruší 
posuzování pachové zátěže prostřednictvím definovaných limitních hodnot, dříve uváděných 
pachových jednotek. Naopak zavádí nový systém, jehož podstatou je množství stížností. 
Smyslem této změny je snaha o podchycení subjektivity tohoto problému, tj. skutečnosti, kdy 
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určitá skupina lidí citlivěji reaguje na určitou míru zápachu, který vnímá jako obtěžující, 
přičemž číselný limit je dodržen. V případě, že nyní dojde ke dvaceti stížnostem od různých 
osob s trvalým bydlištěm či pracovištěm v okolí zdroje zápachu, musí Česká inspekce provést 
místní šetření, spočívající v kontrole dodržování legislativních ustanovení a provádění 
technologických postupů. 

V současné době naše legislativa nestanovuje žádné imisní limity pro koncentrace 
amoniaku v ovzduší. Dříve platný limit, daný nařízením vlády č. 350/2002 Sb., který 
definoval nejvyšší přípustnou 24hod koncentraci amoniaku v ovzduší u obytné zástavby ve 
výši 100 μg.m-3, byl novelou zrušen. Krátkodobý limit nebyl dosud stanoven žádným 
předpisem k zákonu. Jako vodítko pro hodnocení významnosti vlivu lze nicméně použít 
stanovisko Státního zdravotního ústavu v Praze, který doporučil nejvyšší přípustnou 
krátkodobou koncentraci amoniaku v ovzduší ve výši 200 μg. m-3. V případě 24hod 
koncentrací lze modelem predikované koncentrace vztáhnout k dříve uvažované hodnotě 100 
μg.m-3. 

 
Ostatní imise 
Imisní limity určuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 

kvality ovzduší: 
 látka 1 hod 8 hod 24 hod rok   

SO2 350/24  125/3   

    20 ekosystémy 
CO  10 000/-    

PM10   50/35 40  
Pb    0,5/-  

NO2 200/18   40/-  

NOx    30 ekosystémy 
benzen    5/-  
Cd    5 ng  
arsen    6 ng  
kadmium    5ng  
Ni    20 ng  
benzo(a)pyren    1 ng  

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak jsou údaje v tabulce v [µg*m-3]. Údaj za lomítkem - přípustná 
četnost překročení za kalendářní rok (bez určení velikosti překročení) 

 
 
 
 
 

Souhrn kapitoly D.1.2. 
1. Žádná z modelovaných pachově účinných látek nebude dosahovat takových

koncentrací, aby bylo možno hovořit o obtěžování.. 
2. Vliv pachově účinných látek na obydlené lokality (ale i mimo ně) bude

zanedbatelný (blízký nule). 
3. Vzhledem k lokalizaci kompostárny a používaným technologiím nebude

významným zdrojem prachu či polétavých odpadů. 
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D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

 
Hlukem se obecně rozumí akustický signál, jehož působení člověka poškozuje, ruší, 

obtěžuje. Účinky dlouhodobého působení hluku můžeme rozdělit na specifické účinky, 
projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru – je dostatečně prokázáno u 
pracovní (ale i u mimopracovní) expozice hlukem, a to v závislosti na výši ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A, jakož i v závislosti trvání let expozice - a na účinky nespecifické 
(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organizmů (Liberko 2004). 

Nadměrný hluk většinou nemá na lidské zdraví okamžitý účinek, nýbrž se projeví až po 
delší době. Tuto skutečnost zohledňuje i hygienický limit (hodnota ekvivalentního 
akustického tlaku LAeg,T), který vychází z celoživotní expozice jedince. Citlivost konkrétních 
osob vůči účinkům nadměrného hluku se přitom značně liší - cca 10 % osob je vůči 
negativním účinkům hluku silně tolerantních,  ale  naopak 10 % osob je značně citlivých. U 
většiny populace platí, že s nárůstem hluku roste i narušení faktorů pohody (obtěžování 
hlukem). 

Negativní účinky hluku se projevují jednak specificky, tj. přímo poškozením sluchového 
orgánu a dále nespecificky, tj. účinkem na nejrůznější neurohumorální funkce organismu. Je-
li sluchový orgán vystaven hluku o hodnotách LAeg,T  přesahujících 90 dB, je pravděpodobné, 
že dojde k dočasnému zhoršení slyšení, při expozicích nad 130 dB hrozí trvalé zhoršení 
slyšení. Ke specifickým chronickým účinkům hluku (poškození vnitřního ucha) dochází při 
hodnotách LAeg,T nad 85 dB. 

Nespecifické účinky hluku jsou součástí stresu a negativně ovlivňují kupř.: 
- spánek 
- emociální rovnováhu 
- spouštění nebo urychlení vlastních patogenních dějů 
- celkovou výkonnost 
- kardiovaskulární systém 
- neurohumorální a neurovegetativní regulace 
- biochemické reakce 
- smyslově motorické funkce 

 
Odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem v životním prostředí 

dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika 
do 40 - 50 – 52 4,0 % 62 – 64 8,3 % 

40 – 42 0,4 % 52 – 54 4,7 % 64 – 66 9,1 % 
42 – 44 1,1 % 54 – 56 5,4 % 66 – 68 9,8 % 
44 – 46 1,8 % 56 – 58 6,2 % 68 – 70 10,5 % 
46 – 48 2,5 % 58 – 60 6,9 % 70 - 72 11,2 % 
48 – 50 3,3 % 60 – 62 7,6 %   

 
Významně se přitom projevuje vliv nočního hluku na nejrůznější civilizační choroby. 
 
D.1.2.8.2. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 

v chráněném venkovním prostoru 
 
Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, 
léčení a výuce, s výjimkou prostorů určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních 
pracovišť. 



Kompostárna Stašov 

 45
 
 

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

V následující tabulce jsou uvedeny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněném venkovním prostoru staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb.). 
 
Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru (základní hladina akustického tlaku LAeq,T =50 dB) 

Hygienický limit v dB 
(pro počítání korekce k základní hladině 
akustického tlaku 50dB) 

Druh chráněného prostoru část dne 

1) 2) 3) * 4) 
den 45 50 55 65 Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní noc 35 / 40 ** 40 / 45 45 / 50 55 / 60 
den 50 50 55 65 Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní noc 50 50 55 65 
den 50 55 60 70 Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 
noc 40 / 45 ** 45 / 50 50 / 55 60 / 65 
den 50 55 60 70 Ostatní venkovní prostor 
noc 50 55 60 70 

Poznámka: * ) šedou barvou je označena alternativa týkající se této stavby 
  **) limitní hladina hluku pro silniční dopravu / železniční dopravu 
 Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –

10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na drahách, kde se použije korekce –5 dB. 
 

Vysvětlivky: 
Ad1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 

zdrojů hluku s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace a dále 
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

Ad2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy ne veřejných komunikacích, s výjimkou 
účelových komunikací a drahách. 

Ad3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu 
dráhy.  

Ad4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a 
drahách, kde starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na 
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává 
zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, případně 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace 
nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
D.1.2.8.3. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 

v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
 

Hygienické limity (základní hladina akustického tlaku LAeq,T =50 dB) 
Denní doba korekce (dB) celkový limit (dB) 
6,00 – 7,00 +10 60 
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7,00 – 21,00 +15 65 
21,00 – 22,00 +10 60 
22,00 – 6,00 +5 55 

 
Pro dobu kratší než 14 hodin se hluk ze stavební činnosti vypočte ze vztahu: 

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1) / t1] 
kde: 

t1 - je doba trvání hluku ze stávající činnosti v hodinách v období 7,00 až 21,00 hod 
LAeq,T – je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 

11, odst. 3. 
 
D.1.8.4. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
 
Chráněným vnitřním prostorem se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou 

místností ve stavbách pro individuální rekeraci a ve stavbách pro výrobu a skladování. 
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních 
prostorách staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.). 

