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Seznam použitých zkratek:
EIA

Environmental Impact Assesment (hodnocení vlivů na životní prostředí)

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

KHS

Krajská hygienická stanice

KÚ

Krajský úřad

MěÚ

městský úřad

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

ČSN

Česká státní norma

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst

ZPF

Zemědělský půdní fond

PUPFL

pozemky určené k plnění funkce lesa

EVL

evropsky významná lokalita

PO

ptačí oblast

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHLÚ

chráněné ložiskové území

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

VKP

významný krajinný prvek

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

ÚSES

územní systém ekologické stability

k.ú.

katastrální území

ÚP

územní plán

VZT

vzduchotechnika

ORL

odlučovač ropných látek

ČOV

čistírna odpadních vod

CHSKCr

chemická spotřeba kyslíku

Ncelk

celkový dusík

NO2

oxid dusičitý

NOx

oxidy dusíku

SO2

oxid siřičitý

BZN

benzen

BaP

benzo-a-pyren

C10-C40

uhlovodíky obsahující 10 – 40 uhlovodíkových atomů v molekule

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NL

nerozpuštěné látky

PCB

polychlorované bifenyly

TZL

tuhé znečišťující látky

PM10

polétavý prach do velikosti částic 10 µm

PM2,5

polétavý prach do velikosti částic 2,5 µm

pH

kyselost
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ÚVOD
Záměr investora spočívá v rozšíření skládky Orlík IV do 3. a 4. etapy se zachováním maximálního
množství ukládaných odpadů na úrovni 30 000 tun za rok. Záměr je tak zařazen podle bodu 56 jako
zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů. V lednu 2019 bylo zahájeno zjišťovací
řízení, v jehož průběhu se vyjádřilo 7 dotčených orgánů k záměru, které vznesly řadu připomínek
a požadavků na objasnění. 21. února 2019 vydal Krajský úřad Ústeckého kraje závěr zjišťovacího
řízení se závěrem, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle
zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že dokumentace bude zaměřena na následující oblasti:


Vyhodnotit dlouhodobé bilance průsakových vod skládky Orlík IV se zřetelem na vodní
bilanci lokality a vykazovaný objem nadbilančních průsakových vod likvidovaných dle
provozní evidence na externí ČOV.
Tato část je řešena samostatně v příloze zpracované autorizovaným hydrogeologem – příloha
P_08 dokumentace. Výstupy z hodnocení jsou pak interpretovány v rámci dokumentace EIA
v příslušných kapitolách B.II.2, B.III.2 a D.I.4.



Vyhodnotit rizika zadržování vody v těsněném prostoru skládky Orlík IV a riziko úniku
akumulované průsakové vody z těsněného prostoru skládky, návrh konkrétních opatření
k eliminaci takového rizika.
Konkrétní opatření jsou navržena v kapitole D.IV a dále jsou identifikována jako rizika při
nestandardních stavech. Problematika je řešena také v rámci přílohy P_08.



Vyhodnotit rizika porušení těsnící bariéry skládky Orlík IV při napojování konstrukčních
prvků nových etap na konstrukční prvky 2. etapy, návrh konkrétních opatření k eliminaci
takového rizika.
Konkrétní opatření jsou navržena v kapitole D.IV a dále jsou identifikována jako rizika při
nestandardních stavech v závěru dokumentace. Riziko porušení těsnící bariéry je řešeno
zkouškami vodivosti, které jsou prováděny ještě před samotným zahájením skládkování.



Vyhodnotit problematiku vlivů na klima ve smyslu Metodického výkladu Ministerstva
životního prostředí č.j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017.
Zhodnocení záměru a jeho vlivů na klima je doplněno v kapitole D.I.2 v rámci hodnocení vlivů
na ovzduší.



Zpracovat hodnocení vlivů na krajinný ráz.
Hodnocení je samostatnou přílohou dokumentace jako součást hodnocení vlivu závažného
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., zpracované
Mgr. Alicí Hákovou. Výsledky hodnocení jsou interpretovány v dokumentaci v částech B.III.5
a kapitole D.I.8..
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Doplnit biologický průzkum o hodnocení jarního aspektu.
Součástí dokumentace je biologické hodnocení provedené autorizovanou osobou podle § 67
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Mimo to je v závěru uvedeno – podrobně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou
uvedeny v doručených vyjádřeních. Tuto kapitolu zařadit na úvod dokumentace, kde bude popsáno,
jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány a vzešlá opatření řádně
zapracovat do příslušné kapitoly dokumentace (D.IV).
V souladu s tímto vyjádřením je uvedena kapitola ÚVOD, která uvádí vypořádání a odkazy na
vypořádání všech připomínek. Opatření jsou pak shrnuta v kapitole D.IV. dokumentace. Oproti
oznámení byla tato opatření rozšířena a předpokládá se, že budou rovněž převzata do návrhu
stanoviska v rámci posudku.
V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé vyjádření dotčených orgánů a jejich vypořádání,
případně odkaz na část dokumentace, která se danou problematikou zabývá. Jak již bylo uvedeno,
v rámci zjišťovacího řízení bylo obdrženo celkem 7 vyjádření. V následujícím textu jsou uvedena
jednotlivá vyjádření a k nim kurzívou vypořádání či odkaz na dokumentaci. Vyjádření jsou v textu
uvedena zkráceně / zjednodušeně. Plné znění je součástí přílohy dokumentace.
1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Regionální pracoviště Správa
chráněné krajinné oblasti České středohoří, ze dne 6.2.2019, č.j. SR/2347/UL/2018-4
U záměru byl na základě stanoviska ze dne 12.12.2018 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,
č.j. R/2347/UL/2018-2 vyloučen významný vliv záměru na lokality NATURA 2000. AOPK vznesla
v rámci zjišťovacího řízení několik připomínek:
1.1. Doložit prognózu vývoje ukládání množství odpadu na skládku s ohledem na požadavky
Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025 a zdůvodnit tak potřebu
realizace obou etap záměru a nikoliv jen 3. etapy skládky Orlík IV.
Vyjádření:

Základním důvodem pro realizaci záměru je zajištění nakládání s odpady
v celé oblasti města Děčín. Výhled na následující roky není možné relevantním
způsobem uvést, neboť je velmi závislý na řadě faktorů – politika státu, vývoj
legislativy, změna návyků obyvatel, ochota ke změnám a další). Likvidaci
komunálních odpadů je možné řešit například energetickým využitím. Do doby
přípravy a realizace takových záměrů je však nutné hledat náhradní způsoby.
V souladu s POH bude však na skládku ukládán odpad, pro který již v dané
oblasti není relevantní využití. Dá se tak předpokládat, že postupně bude
ročně ukládané množství spíše klesat. Zdůvodnění realizace záměru je
uvedeno v kapitole B.I.5.

8

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
1.2. Řešit vliv na přírodu a krajinu ve formě do okolí rozptýlených odpadků, případně řešit
výsadbu rychle rostoucích dřevin, čímž by mohl být snížen i vliv na krajinný ráz.
Vyjádření:

V rámci dokumentace je blíže řešen vliv na krajinu a přírody z hlediska úletů
odpadků v části D.I.8. Mimo to byly upřesněny podmínky pro realizaci
a provoz záměru (např. překrývání odpadů, pravidelný úklid, hutnění odpadů),
které mimo jiné zahrnují podmínku realizace sadových úprav.

1.3. Podle ÚP obce Malšovice je plocha pro záměr zakreslena jako územní rezerva TO R1.
K realizaci tak bude nutná změna územního plánu. Oznámení na straně 39 naznačuje opak,
což je v rozporu s vyjádřením MM Děčín.
Vypořádání:

Vyjádření ÚP obce Malšovice je doplněno dále sdělením Magistrátu města
Děčín k platnosti původního územního rozhodnutí. Bez ohledu na stávající
stav územního plánu je realizace záměru možná, jelikož záměr disponuje
nadále platným územním rozhodnutím. Mimo to i případný nesoulad záměru
s ÚP nezabraňuje provedení řízení EIA. Tato část bude tak řešena v rámci
dalších stupňů – navazujících řízení.

1.4. K realizaci záměru bude nutné získat souhlas Agentury k umístění místa ke zneškodňování
odpadu v chráněné krajinné oblasti podle ustanovení § 26, odst. 1, písm. a) zákona, závazné
stanovisko podle ustanovení § 12, odst. 1 a 2 zákona a závazné stanovisko podle ustanovení §
44, odst. 1 zákona.
Vypořádání:

Žádost o stanovisko bude podána v rámci navazujících řízení. Tato podmínka
byla dále doplněna do části B.I.9.