 
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní hladina 
akustického tlaku LAeq,T =50 dB) 
Druh chráněné místnosti Doba působení Korekce Limit (dB) 
Nemocniční pokoje 6,00 – 22,00 hod

22,00 – 6,00 hod
0 

-15 
40 
25 

Lékařské vyšetřovny, ordinace Celá doba -5 35 
Operační sály Celá doba 0 40 
Obytné místnosti 6,00 – 22,00 hod

22,00 – 6,00 hod
0*) 

-10*) 
40 / 45**) 

30 / 35**) 
Hotelové pokoje 6,00 – 22,00 hod

22,00 – 6,00 hod
+10 

0 
50 
40 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, 
mateřských škol a školských zařízení 

 +5 45 

Koncertní síně, kulturní střediska  +10 50 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, 
kavárny, restaurace 

 +15 55 

Prodejny, sportovní haly  +20 60 
Poznámka: *) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní 

komunikace“), kde je hluk na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah se 
počítá další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu 
prostoru staveb nevržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nybtí účinnosti tohoto 
nařízení. 
**) Hodnoty v ochranném pásmu dráhy a v okolí hlavních komunikací 

 
D.1.2.8.5. Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti uvnitř staveb 
 
Pro dobu 7,00 – 21,00 se použije korekce +15 dB, limit je tedy 65 dB. 
Pro dobu kratší než 14 hodin se limit stanoví ze vztahu: 

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1) / t1] 
kde: 

t1 - je doba trvání hluku ze stávající činnosti v hodinách v období 7,00 až 21,00 hod 
LAeq,T – je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 

10, odst. 2. 
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D.1.2.8.6. Vliv záměru na chráněné prostory staveb a chráněné venkovní prostory 
 
Jediným zdrojem hluku v prostoru kompostárny bude pouze stroj na překopávání 

substrátu. Překopávání se provádí podle potřeby během zrání cca 2x za měsíc. Vzhledem 
k tomu, že překopávání  bude provádět v uvedených intervalech zemní stroj (traktor) 
s obdobnou hlučností jako jsou běžně používané zemědělské stroje, lze konstatovat že zvýšení 
hlukové zátěže bude zanedbatelné. 

Lze zcela vyloučit, že by tento zanedbatelný zdroj mohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit 
chráněné prostory staveb resp. chráněné venkovní prostory. 
 

D.1.3.2. Vlivy vibrací 
 
Základní hygienický limit vibrací za dobu jejich působení v chráněných vnitřních 

prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou 
a) hladinou zrychlení vibrací LawT = 71 dB, nebo 
b) hodnotou zrychlení aew = 0,0036 m/s2 
Hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se vztahují 

na horizontální a vertikální vibrace v místě pohybu osob a k době působení zdroje vibrací. 
Korekce základního hygienického limitu podle odstavce 1 jsou v závislosti na typu 

prostoru, denní době a povaze vibrací upraveny v následující tabulce k Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. 
 
Hygienické limity vibrací pro jednotlivé typy prostorů 
Druh chráněného prostoru Limit vibrací (dB), den / noc 
Operační sály 71 / 71 
Obytné místnosti 77 / 74 
Pokoje pro pacienty 77 / 74 
Učebny a pobytové místnosti jeslí, mateřských škol a školských zařízení 77 / 74 
Ostatní chráněné vnitřní prostory staveb 83 / 83 

 
Vzhledem k lokalizaci kompostárny vůči obydleným lokalitám a morfologii terénu 

záměr zdrojem obtěžujících vibrací. 
 
D.1.3.3. Vliv akustického tlaku (hluku) na živočichy 
Záměr představuje pokračování činností, které v zájmovém území již probíhají za 

existujícícho stavu. Není důvod domnívat se, že by se tento stav v budoucnu vlivem realizace 
záměru změnil. 

 

Souhrn kapitoly D.1.3. 
1. Jediným zdrojem hluku v prostoru kompostárny bude pouze stroj na překopávání

substrátu. Překopávání se provádí během zrání cca 2x za měsíc. Vzhledem
k tomu, že překopávání  bude provádět v uvedených intervalech zemní stroj
(traktor) s obdobnou hlučností jako jsou běžně používané zemědělské stroje, lze
konstatovat že zvýšení hlukové zátěže bude zanedbatelné. 

2. Záměr nebude limitovat rozvoj území navržených platnými územními plány
okolních obcí. 

3. Vliv provozu kompostárny na hlukovou situaci v zastavěném území obce Stašov
lze vzhledem k lokalizaci kompostárny považovat za vyloučený. 

4. Vliv akustického tlaku a rušení živočichů v okolí skládky je hodnocen jako
nevýznamný.  
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D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
D.1.4.1. Podzemní voda 
 
Kvalitativní vlivy na podzemní vodu 
Ohrožení podzemních vod zamezuje těsnící bariéra skládky, navržená v souladu s 

platnou legislativou. Celá plocha kompostárny je projektována jako nepropustná 
s odspádováním do nepropustné jímky. Z ní se takto zachycené dešťové vody budou zpětně 
rozlévat na kompostované substráty. Systém je tudíž vůči podloží projektován jako uzavřený. 
Jediným výstupem bude výpar do ovzduší. Transmisivita podloží je navíc hodnocena jako 
nízká. 

Součástí provozního řádu stávajícího skládky, která se nachází v těsném kontaktu s 
kompostárnou je a nadále i bude monitoring kvality podzemních vod v okolí skládky a tím 
kompostárny. 

Souhrnně lze konstatovat, že záměr je bez významných negativních vlivů na kvalitu 
podzemních vod. 

 
Kvantitativní vlivy na podzemní vodu 
Jak je patrno z předchozího bodu a dále z kapitoly č. C.2.3.1.1. Hydraulické vlastnosti 

hornin zájmového území, typy kolektorů a jejich kvantitativní charakteristiky, záměr je 
situován zcela mimo kontakt se zvodnělými kolektory podzemní vody. Nikde v okolí 
zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje pitné vody.  

Narušení vodonosných horizontů vlivem realizace záměru s negativním dopadem na 
vodní zdroje lze vzhledem na hydrogeologické poměry pod plochou kompostárny zcela 
vyloučit, stejně tak jako i průnik do vodonosných horizontů s dopadem na ovlivnění rychlosti 
a směru proudění. Území navíc není z vodohospodářského hlediska významné. Vyloučit lze i 
výrazné omezení dotace zvodně vlivem zrychlení odtoku dešťových vod ze zpevněných 
ploch. Rozsah zpevnění je v rámci daného povodí zcela zanedbatelný. 

Souhrnně lze konstatovat, že vlivem realizace záměru nehrozí riziko kvantitativního 
ovlivnění podzemní vody. 

 
D.1.4.2. Povrchová voda 
 
Kvalitativní vlivy na povrchovou vodu 
Vzhledem k technickému řešení kompostárny se žádné znečištěné vody do vod 

povrchových nedostanou. Systém zaručuje stažení průsakových vod do nepropustné jímky a 
následný zpětný rozliv na zatěsněnou plochu kompostárny. 

Vlivem realizace záměr nehrozí ovlivnění kvality vody v žádné vodoteči či vodní 
nádrži. 

 
Kvantitativní vlivy na povrchovou vodu 
V kontaktu se zájmovým územím se nenachází žádná pravidelná vodoteč. Stavební 

práce ani provoz kompostárny či výsledný stav po ukončení činnosti neovlivní charakter 
odvodnění oblasti. Záměr je v tomto smyslu bez negativních vlivů. Nebude docházet 
k převádění vody mezi sousedními povodími. 
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D.1.5. Vlivy na půdu 
 
Zábor půdy 
Zábor půdy patří mezi průvodní negativní vlivy doprovázející tento typ komerčních 

aktivit. Velikost vlivu je úměrná rozsahu záboru a kvalitě půdy, která má být zabrána. Svojí 
váhu má i všeobecná kvalita ZPF v regionu, kde se uvažuje s výstavbou. Zábor kvalitní 
zemědělské půdy je obecně citlivější v regionu s převažujícím zastoupením méně kvalitních 
půd. Stejné pravidlo platí i pro půdy lesní.  

Vlivem realizace záměru nedojde k žádnému dočasnému ani trvalému záboru PUPFL, 
záměr si však vyžádá trvalý zábor ZPF. Celková plocha zastavěná kompostárnou bude činit 
5.896,6 m2. V naprosté většině se bude jednat o půdy podprůměrné kvality, spadající do V. (tj. 
nejnižší) třídy ochrany. Pouze menší část patří do III. (tj. průměrné) třídy ochrany. 

Z výše uvedené charakteristiky je tudíž zřejmé, že dojde ke ztrátě půd, které mají  v 
místním klimatickém  regionu  především podprůměrnou produkční schopnost.  

Sejmuté kulturní vrstvy půdy budou v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu  
ochrany ZPF využity k rekultivaci pozemků zemědělské organizace, která v místě hospodaří. 
Část ornice bude využita při rekultivaci a k technickým úpravám skládky. Ornice a podorniční 
vrstvy uložené na mezideponii budou zajištěny před znehodnocením a šířením plevelů a to 
v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, definujícím podmínky 
zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy. 

S ohledem na daný rozsah skrývky (1 – 10 ha) je v tomto případě orgánem ochrany ZPF 
krajský úřad Středočeského kraje, který o podmínkách záboru rozhodne. Investor je v souladu 
se zákonem č. 334/1992 Sb. povinen za vyjmutí ze ZPF zaplatit finanční odvod. 

Za dodržení těchto podmínek lze vlivy realizace záměru na zábor ZPF považovat za 
akceptovatelné. 

 
Eroze 
Vzhledem k povaze záměru nehrozí významnější riziko vzniku erozních procesů. 
 
Čistota půdy 
Celé plocha kompostárny bude směrem do podloží nepropustně zatěsněna. Z tohoto 

důvodu lze zcela vyloučit jakékoliv riziko znečištění půdy. 

Souhrn kapitoly D.1.4. 
1. Celá plocha kompostárny je projektována jako nepropustná s odspádováním do

nepropustné jímky. Z ní se takto zachycené dešťové vody budou zpětně rozlévat na
kompostované substráty. 

2. Transmisivita podloží je navíc hodnocena jako nízká. 
3. V dosahu kompostárny se nevyskytují žádné využitelné zdroje podzemních vod. 
4. Narušení vodonosných horizontů vlivem realizace záměru s negativním dopadem na

vodní zdroje lze vzhledem na hydrogeologické poměry pod kompostárnou zcela
vyloučit. 

5. Nedojde k významnému nárůstu podílu zpevněných ploch s vlivem na zrychlený
odtok vody. Záměr neovlivní charakter odvodnění oblasti. 

6. Vlivem realizace záměr nehrozí ovlivnění kvality vody v žádné vodoteči či vodní
nádrži. 
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D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
1. Horninové prostředí 
Podstatou posuzovaného záměru je vybudování zpevněné plochy o rozměrech 5.896,6 

m2. Tato stavba bude zakládána mělce, bez faktického průniku do hlubších vrstev. Záměr je 
bez jakéhokoliv vlivu na horninové prostředí. 

 
2. Zdroje nerostných surovin 
Záměr není ve střetu s žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem a 

nezasahuje nad poddolované území. 
V podloží skládky se nevyskytují žádná inženýrská díla. 
 
3. Skládkování 
Kompostárna je situována v kontaktu se stávajícím areálem skládky odpadů Stašov resp. 

s plochou jejího plánovaného rozšíření. V zájmovém území bude v souladu s platným 
územním plánem pokračovat ukládání odpadů v návaznosti na těleso stávající skládky. 
Z vícero důvodů se jedná o území pro takovýto účel vhodné. 

Samotný záměr nemá za následek zvýšení množství produkovaného odpadu. Je 
skutečností, že když nebude s odpadem nakládáno zde, bude ukládán někde jinde. Biologický 
odpad pro kompostárnu zde navíc končí již dnes (= je ukládán na stávající skládku). 

 
4. Změna topografie 
 S ohledem na situování záměru do kontaktu se stávajícím tělesem skládky nehrozí 

vlivem realizace záměru významná změna topografie. 
 

 
 
 
 

Souhrn kapitoly D.1.6. 
1. Vzhledem ke své lokalizaci je záměr bez jakýchkoliv vlivů na geosféru. 
2. Záměr nebude představovat významnou změnu v místní topografii. 
3. Záměr není ve střetu s žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím

prostorem a nezasahuje nad poddolované území. 
4. Kompostování biologických odpadů bude pokračovat v přímé návaznosti na

existující skládku. 

Souhrn kapitoly D.1.5. 
1. Vlivem realizace záměru dojde k záboru ZPF. Celková plocha zastavěná

kompostárnou bude činit 5.896,6 m2. V naprosté většině se bude jednat o půdy
podprůměrné kvality, spadající do V. (tj. nejnižší) třídy ochrany. Pouze menší část
patří do III. (tj. průměrné) třídy ochrany. 

2. Vlivem realizace záměru nedojde k záboru PUPFL. 
3. Urychlení erozních procesů ve smyslu ohrožení zemědělských půd lze vyloučit. 
4. Celá plocha kompostárny bude směrem do podloží nepropustně zatěsněna a lze

tudíž zcela vyloučit jakékoliv riziko znečištění půdy. 
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D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou 

velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů. 
Posouzení záměru je zaměřeno na ovlivnění populací (subpopulací) živočichů zavedením 
nové liniové stavby do zájmového území, a to během její výstavby i provozu.  

Populace všech rostlin  a živočichů jsou v souladu s § 5 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede 
nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degradaci či k narušení 
rozmnožovacích schopností, zániku populace nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. 
Mimoto jsou některé druhy živočichů v souladu s tímto zákonem zvláště chráněny. 

Plošně rozsáhlé záměry jsou obecně významným zásahem do území a je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost jejich vlivu na společenstva rostlin a živočichů Jejich umístění může 
vyvolat celou řadu negativních vlivů (ztráta stanoviště či jeho fragmentace, narušení 
ekologické stability, …) s dopadem na rostlinné a živočišné druhy tato území obývajících. 
Botanický a zoologický průzkum byl zpracován v rámci dokumentace „Vyhodnocení vlivů 
změny územního plánu na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.“ 
(„SEA“) v roce 2011. Toto vyhodnocení se týkalo identické lokality (jedinou navrhovanou 
změnou ÚPD bylo území pro předkládané rozšíření skládky) a zpracovávala je stejná 
autorizovaná osoba jako předkládané Oznámení. 

 
D.1.7.1. Vlivy na faunu 
 
Jediným biotopem postiženým realizací záměru bude orná půda, v současnosti 

využívaná jako trvalý travní porost. 
S prostorem kompostárny nelze spojovat trvalý výskyt žádného vyššího živočišného 

druhu. Nejsou zde potravní, reprodukční ani jiné zdroje, které by takovýto výskyt mohly 
signalizovat. Obdobné záměry často doprovázejí následující negativní vlivy: plošná ztráta 
stanovišť, omezení limitujících zdrojů a pro přežívání populací, fragmentace stanovišť, 
okrajový efekt, oslabování populací degradací stanovišť znečištěním, zánik a oslabení 
populací v důsledku dočasného záboru území, usnadnění prostupnosti krajiny pro invazní 
druhy. Žádný z těchto vlivů nepřipadá v rámci posuzovaného záměru v úvahu. 