1.5. AOPK požaduje zajistit izolaci skládky před únikem znečištění do podzemních vod po celou
dobu realizace záměru, včetně připravenosti na extrémní srážky, což není uvedeno v analýze
rizik ani v hodnocení analýzy rizik.
Vypořádání:

Skládka odpadů bude izolována standardním způsobem dle příslušné normy
ČSN – viz popis v části B.I.6. Připravenost na extrémní srážky řešena v rámci
přílohy P_08, které je přílohou dokumentace.

1.6. Přesto, že dne 21.4.1993, čj. ÚPA-328/1-891/92/93/IŠ/URU 12-71, vydal Městský úřad
v Děčíně územní rozhodnutí k rozšíření prostoru skládky, Agentura upozorňuje, že se jedná
o zábor volné krajiny. I proto Agentura doporučuje realizovat pouze 3. etapu.
Vypořádání:

Viz bod 1.1. V rámci hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. jsou pak
hodnoceny etapy i samostatně, nicméně záměr stále uvažuje jednu variantu
a to obě etapy 3 a 4.

1.7. Agentura uložila provozovateli skládky provést hodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné
zákonem podle ust. § 67, odst. 1 a 3 zákona (předběžná informace ze dne 12. 7. 2018, č.j.
SR/1364/UL/2018-3). Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny,
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přiložené k oznámení záměru, Agentura nepovažuje za dostatečně kvalitně provedené.
Biologický průzkum byl vypracován pouze ve dnech 12. a 13. 9. 2018. Pro další rozhodování
bude nutné doplnit jarní aspekt rostlinných společenstev.
Vypořádání:

Biologický průzkum, který byl proveden v září 2018 v rámci oznámení pro
zjišťovací řízení neměl být splněním požadavku AOPK z předběžné informace,
o čemž byla také AOPK informována na osobní schůzce se zpracovatelem.
Důvodem, proč byl průzkum zpracován v září byl termín zadání ke
zpracování. Sám autor přiznává, že termín není vhodný k provedení
relevantního průzkumu a proto navrhoval provedení průzkumu ve vegetačním
období v rámci dalších řízení. Nově je v rámci dokumentace tento průzkum
zpracován Mgr. Alicí Hákovou a kol., přičemž průzkumy probíhaly v období
května až července 2019. Hodnocení je uvedeno v příloze P_13 dokumentace.

2. Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 4. 2.
2019, zn. ČIŽP/44/2019/989
ČIŽP nemá připomínky k předloženému oznámení z hlediska ochrany ovzduší a odpadového
hospodářství. Ve vyjádření jsou ale uvedeny připomínky z hlediska ochrany vod a ochrany přírody a
krajiny:
2.1. ČIŽP požaduje, aby podmínky v kapitole B.I.6 byly doplněny o sledování kvality, případně
množství srážkových vod odváděných z areálu skládky i druhou částí obvodového příkopu
vyúsťujícího za objektem garáže.
Vypořádání:

Podmínka doplněna do části B.I.6 dokumentace a dále do D.IV jako závazná
pro další provoz a rozšíření skládky.

2.2. Budou respektovány podmínky stanovené vodoprávním úřadem pro ochranné pásmo vodního
zdroje „Dobkovická prameniště“.
Vypořádání:

Podmínky stanovené pro OPVZ budou dodržovány. V rámci realizace záměru
nedojde k ovlivnění jakosti podzemní vody.

2.3. ČIŽP upozorňuje, že nezbytné kácení dřevin v souvislosti s realizací záměru je nutné provádět
v mimohnízdním období, tj. v období vegetačního klidu a v souladu s platnou legislativou
požádat v případě dosažení příslušné velikosti o vydání povolení ke kácení.
Vypořádání:

Veškeré kácení bude prováděno mimo vegetační období. Tato podmínka je
dále doplněna do části B.I.6 a D.IV. V místě se nenacházejí vzrostlé stromy
takové velikosti, která by vyžadovala vydání povolení ke kácení.