V zájmovém území nebyl doložen výskyt žádného zvláště chráněného rostlinného či 
živočišného druhu dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a povaha biotopu ani nedává 
předpoklad jeho výskytu v budoucnosti. Povaha dotčeného biotopu (agrocenóza) tomu ani 
nenasvědčuje. 

 
D.1.7.2. Vlivy na floru 
V zájmovém území, v němž je předpoklad trvalé změny stanovištních podmínek, nebyl 

zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh chráněný v souladu se zák. 114/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb.  

Celý záměr má být realizován na zemědělské půdě. Nenacházejí se zde žádná hodnotná 
rostlinná společenstva, která by mohla utrpět záborem. K žádné významné přímé likvidaci 
rostlinných společenstev či dokonce vzácných rostlinných druhů nedojde. Z výše uvedených 
důvodů nehrozí ani žádné významně negativní změny, vyplývající ze změn stanovištních 
poměrů v okolí záměru. Také s provozem kompostárny nelze spojovat žádné negativní vlivy.  

Celé široké okolí místa realizace záměru je postiženo dlouhodobou ruderalizací a záměr 
v tomto smyslu stav nijak nezhorší. Nehrozí nebezpečí zavlečení dalších invazních neofytů. 
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D.1.7.3. Vliv na ekosystémy 
 
Lesní ekosystémy 
Záměr je bez jakýchkoliv negativních vlivů na lesy a nezasahuje ani do ochranného 

pásma lesa v šíři 50 m. 
 
Nelesní ekosystémy 
Záměr si nevyžádá žádné kácení „mimolesní“ zeleně. V zájmovém území nerostou 

žádné stromy. Záměr bude kompletně realizován na zemědělské půdě. 
Souhrnně lze konstatovat, že záměr je bez jakýchkoliv negativních vlivů na hodnotnější 

ekosystémy. 

 
 
D.1.8. Vlivy na ÚSES, zvláště chráněná území a území navržená k zařazení do sítě 

Natura 2000 
 
Stávající, alespoň částečně funkční segmenty ÚSES, je nutno chránit před nežádoucími 

zásahy, které by snižovaly jejich současný stupeň ekologické stability. Cílem, zejména u 
biocenter, je dosažení přirozené druhové skladby bioty, odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám. V případě střetu s jinými činnostmi v území je ekostabilizační funkce 
vymezených ploch prioritní. U biokoridorů, které slouží k migraci organismů mezi biocentry, 
je možno připustit hospodářské využití v širším rozsahu, nikdy však nesmí dojít ke snížení 
ekologické stability oproti současnému stavu. 

U segmentů, které jsou navrhovány k založení či podstatnému doplnění, je nutno 
výrazně změnit současný způsob využívání ve prospěch začlenění do “ekologické 
infrastruktury”. Znamená to především nepřipustit takovou změnu ve využití území, která by 
následnou realizaci (založení biocentra, biokoridoru) znemožnila či výrazně ztížila. 

Záměr je situován mimo kontakt s jakýmkoliv segmentem ÚSES a tento systém nijak 
neovlivní. Záměr nezasahuje do žádného „naturového“ území. Negativní vlivy na tato území 
lze zcela vyloučit, jak je mimo jiné patrné ze stanoviska odboru životního prostředí Krajského 
úřadu Středočeského kraje (viz. příloha). Záměr nezasahuje ve smyslu § 14 do žádného 
zvláště chráněného území či jeho ochranného pásma, ani nevede přírodním parkem. V tomto 
smyslu je bez negativních vlivů. Záměr se nedostává do střetu s žádným vyhlášeným či 
zákonem daným VKP či památným stromem resp. jeho ochranným pásmem. 

Souhrn kapitoly D.1.8. 
1. Záměr se nedostává do střetu s žádným segmentem ÚSES. 
2. Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území či jeho ochranného

pásma, není situován v přírodním parku, nedostává se do střetu s žádným VKP či
památným stromem a je bez negativních vlivů na evropsky významné lokality či
ptačí území. 

Souhrn kapitoly D.1.7. 
1. Jediným biotopem dotčeným realizací záměru je agrocenóza. Vlivem realizace

záměru nedojde k významnému zásahu do žádné botanicky či zoologicky hodnotné
lokality. 

2. V zájmovém území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný či živočišný druh
dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. Povaha dotčeného biotopu ani nedává
předpoklad jeho výskytu v budoucnosti. 

3. Realizací záměru nedojde k zásahu do lesa a záměr nezasahuje ani do 50ti
metrového ochranného pásma lesa. 
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D.1.9. Vlivy na krajinný ráz 
 
Objektivní posouzení estetického vlivu na krajinný ráz je velmi obtížné a vždy je silně 

ovlivněno hodnotícím subjektem. V zákoně č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny je 
krajinný ráz definován jako „Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti“. Autor tohoto Oznámení chápe krajinný ráz daného území především jako subjektivní 
vnímání určité harmonie přírodních a kulturních činitelů (respektive jejich syntézu 
s vnímáním funkčnosti) přítomných v zorném poli pozorovatele.  

Hlavní rysy krajinného rázu jsou dobře patrné z fotografií v příloze tohoto Oznámení. 
Záměr má být situován do zemědělské krajiny resp. do těsné blízkosti stávající skládky 
odpadů. Jedná se o logické umístění. Podstatou záměru není žádná vertikální struktura, která 
by se významnějším způsobem pohledově či funkčně uplatňovala v zájmovém území. 
Vzhledem ke svému umístění nebude kompostárna vidět z žádné obytné zástavby. Její 
vizuální projev se omezuje prakticky jen na nejbližší okolí, tj. areál skládky a přilehlá pole. 

Vzhledem k situování záměru lze konstatovat, že žádná přírodní, kulturní či historická 
charakteristika vizuálně dotčeného území nebudou vlivem realizace záměru negativně 
ovlivněny. Nedojde ke snížení estetické ani přírodní hodnoty. Veškeré významné krajinné 
prvky zůstanou zachovány, nedojde k ovlivnění žádného zvláště chráněného území, 
harmonického měřítka či vztahů v krajině. Nedojde k narušení krajinných proporcí či ke 
snížení nebo významnému změnění krajinného rázu. 

V okolí se nenachází žádná zástavba, natož pak místně rázovitá či vykazující 
neopakovatelný charakter, který by vlivem realizace záměru mohl být narušen. Záměr nebude 
představovat narušení harmonie krajina ani narušení přírodních či estetických hodnot 
krajinného rázu. Bude se jednat o logický rozvoj území v návaznosti na již existující skládku. 
V území se rozhodně nenachází žádná neopakovatelná krajinná scenérie, s kterou by se záměr 
mohl pohledově dostat do střetu.  

Souhrnně lze konstatovat, že záměr nebude ve smyslu § 12 zákona č. 114/92 Sb. pro 
zájmové území představovat významně negativní vliv. 

 
Velkoplošné vlivy v krajině 
Bez negativních vlivů. 
 
Vlivy na rekreační kapacity území 
Záměr se nedostává do přímého střetu s žádnou formou rekreačního využití oblasti. 
 

 
 
 

Souhrn kapitoly D.1.9. 
1. Vlivem realizace záměru nebude negativně ovlivněna žádná přírodní, kulturní ani

historická dominanta vizuálně dotčeného území. Nedojde ke snížení estetické ani
přírodní hodnoty krajinného rázu. Veškeré významné krajinné prvky zůstanou
zachovány, nedojde k ovlivnění zvláště chráněného území, kulturní dominanty,
harmonického měřítka či vztahů v krajině. Nedojde k narušení přirozených
měřítek či proporcí. Souhrnně lze konstatovat, že záměr nebude ve smyslu § 12
zákona č. 114/92 Sb. pro zájmové území představovat významně negativní vliv. 