2.4. ČIŽP požaduje vypracování biologického průzkumu s využitím jarního aspektu a dále
upozorňuje, že v případě výskytu zvláště chráněných živočichů v lokalitě je nutné požádat
příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky ze zákazu dle ust. § 56 zákona. ČIŽP dále
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upozorňuje, že dle judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudek č.j. 1 AS 37/2005 – 154
ze dne 14. 2. 2008) je nezbytné, aby rozhodnutí podle ust. § 56 zákona bylo jedním z podkladů
pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
Vypořádání:

Dokumentace je nově doplněna přílohou P_13 biologickým průzkumem
provedeným Mgr. Alicí Hákovou, včetně vyhodnocení vlivu na zvláště
chráněné druhy podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

2.5. V západní části předpokládaného rozšíření skládky navazují na lokalitu lesní pozemky
s porostem, který má s největší pravděpodobností charakter lesa. Mohlo by se tak jednat
o významný krajinný prvek ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., který
by mohl být plánovaným záměrem negativně dotčen. Podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb. je třeba k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
zeslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody.
Vypořádání:

Lesní pozemky v okolí záměru nebudou přímo dotčeny. Nepřímo je vliv na tyto
pozemky popsán v rámci hodnocení vlivu na krajinu a faunu a flóru a to na
základě hodnocení provedeného dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Záměr bude
v případě IV. etapy zasahovat do ochranného pásma lesa (50 m od jeho
okraje) a bude tak žádáno o povolení zásahu do ochranného pásma.

2.6. ČIŽP spatřuje rozpor v hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, kdy na straně 80 je
předpokládán mírný vliv a v tabulce na straně 84 bez významného vlivu. ČIŽP požaduje
vypracování hodnocení krajinného rázu autorizovanou osobou a vydání souhlasu příslušného
orgánu ochrany přírody.
Vypořádání:

Součástí dokumentace je nové hodnocení vlivu na krajinný ráz, zpracované
Mgr. Alicí Hákovou v souladu s příslušnou metodikou. Výsledky jsou
interpretovány v rámci hodnocení v dokumentaci v části D.I.8.

2.7. Lokalita záměru se nachází na území CHKO České středohoří, na rozhraní II. a III. zóny. Na
str. 78 je však uvedeno, že se nachází na rozhraní III. a IV. zóny. ČIŽP upozorňuje, že podle
ust. § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. je na celém území CHKO zakázáno
zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Vypořádání:

V oznámení byla chybně uvedena rozhraní CHKO. Jelikož se jedná
o chráněnou krajinou oblast, bude v rámci dalších stupňů přípravy záměru
požádáno o souhlas AOPK k umístění místa ke zneškodňování odpadu
v CHKO a bude požádáno o závazné stanovisko podle ustanovení § 12, odst. 1
a 2 zákona č. 114/1992 Sb. a podle ustanovení § 44, odst. 1 zákona.
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3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne
17. 1. 2019, č.j. KHSUL 2313/2019.
KHS ve svém vyjádření uvádí stručný popis záměru a hodnocení hlukové, rozptylové studie
a hodnocení zdravotních rizik. Podle vyjádření doporučuje KHS oznámení ke kladnému projednání.
Vypořádání:

S ohledem na charakter vyjádření ponecháno bez vyjádření.

4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6. 2.
2019, č.j. 4439/ZPZ/2018.
Krajský úřad Ústeckého kraje má k oznámení několik dílčích připomínek, zejména pak k oblasti
ochrany vod:
4.1. Používání neodpadních materiálů (dle textu na straně 21 oznámení) je v rozporu s ČSN
a s POH ÚK a v rozporu s hierarchií nakládání s odpady.
Vypořádání:

Přednostně jsou pro TZS využívány odpadní materiály inertního charakteru.
Pouze v případě potřeby zajištění vyšší bezpečnosti, nebo nedostatku
odpadního materiálu bude využito materiálu neodpadního.

4.2. V rámci IPPC bude nutné revidovat rozsah monitoringu takovým způsobem, aby byl
spolehlivě podchycen případný únik nadbilančních průsakových vod z těsněného prostoru
skládky a měl by také umožnit vyhodnocení, zda v těsněném prostoru skládky není v rozporu
s platnou ČSN zadržována voda, což z návrhu popsaného v oznámení na straně 25 až 31 toto
není možné. Výsledky rizikové analýzy pro skládku Orlík III (Vodní zdroje – Ekomonitor
s.r.o. 2017) v závěru srážkově nadnormálního roku 2016 prozatím neumožňují takovou situaci
vyloučit, přičemž zatím nebyly ani přesvědčivě vyvráceny.
Vypořádání:

Dokumentace byla doplněna o zhodnocení hydrogeologem v příloze P_08
dokumentace. Podmínky navržené v rámci tohoto hodnocení jsou uvedeny
v části D.IV.

4.3. S ohledem na závěry rizikové analýzy pro skládku Orlík III požaduje KÚ další posuzování
záměru, které by se mělo zaměřit mimo jiné na následující problémové okruhy:
4.3.1.

Vyhodnocení dlouhodobé bilance průsakových vod skládky Orlík IV se zřetelem na vodní
bilanci lokality a vykazovaný objem nadbilančních průsakových vod likvidovaných dle
provozní evidence na externí ČOV.

4.3.2.

Vyhodnocení rizika zadržování vody v těsněném prostoru skládky Orlík IV a riziko úniku
akumulované průsakové vody z těsněného prostoru skládky, návrh konkrétních opatření
k eliminaci takového rizika.
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4.3.3.

Vyhodnocení rizika porušení těsnící bariéry skládky Orlík IV při napojování
konstrukčních prvků nových etap na konstrukční prvky 2. etapy, návrh konkrétních
opatření k eliminaci takového rizika.

Vypořádání:

Tyto části (4.3.1. až 4.3.3.) jsou vyhodnoceny hydrogeologem – viz příloha
dokumentace a dále jsou interpretovány v části D dokumentace. Navržená
opatření jsou uvedena v části D.IV dokumentace.

5. Rada Ústeckého kraje, ze dne 1. 2. 2019, usnesení č. 050/59R/2019.
Rada ÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. a v rámci posuzování
vlivů na životní prostředí prověřit systém odvodnění skládky a detailně vyhodnotit aspekty
hospodaření s průsakovými vodami v souvislosti s ovlivněním přilehlé vodoteče.
Vypořádání:

Vyhodnocení vodního prostředí, včetně ovlivnění povrchových či podzemních
vod je doplněno vyjádřením hydrogeologa a dále je interpretováno v části D
dokumentace.

6. Obec Malšovice, ze dne 6. 2. 2019, č.j. 122/2019.
Obec Malšovice v souvislosti se záměrem ve svém vyjádření uvádí, že záměr nerozporují, avšak již
v současné době je problematická nákladní automobilová doprava z hlediska hluku, prašnosti a vibrací
při průjezdu obcí Malšovice. Má tedy několik připomínek:
6.1. Obec požaduje snížení rychlosti nákladních automobilů v obci na 40 km/hod. a zajištění
trvalého měření rychlosti, včetně fotodokumentace a následné agendy vybírání pokut.
Vypořádání:

Legislativně není možné, aby investor byl provozovatelem trvalého měření
rychlosti a agendy vybírání pokut – tyto činnosti jsou v kompetenci dotčených
orgánů – Policie ČR, obecní policie, obec. Snížení rychlosti na 40 km/hod tak
musí být projednáno s příslušnými orgány na úrovni obce. Tato část se ale již
netýká samotného posouzení EIA. To je nastaveno na stávající rychlostní
podmínky na příslušných komunikacích.

6.2. V rozptylové studii na str. 19 schází změna (zpřísnění) imisního limitu pro PM2,5 (viz zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). V posuzovaném období
provozu skládky není imisní limit ve výši 25 µg/m3 uváděný v rozptylové studii relevantní.
Připomínka platí i pro samotný text dokumentace EIA (str. 62).
Vypořádání:

V rozptylové studii byl limit pro PM2,5 od 1.1.2020 upraven na přísnější
hodnotu. Je však ale nutno podotknout, že záměrem nedochází k žádné změně
v intenzitách dopravy a imisní zátěž PM2,5 se tak nemění. Rovněž tedy nebyla
ani v rámci rozptylové studie uvažována. Počítán tak byl pouze sirovodík H2S.
Z hlediska prašnosti (doprava, manipulace) nedochází ke změně, neboť se
nemění množství ani intenzity dopravy. Mění se pouze místo vykládky v rámci
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areálu skládky, což s ohledem na nejbližší obytnou zástavbu bude mít více
pozitivní vliv – oddálení od citlivého receptoru.

6.3. V RS na straně 20 v kapitole 3.6 schází vyhodnocení naměřených úrovní znečištění ovzduší
pro PM10 a PM2,5 na nejbližších relevantních lokalitách stacionárního měření. Z 5-ti letých
průměrných koncentrací rozhodně nelze činit závěry ve vztahu k překračování imisních limitů,
které mají svou lhůtu pro průměrování jasně stanovenou zákonem. Platí i pro dokumentaci
EIA (str. 63).
Vypořádání:

Rozptylová studie byla dle výše uvedené podmínky doplněna. Doplněny byly
hodnoty z měřící stanice Děčín.