2. Posuzovaný záměr se nedostává do přímého střetu s žádnou formou rekreačního
využití oblasti. 



Kompostárna Stašov 

 54
 
 

D.1.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
V zájmovém území se nenachází žádný cizí hmotný majetek a záměr je v tomto smyslu 

bez negativních vlivů. Nejbližší obytná zástavba se nachází více jak 0,7 km, navíc za terénní 
vlnou. Pravděpodobnost učinění archeologického nálezu během přípravných prací není příliš 
velká. V zájmovém území se nenacházejí žádné zákonem chráněné budovy mající zvláštní 
historický význam ani archeologické lokality, požívající zákonné ochrany. V zájmovém 
území se nenacházejí žádná známá geologická či paleontologická naleziště a výstavbou tudíž 
nedojde ke konfliktu s těmito fenomény. Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, 
místní zvyky, tradice či náboženské akce se nedostávají do středu se záměrem. 

Přesto, že v  zájmovém území nejsou známy žádné archeologické nálezy, je třeba celý 
prostor ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. považovat za území archeologického 
zájmu. Veškeré zemní práce je proto třeba předem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, 
Střední Čechy, a to tři týdny před jejich realizací. Stavba bude kompletně realizována na 
pozemku, ke kterému bude mít investor v době realizace záměru vyřešen vlastnický vztah a 
na kterém se nenachází žádný cizí hmotný majetek. Žádný hmotný majetek se nenachází 
nikde v bezprostřední blízkosti uvažovaného staveniště a lze tudíž vlivy na hmotný majetek 
považovat v tomto případě za irelevantní.  Realizace záměru nebude mít významný negativní 
vliv na následný rozvoj či stagnaci přímo navazující infrastruktury a nedá se tudíž ani 
očekávat přímý vliv na využívání okolních pozemků ani na změny jejich ceny či ceny 
okolních nemovitostí. 

 

 
D.1.11. Vlivy záření 
 
Výstavba ani provoz nebudou ovlivňovat okolní území žádnými škodlivými emisemi 

elektromagnetického nebo radioaktivního záření. 
Instalace výkonných zdrojů osvětlení, které by mohly negativně působit na obyvatele se 

nepředpokládá. 
 

 
 
 
 
 

Souhrn kapitoly D.1.11. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 

Souhrn kapitoly D.1.10. 
1. Pravděpodobnost učinění archeologického nálezu během výkopových prací není

příliš velká. 
2. V území se nenacházejí žádné zákonem chráněné budovy mající zvláštní

historický význam ani archeologické lokality, požívající zákonné ochrany. 
3. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena od místa realizace záměru cca 0,7 km a je

cloněna terénem. 
4. V zájmovém území se nenacházejí žádná známá geologická či paleontologická

naleziště a výstavbou tudíž nedojde ke konfliktu s těmito fenomény. 
5. Vlivem realizace záměru nedojde k demolici žádného stavebního objektu. 
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D.1.12. Vlivy na dopravu, antropogenní systémy, jejich složky a funkce 
 
Vlivem realizace záměru nedojde k vnesení žádné nové dopravy. Doprava spojená 

s navážením biologických odpadů pro kompostárnu je zde již nyní, odpady pouze končí na 
stávající skládce. Vlivem realizace záměru tudíž nedojde k navýšení dopravní zátěže. 
Stávající přístupovou trasu lze z dopravního hlediska považovat za bezkonfliktní (viz její 
vyznačení v kapitole č. B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu). Dopravně výhodná 
se jeví blízkost kapacitní komunikace II/118. Odbočka z výše uvedené komunikace vede 
mimo kontakt s jakoukoliv zástavbou. 

Samotná fáze výstavby bude dopravně nenáročná a časově omezená. 

 
 
D.1.13. Vlivy navazujících a souvisejících staveb 
 
Realizace záměru nevyvolá nutnost rozsáhlejší přeložky žádné stávající komunikace. 

Vlivem realizace záměru nehrozí nebezpečí vzniku energetických odstávek. 

 
 
D.1.14. Ostatní vlivy 
 
Výstavba nebude přinášet žádné zvýšené potenciální riziko typu zavlečení exotických 

nebo nepůvodních druhů rostlin či živočichů s následnými negativními důsledky na 
biologické poměry dané lokality jako je přemnožení či lokální vymizení původních druhů 
nebo nadměrnou migraci v rámci širšího zájmového území. 

 

 
 
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Následující dvě tabulky poskytují základní představu o vlivech působených výstavbou a 

provozem na životní prostředí, přičemž první identifikuje tyto vlivy s ohledem na etapy 
realizace stavebního záměru a druhá tyto vlivy kvantifikuje (vyhodnocení významnosti). 

  

Souhrn kapitoly D.1.12. 
1. Vlivy záměru během výstavby na dopravu, antropogenní systémy, jejich složky a

funkce lze hodnotit jako odpovídající danému typu záměru. 
2. Vlivem realizace záměru tudíž nedojde k navýšení dopravní zátěže. Doprava

spojená s navážením biologických odpadů pro kompostárnu je zde již nyní,
odpady pouze končí na stávající skládce. 

3. Přístupovou trasu lze z dopravního hlediska považovat za bezkonfliktní. 

Souhrn kapitoly D.1.13. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 

Souhrn kapitoly D.1.14. 
1. Záměr je bez negativních vlivů. 
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Identifikace vlivů z hlediska jednotlivých etap realizace, při zohlednění kompenzačních 
a eliminačních opatření 
Vliv výstavba provoz 
Změny v čistotě ovzduší 0 0 
Změna mikroklimatu 0 0 
Změna kvality povrchových vod 0 0 
Změna kvality podzemních vod 0 0 
Vliv na povrchový odtok a změnu 
říční sítě 

0 0 

Ovlivnění režimu podzemních vod, 
změny ve vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny podzemní vody 

0 0 

Zábor ZPF - - 
Zábor PUPFL 0 0 
Vlivy na čistotu půd 0 0 
Projevy eroze 0 0 
Svahové pohyby a pohyby vzniklé 
poddolováním 

0 0 

Likvidace, poškození populací 
vzácných a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 

0 0 

Likvidace, poškození stromů a 
porostů dřevin rostoucích mimo les 

0 0 

Likvidace, poškození lesních 
porostů 

0 0 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a 
VKP 

0 0 

Změny reliéfu krajiny 0 0 
Vlivy na krajinný ráz 0 0 
Likvidace, narušení budov a 
kulturních památek 

0 0 

Vlivy na geologické a 
paleontologické památky 

0 0 

Vlivy spojené se změnou dopravní 
obslužnosti 

0 0 

Vlivy spojené se změnou funkčního 
využití krajiny 

0 0 

Vlivy na rekreační využití území 0 0 
Vlivy na hmotný majetek 0 0 
Vlivy spojené s havarijními stavy 0 0 
Vlivy záření 0 0 
Vlivy na hluk a vibrace 0 0 
Vlivy na produkci odpadů 0 0 
Vlivy na zdraví 0 0 
Poznámka: 
+ identifikovaný vliv nastal a je kladný 
- identifikovaný vliv nastal a je záporný 
0 identifikovaný vliv nenastal 

 
Výše uvedená tabulka neuvažuje fázi přípravy, kde žádné vlivy nenastanou a fázi po 

ukončení provozu, jelikož by se vzhledem k předpokládané délce funkčnosti jednalo o 
nepodloženou spekulaci. 
 