6.4. Úvodní text kapitoly 4.2 RS je poněkud nepřesný, když odkazuje na doby průměrování podle
zákona č. 201/2012 Sb. Tento zákon žádné lhůty pro průměrování pro sirovodík nestanovuje.
Vypořádání:

Rozptylová studie byla dle výše uvedené připomínky upravena. Rozptylová
studie je uvedena v příloze dokumentace.

6.5. Grafická prezentace výsledků rozptylové studie postrádá vypovídací hodnotu, neboť
znázorněné izolinie neuvádí žádné hmotnostní koncentrace a u obrázků není žádná legenda
s vysvětlením barevné škály izolinií.
Vypořádání:

U grafické prezentace jsou uvedeny výsledky včetně legendy, která dle barevné
škály zobrazuje úroveň imisní koncentrace příslušné škodliviny.

6.6. Na skládce bude docházet k tvorbě plynů, které mohou vykazovat nenulové GWP. Současně
je s ní spojena doprava, která je zdrojem emisí skleníkových plynů. Dokumentace přesto zcela
postrádá zpracování problematiky vlivů na klima ve smyslu Metodického výkladu k aplikaci
vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:

Problematika emisí skleníkových plynů je dle přílohy zákona č. 100/2001 Sb.
řešena až v rámci dokumentace a je tak uvedena v kapitole D.I.2. Zjišťovací
řízení má sloužit pouze k posouzení, zda záměr vyžaduje či nevyžaduje plné
posouzení podle zákona EIA. Oblast vlivů na klima je řešena v kapitole D.I.2.

6.7. Další připomínka je vedena směrem na hlukovou studii, kde není řešeno stávající hlukové
zatížení jak z dopravy, tak i ze stávajících stacionárních zdrojů hluku. Taktéž měření skutečné
stávající situace v lokalitě pro kalibraci modelu nebyl provedeno. Vliv automobilové dopravy
po realizaci záměru taktéž není v hlukové studii řešeno. Obec požaduje do hodnocení vlivu
záměru na akustickou situaci zahrnout i vliv dopravy v samotné obci Malšovice a to včetně
změření stávajícího stavu.
Vypořádání:

V rámci hlukové studie jsou tak posouzeny pouze změny, které záměr přináší.
Pakliže dle sdělení investora a výpočtem ze stejné roční kapacity nedochází ke
změně v dopravě, pak není doprava také součástí výpočtu v rámci hlukové
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studie. Pro účely posouzení bylo provedeno orientační sčítání dopravy, které
bylo využito ke zhodnocení stávající zátěže v lokalitě.
6.8. Dále jsou uvedeny připomínky k biologickému hodnocení:
6.8.1.

Orientační biologický průzkum byl proveden v září 2018. Obvyklá doba pro provádění
biologického průzkumu je období březen až srpen.

6.8.2.

Výčet nalezených zástupců flóry na straně 66 se zdá neúplný. Při pohledu na území
záměru prostřednictvím portálu mapy.cz zde lze identifikovat např. ovsík vyvýšený.

Vypořádání:

Biologické hodnocení v září 2018 bylo provedeno jen jako orientační
s ohledem na termín zadání prací na oznámení. Sám autor přiznává, že
hodnocení nemohlo poskytnout přesný obraz lokality. Z toho důvodu bylo
navrženo provedení autorizovaného hodnocení na jaře roku 2019 v rámci
dalších řízení. S ohledem na požadavek dalšího posouzení je tak nové
hodnocení autorizovanou osobou přiloženo k dokumentaci EIA v relevantním
období – viz příloha P_13.

6.9. Připomínky k hodnocení krajinného rázu:
6.9.1.

Hodnocení není provedeno podle metodiky.

6.9.2.

V oznámení chybí analýza pohledů v situaci po realizaci záměru.

Vypořádání:

Hodnocení vlivů na krajinný ráz je v rámci dokumentace předloženo v příloze
P_13. Hodnocení je přitom provedeno autorizovanou osobou.

6.10.

Údaje o splaškových vodách v textu oznámení vzájemně nekorespondují.

Vypořádání:
6.11.

Údaje jsou uvedeny stejným způsobem jako v rámci oznámení. Bez vyjádření.