Vyhodnocení významnosti nejdůležitějších uvažovaných vlivů na životní prostředí, při 
zohlednění kompenzačních a eliminačních opatření 

Kritérium významnosti vlivu Vliv 
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Změny v čistotě 
ovzduší 

0       0  0 

Změna 
mikroklimatu 

0       0  0 

Změna kvality 
povrchových vod 

0       0  0 
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Změna kvality 
podzemních vod 

0       0  0 

Vliv na povrchový 
odtok a změnu říční 
sítě 

0       0  0 

Ovlivnění režimu 
podzemních vod, 
změny ve 
vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny 
podzemní vody 

0       0  0 

Zábor ZPF -1 -1 -2 -1 0 -1 0 -5 0,5 -2,5 
Zábor PUPFL 0       0  0 
Vlivy na čistotu 
půd 

0       0  0 

Projevy eroze 0       0  0 
Svahové pohyby a 
pohyby vzniklé 
poddolováním 

0       0  0 

Likvidace, 
poškození populací 
vzácných a zvláště 
chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

0       0  0 

Likvidace, 
poškození stromů a 
porostů dřevin 
rostoucích mimo 
les 

0       0  0 

Likvidace, 
poškození lesních 
porostů 

0       0  0 

Likvidace, zásah do 
prvků ÚSES a VKP 

0       0  0 

Změny reliéfu 
krajiny 

0       0  0 

Vlivy na krajinný 
ráz 

0       0  0 

Likvidace, narušení 
budov a kulturních 
památek 
 

0       0  0 

Vlivy na 
geologické a 
paleontologické 
památky 

0       0  0 

Vlivy spojené se 
změnou dopravní 
obslužnosti 

0       0  0 

Vlivy spojené se 
změnou funkčního 
využití krajiny 

0       0  0 

Vlivy na rekreační 
využití území 

0       0  0 

Vlivy na hmotný 
majetek 

0       0  0 

Vlivy spojené 
s havarijními stavy 

0       0  0 

Vlivy záření 0       0  0 
Vlivy na hluk a 
vibrace 

0       0  0 

Vlivy na produkci 
odpadů 

0       0  0 

Vlivy na zdraví 0       0  0 

Poznámka:  
Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a 
jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další kritéria 
jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje 
účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + 
mezinárodní vztahy + zájem veřejnosti + nejistoty  
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pro velikost vlivu < 0 platí: 
Velikost    Reverzibilita   Nejistoty 
Významný nepříznivý vliv -2 Nevratný  -3 ano  -1 
Nepříznivý vliv  -1 Kompenzovatelný -2 ne   0 
Nevýznamný až nulový vliv  0 Vratný   -1 Veřejnost 
Příznivý vliv    1 Citlivost   ano  -1 
Časový rozsah    ano   -1 ne   0 
Trvalý    -3 ne    0 
Dlouhodobý   -2 Mezinárodní vliv 
Krátkodobý   -1 ano   -1 

ne    0 
Koeficient významnosti výsledný: = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany) 
Při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 
Při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 
Možnost ochrany: úplná  1 
   částečná 0,1 – 0,9 
   nemožná 0 
Hodnocení významnosti: 
Významný nepříznivý vliv  -8 až -11 
Nepříznivý vliv   -4 až -7 
Nepříznivý až nulový vliv    0 až -3 
Příznivý vliv      1 
 

Umístění záměru do kontaktu se stávajícím tělesem provozované skládky je logické. 
Prostor realizace záměru se nachází zcela mimo kontakt s obytnou zástavbou. Jako přístupová 
cesta bude využita stávající trasa návozu odpadů. Je realitou, že biologické odpady, se 
kterými bude nakládáno v kompostárně, sem již jsou naváženy i za stávající situace, konči ale 
na provozované skládce. Vlivem realizace záměru tudíž nedojde k navýšení návozu odpadů 
do území. 

Vzhledem ke svému situování, ale i k emisní vydatnosti, nebude záměr obtěžovat 
nepříjemným pachem. 

Pozemky, kde má být záměr realizován, jsou v katastru nemovitostí vedeny v kategorii 
„orná půda“. Realizace záměru si tudíž vyžádá trvalý zábor ZPF. Jedná se v podstatě o jediný 
detekovatelný negativní vliv. Rozsah záboru je však zanedbatelný, navíc má být realizován a 
půdě nízké bonity. PUPFL zůstane nedotčen.  

Záměr nevyvolá žádné zásahy do „mimolesní“ zeleně či jiných zoologicky či botanicky 
hodnotných lokalit. Záměr je bez negativních vlivů na zvláště chráněné organismy či 
chráněná území, ÚSES či VKP - vlivy záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny definované 
zákonem č. 114/92 Sb. jsou nulové. S ohledem na svoje umístění lze vyloučit ve smyslu § 12 
zákona č. 114/92 Sb. významné negativní vlivy na krajinný ráz. Záměr je bez negativních 
vlivů na rekreační využití území. 

Záměr je bez detekovatelných vlivů na hydrosféru. 
Záměr nebude z hlediska hlukové zátěže limitovat rozvoj území navržených schváleným 

územním plánem k zástavbě. Vlivem realizace záměru nedojde ke stavu, kdy by byly 
překročeny hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/06 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací pro chráněné vnitřní a vnější prostory staveb a chráněné 
venkovní prostory, pro denní dobu i noční dobu. 

V zájmovém území se nenachází žádný cizí hmotný majetek a záměr je v tomto smyslu 
bez negativních vlivů. Pravděpodobnost učinění archeologického nálezu během výkopových 
prací je vzhledem k lokalizaci nízká. V zájmovém území se nenacházejí žádné zákonem 
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chráněné budovy mající zvláštní historický význam ani archeologické lokality, požívající 
zákonné ochrany. 

Samotný záměr nemá za následek zvýšení množství produkovaného odpadu. Je 
skutečností, že když s odpadem nebude nakládáno zde, bude se tak dít jinde. 

 
D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 
 
Lokalita s uvažovanou výstavbou se nachází ve Středočeském kraji. Samozřejmě i 

vzhledem k velikosti a typu investičního záměru jsou jakékoliv přeshraniční vlivy vyloučeny. 
 
D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
 

fáze realizace záměru opatření 
příprava výstavba provozu 

Organizační opatření 
Provoz kompostárny bude řízen schválenými 
provozními řády. X  X 

Pracovníci kompostárny i dodavatelé odpadů musí být 
seznámeni s provozním řádem kompostárny, s 
oprávněními příslušných orgánu státní správy k 
provádění kontroly v kompostárně a povinností 
předkládat těmto orgánům na jejich žádost příslušnou 
dokumentaci a podávat pravdivé informace související s 
provozem kompostárny. 

X X X 

Pracovníci kompostárny jsou povinni se podrobit 
pravidelnému školení odbornými orgány ve všech 
oborech souvisejících s bezpečným prováděním jejich 
pracovních činností. 

X X X 

Bude zajištěna následná kontrola kompostárny dle 
provozního řádu kompostárny (o provedených 
kontrolách se vyhotoví zápis do provozního deníku). 

  X 

Pracovníci používají mechanismy pouze pro práce, které 
jsou uvedeny v návodu na obsluhu a po předchozí 
kontrole jejich stavu. 

 X X 

Veškeré mimořádné provozní stavy a havárie oznámí 
provozovatel neprodleně krajskému úřadu, odboru 
životního prostředí a zemědělství. Tyto situace jsou 
definovány ve schváleném havarijním plánu. 

  X 

Případné havárie budou ohlašovány zástupcem 
provozovatele orgánům dle provozního řádu 
kompostárny. 

  X 

Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi.   X 

Dodržování technologických postupů při kompostování 
na otevřených plochách.   X 

S kompostem bude nakládáno dle vyhlášky č. 341/2008 
Sb., případně podle zákona č. 156/1998 Sb., o 
hnojivech. 

  X 
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Každou nezbytnou změnu provozního řádu, zejména 
změnu plynoucí z plnění závazných podmínek 
integrovaného povoleni, předem projednat s Krajským 
úřadem a poté zohlednit v příslušném provozním řádu. 

  X 

Technická opatření k ochraně vod 
Pracovníci dodržují povinnost okamžitě asanovat 
vyteklé PHM.   X 

Zkoušky těsnosti jímky průsakových vod budou 
prováděny s četností nejméně 1x za 5 let. Vizuální 
kontrola těsnosti jímky průsakových vod bude 
prováděna nejméně 1x za 6 měsíců. 

  X 

Technická opatření k ochraně půdy 
Přesným vymezením staveniště zajistit ochranu okolních 
zemědělských pozemků od vjezdu či parkování 
stavebních mechanismů. 

 X  

Technická opatření k ochraně ovzduší 
Pracovnici kompostárny i dodavatelé odpadů jsou 
povinni dodržovat zákaz volného spalování odpadů v 
areálu kompostárny. 

  X 

Před uvedením do trvalého provozu provést 
autorizované měření pachových látek.   X 

V případě úletu pevných odpadů do okolí zařízení bez 
zbytečného prodlení zajistit jejich odstraněni. O 
provedených opatřeních provést záznam do provozního 
deníku zařízení. 

  X 

Technická opatření při nakládání s odpady 
V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do 
kompostárny převzat, protože jeho vlastnosti, druh či 
původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní 
dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se 
schváleným provozním řádem, bude postupováno podle 
provozního řádu. Bude učiněn zápis do provozního 
deníku. 

  X 

Průběžně činit opatření k omezení pevných úletů odpadů 
ze prostoru kompostárny.   X 

Technická opatření k ochraně bioty 
Zajistit areál proti nekontrolovanému šíření 
neošetřeného organickému materiálu, který by mohl být 
zdrojem ruderalizace pro okolí kompostárny. 

  X 

Jímka bude řešena takovým způsobem, aby se nestala 
pastí pro drobné živočichy. X X  

Technická opatření k ochraně před hlukem 
Kompostárna nebude provozována v noční době.   X 

Ostatní 
Pracovníci kompostárny i dodavatelé odpadů jsou 
povinni dodržovat zákaz kouření a manipulace s 
otevřeným ohněm. 

  X 

 



Kompostárna Stašov 

 61
 
 

Monitorovací systém kompostárny 
Kompostárna nebude mít žádný vlastní monitorovací systém. Bude využito již 

vybudovaného systému monitoringu přilehlé skládky odpadů. 
 
D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

specifikaci vlivů 
 
Pro potřeby tohoto Oznámení byla data obstarávána vlastním průzkumem a rešerší 

archiválií. I když se většina těchto archiválních dat jeví jako velmi kvalitní a aktuální, přesný 
způsob pořízení některých dat (metodika) není znám. 

Vlivy záměru na kvalitu ovzduší byly hodnoceny pomocí rozptylové studie. Tato studie 
byla vypracována osobou s autorizací k provádění rozptylových studií dle zákon č. 86/2002 
Sb. a pomocí modelovacího software, který je doporučen Ministerstvem životního prostředí 
ČR. Přesto se jedná pouze o odborný odhad, zatížený určitou chybou. Z důvodu její eliminace 
byly pro účely modelování použity vždy nejméně příznivé varianty a odhad je tudíž velmi 
konzervativní (= princip předběžné opatrnosti). 

Během zpracování tohoto Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, 
které by znemožnily posouzení vlivu daného investičního záměru na životní prostředí 
v rozsahu a kvalitě nutné pro toto Oznámení.  

Souhrnně lze konstatovat, že úroveň údajů obsažených v této dokumentaci a z nich 
plynoucích závěrů a doporučení je zcela dostačující pro naplnění zákona 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
S ohledem na prostorové a technologické možnosti investora se jako reálná v současné 

době jeví pouze jediná aktivní varianta. Tato varianta je výsledkem předchozího hledání a 
hodnocení různých lokalit. Snaha o hledání a následné srovnávání s dalšími variantami by 
byla nyní pouze formální. 

 
Varianta A – jedná se o variantu rozpracovanou v této dokumentaci 
Záměr prostorově a funkčně sleduje variantu, která technologicky, kapacitně a funkčně 

optimalizuje požadavky na záměr a možnosti daného území. Je jasně definovaný investor 
záměru, u kterého je velká pravděpodobnost dotažení investičního záměru až do konce včetně 
následného udržování objektu v dobrém stavu. Záměr logicky navazuje na stávající skládku, 
se kterou sousedí. Substrát produkovaný kompostárnou bude využit pro rekultivaci existující 
skládky. 

Žádný významné negativní vlivy nelze se záměrem spojovat. 
 
Varianta B – nulová varianta bez realizace investičního záměru 
Jedná se o prolongaci existujícího stavu. V prostoru zůstane i nadále orná půda resp. 

trvalý travní porost. 
 
Variantu A lze pro daný investiční záměr považovat za vhodnou a odpovídající 

svému určení. Při splnění podmínky realizace sumy navržených kompenzačních 
opatření lze míru environmentálních rizik spojených s realizací záměru považovat za  
přijatelnou. 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
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F.1. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech 
 
Vzhledem k povaze záměru je rozsah potenciálních environmentálních rizik spojených 

s provozem kompostárny velmi omezený. Za havarijní situaci resp. nestandardní stav se 
považuje: 

a) případné přijetí nepovolených druhů odpadů 
- po zjištění vyložení nepovolených druhů odpadů vyzve obsluha kompostárny 

dodavatele odpadů k jeho neprodlenému odstranění, pokud tak dodavatel 
neučiní, provozovatel kompostárny tak učiní za něj na náklady dodavatele 
odpadu, o celé záležitosti bude proveden zápis do provozního deníku. 

b) požár 
V případě požáru se zaměstnanci kompostárny mají za povinnost chovat dle 

schváleného provozního řádu a požárních poplachových směrnic. 
- pracovníci kompostárny v prvé řadě hasí požár samostatně dostupnými prostředky  
- pokud nebude požár zdolán vlastními silami a prostředky, bude povolán hasičský 

záchranný sbor (dle požárních poplachových směrnic) 
- po uhašení požáru bude zajištěna ostraha místa požáru po takovou dobu, aby byla 

minimalizována rizika opětného zahoření 
V případě vypuknutí požáru bude hasební zásah probíhat po stávajících 

komunikacích. 
c)  dešťový příval 

- pokud stoupne hladina vody v jímce nad určenou hranici, je nutné provádět zpětný 
rozliv na těleso kompostárny nebo provést vyčerpání a odvoz na externí ČOV. 

d) narušení resp. netěsnost izolace kompostárny případně jímky 
- dojde k bezodkladné nápravě stavu, tj. zatěsnění vzniklého otvoru 

 
Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s 

uvedením: 
- místa havárie 
- časových údajů o vzniku a době trvání havárie 
- informované instituce a osoby 
- data a způsobu provedeného řešeni dané havárie 
- přijatých konkrétních opatření k zamezeni vzniku dalších případů havárií 

 
F.2. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 
 
Při zpracování oznámení bylo postupováno následovně: 
1) získání základních informací o investičním záměru 
2) orientační návštěvy lokality 
3) sběr existujících údajů o lokalitě 
4) porovnání investičního záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry 
5) identifikace chybějících znalostí a následné doplnění 
6) konzultace se specialisty 
7) detailní terénní průzkum 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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8) kompletace údajů o investičním záměru (ve spolupráci s investorem) 
9) kompletace údajů o lokalitě 
10) analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou) 
11) kompletace dokumentace 
 
Použitá základní legislativa 
 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ) 

Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí ) 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ovzduší). 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 
Zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech ) 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, …, ve znění 

vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových 

územích 
Zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci ) 
Zákon 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR  č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 327/98 Sb., 

kterou se stanoví charakteristika stanoví bonitovaných půdně ekologických jednotek a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení   
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb. o stanovení pásma ohrožení lesů pod 
vlivem imisí 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
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odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( katalog 
odpadů ). 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s 
obaly 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů  ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti   a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.. 

Nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 

Nařízení vlády č. 502/2000., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v platném znění 

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona 
ČNR č. 10/1993 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Vyhláška  546/02 Sb.,    kterou   se    mění   vyhláška   č.  327/98   Sb.,   kterou   se    stanoví     
charakteristiky bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení 
a aktualizaci. 

Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR z 31.7.1996 - kritéria znečištění 
zemin a podzemní vody. 

Tam, kde legislativa limity nestanovuje, byla významnost vlivu okomentována či 
porovnána s literárními údaji týkajícími se obdobných záměrů. Vstupní data byla získána jak 
vlastním průzkumem, tak z publikovaných zdrojů. Významným informačním zdrojem byla 
technická studie dodaná investorem, soubor geologických map, mapy BPEJ a hydrologická 
mapa. Jako rámec pro lokalizaci zjištěných a klasifikovaných údajů v zájmovém území 
posloužily obecně geografické mapy v měřítku 1:10000. 

Údaje o technických detailech záměru byly čerpány z dokumentace pro územní řízení – 
Zařízení na využití bioodpadů – kompostárna v areálu skládky Stašov (ing. Vodrlind 2012). 
 

 
Název záměru  Kompostárna Stašov 

 
Obchodní firma  Středočeské komunální služby s.r.o. 
IČ     26155095 
Sídlo    nám. st. Pavla 13 

272 01 Kladno 
 

Oprávněný zástupce  Ing. Jiří Hartmann, jednatel 
nám. st. Pavla 13 
272 01 Kladno 
tel: 312246240 

 
Zpracovatel oznámení ECODIS s.r.o. 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU
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     Na Dlouhém lánu 16 
160 00 Praha 6 
tel: 606 569 963 

 
Umístění záměru 
NUTS II    Střední Čechy  
NUTS III   Středočeský kraj  
obec    Stašov (531766) 
katastrální území  Stašov u Zdic (755311) 
     GPS: 49°52'44.636"N, 13°58'10.067"E 
 
V souladu s § 6 zákonem 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o změně 

některých dalších zákonů v aktuálním znění resp. s přílohou č. 1 k tomuto zákonu předkládá 
investor Středočeské komunální služby s.r.o. Oznámení záměru: „Kompostárna Stašov“.  
Záměrem investora, tj. společnosti Středočeské komunální služby s.r.o., je využít biologický 
odpad (materiály rostlinného původu - zbytky z údržby zeleně a zahrad, dřevní štěpky a 
materiály prokazatelně zlepšující kvalitu procesu kompostování a výsledného kompostu) 
k výrobě rekultivačního materiálu použitelného především pro účely rekultivace tělesa 
skládky Stašov. Jedná se v podstatě o vytvoření zpevněné a zatěsněné plochy ze silničních 
panelů vyspádované do bezodtoké jímky. Biologický materiál naskladněný do podélných 
hromad bude pravidelně prostřednictvím vhodné techniky překopáván, podle potřeby smíchán 
s inertním substrátem a pro urychlení fermentačních procesů podle potřeby zkrápěn. Proces je 
aerobní, bez použití nucené ventilace. Vyrobený rekultivační materiál je možné použít (podle 
kvalitativních ukazatelů)  i při údržbě veřejné zeleně. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem. 
Záměr je definován stávajícími vlastnickými vztahy, přítomností existující skládky 

Stašov a technickým řešením provozu kompostárny. Důsledkem těchto limitů je jediná 
navrhovaná varianta, předložená do procesu posuzování. 

Kapacita (rozsah) záměru 
- celková plocha zastavěná kompostárnou - 5.896,6 m2 
- maximální plocha pro kompostovaný substrát - 4.763,5 m2  
- maximální kapacita kompostárny 2.850 m3 zpracovaného substrátu za rok, t.j. 4.560 

t/rok 
Technickým podkladem pro předkládané Oznámení byla technická dokumentace pro 

stavební řízení - Zařízení na využití bioodpadů – kompostárna v areálu skládky Stašov (ing. 
Vodrlind 2012). 

Zájmové území se nachází zcela mimo zastavěné plochy, ve volné krajině, v návaznosti 
na skládku TO Stašov (dříve označovanou též jako skládka TKO Stašov) ležící cca 5 km od 
města Zdice v přirozené terénní depresi 800 m jihovýchodně od obce Stašov. Jedná se o 
prostor jihovýchodně od stávajícího tělesa skládky resp. jižně od uvažovaného rozšíření 
skládky. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem. 
V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Na lokalitě se nenachází žádný prvek ÚSES. Lokalita neleží v 
CHOPAV. Na pozemku a v jeho bezprostředním okolí není registrován žádný významný 
krajinný prvek (VKP) a neroste zde ani žádný památný strom či stromořadí. Záměr je 
situován mimo „naturová“ území. Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové 
území ani vyhlášený dobývací prostor. Zájmové území není ve smyslu zákona č. 254/2001 
Sb. (vodní zákon) součástí záplavového území a nespadá ani do CHOPAV. V zájmovém 
území resp. v jeho okolí není žádná vodoteč ani přirozená vodní nádrž.  
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V zájmovém území se nenachází žádný cizí hmotný majetek a záměr je v tomto smyslu 
bez negativních vlivů. V zájmovém území se nenacházejí žádné zákonem chráněné budovy 
mající zvláštní historický význam ani archeologické lokality, požívající zákonné ochrany. 

Vlivem realizace záměru nedojde k žádnému významnému nárůstu akustické zátěže či 
nárůstu emisí plynných látek. Záměr nebude obtěžovat zápachem a nemá žádné negativní 
vlivy na lidské zdraví. 

Vlivem realizace záměru nedojde k navýšení množství ukládaných opadů. Biologické 
odpady, které mají být naváženy do kompostárny, zde již konči na stávající skládce odpadů 
v sousedství. Pouze tudíž budou přesměrovány do prostoru vybudované kompostárny. Oproti 
existujícímu stavu nedojde k navýšení jejich objemu ani ke změně složení. 

Ohrožení povrchových či podzemních vod zamezuje těsnící bariéra kompostárny, 
navržená v souladu s platnou legislativou. Nedojde k významnému nárůstu podílu 
zpevněných ploch s vlivem na zrychlený odtok vody. Záměr neovlivní charakter odvodnění 
oblasti. 

Realizací záměru nedojde k žádnému záboru PUPFL. Rozsah záboru ZPF je malý, navíc 
se jedná o půdy nízké kvality. Vzhledem ke své povaze je záměr bez jakýchkoliv vlivů na 
geosféru. 

Jediným biotopem dotčeným realizací záměru je zemědělská půda v současné době 
využívaná jako trvalý travní porost. Vlivem realizace záměru nedojde k významnému zásahu 
do žádné botanicky či zoologicky hodnotné lokality. V území nebyly zjištěny žádné zvláště 
chráněné rostlinné či živočišné druhy. 

Přítomnost kompostárny negativně neovlivňuje žádnou přírodní, kulturní ani historickou 
dominantu vizuálně dotčeného území. Nedochází ke snížení estetické ani přírodní hodnoty 
krajinného rázu. Veškeré významné krajinné prvky zůstávají zachovány, nedochází 
k ovlivnění zvláště chráněného území, kulturní dominanty, harmonického měřítka či vztahů 
v krajině. Nedojde k významnému narušení přirozených měřítek či proporcí. Posuzovaný 
záměr se nedostává do přímého střetu s žádnou formou rekreačního využití oblasti. Souhrnně 
lze konstatovat, že záměr ve smyslu § 12 zákona č. 114/92 Sb. pro zájmové území 
nepředstavuje významně negativní vliv. 

Souhrnně lze konstatovat, že záměr lze za skutečností uvedených v tomto 
Oznámení a při realizaci navržených eliminačních opatření doporučit k realizaci. 
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Uprostřed této plochy má být kompostárna       Biotopem místa realizace záměru je  
umístěna                      zemědělská půda – trvalý travní porost bez  
            vyšší vegetace 
 

  
 V sousedství se nachází provozovaná skládka 
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