Na str. 76 je uvedeno, že zasáhne ochranné pásmo vodního zdroje, resp. jeho II. stupeň

– je zde jen slovní popis, není mapa. Je třeba doplnit mapu ochranného pásma a plánu
rozšíření skládky.
Vypořádání:

Do dokumentace v části C.II.2 byla doplněna mapová situace s vyznačením
záměru (rozšíření skládky) a ochranného pásma vodního zdroje.

7. Magistrát města Děčín, ze dne 21. 1. 2019, č.j. MDC/128068/2018.
Magistrát města Děčín uvádí ve svém vyjádření nesouhlas s předloženým záměrem a uvádí několik
připomínek k záměru:
7.1. Vyjádření vodoprávního úřadu může být přehodnoceno na základě výsledku rozšířeného
monitoringu realizovaného po dobu 2 let.
Vypořádání:

Na základě ústního jednání s vedoucím OŽP MM Děčín je v rámci
dokumentace předloženo detailní zhodnocení všech kroků za posledních
několik let (ve vztahu k analýze rizik) akreditovaným hydrogeologem, týkající
15
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se výhradně skládky Orlík IV. Závěry hodnocení jsou uvedeny v dokumentaci
EIA a měly by tak sloužit pro nové přehodnocení záměru MM Děčín.
Zhodnocení prokazatelně vylučuje negativní vliv skládky Orlík IV na
povrchové vody v okolí záměru. Posouzení je uvedeno v příloze P_08
dokumentace.
7.2. Magistrát města Děčín, orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství, rovněž nesouhlasí se
záměrem, neboť předložený záměr není v souladu se schváleným POH Statutárního města
Děčín – Závazná část (např. energetické využití SKO atd.). V koncepci není zohledněna
hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona o odpadech.
Vypořádání:

Hodnocení souladu záměru s POH je uveden v části B.I.5. Dle názoru
zpracovatele dokumentace nelze jednoznačně konstatovat, že záměr není
v souladu POH. V současné době není v lokalitě k dispozici žádná jiná
technologie, která by umožňovala lepší zpracování odpadu (např. ZEVO).
V souladu s POH bude na skládku přijímán jen odpad upravený, pro který
nebude jiné využití. Pakliže bude v lokalitě uveden do provozu záměr, který
umožní zlepšení využívání odpadů, pak bude přednostně využíván. Do doby
jeho realizace je však nutné nadále využívat skládku Orlík pro celou oblast
města Děčín.

7.3. V úvodu další části vyjádření Magistrát uvádí, že v lokalitě dochází k překročení imisního
limitu pro znečišťující látky PM10 24-hodinová koncentrace a BaP průměrná roční
koncentrace. Vzhledem k tomu, že občané jsou prokazatelně obtěžováni nadměrným hlukem
a prašností z nákladní dopravy, která souvisí s provozem skládky, navrhujeme, aby se
oznamovatel záměru také zabýval hledáním jiné příjezdové trasy ke skládce odpadu Orlík,
která by například propojila silnici I/62 (Děčín – Ústí nad Labem) s komunikací III třídy ve
směru na Borek. Vzhledem k tomu, že provoz skládky je uvažován do roku 2050 je odlehčení
nákladní dopravy v ulici Vilsnická a obci Malšovice z pohledu ochrany ovzduší nezbytné.
Vypořádání:

V současné době neexistuje ekvivalentní příjezdová komunikace, kterou by
bylo možné využít. Je tedy nutno dopravu nadále směrovat nadále stávajícími
komunikacemi. Pro eliminaci vlivů je snahou využít moderní vozidla s nižší
emisní a hlukovou zátěží a aplikace sítí a plachet na vozidla pro zamezení
úletů. Intenzity dopravy se realizací záměru nemění, rovněž svozová oblast
bude zachována. Z tohoto pohledu tak oproti stávajícímu stavu nedojde
k žádné změně.
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7.4. Další část vyjádření se týká zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, kde Magistrát uvádí několik
legislativních požadavků – dbát zachování lesa, řídit se ustanoveními lesního zákona,
zdůvodnit řešení s ohledem na zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů, vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení, případně návrh
alternativního řešení a řešení souhlasu k dotčení PUPFL či ochranného pásma 50 m od okraje
lesa.
Vypořádání:

Hodnocení vlivu na lesní pozemky je uvedeno hned v několika kapitolách
v rámci dokumentace – například v rámci záboru půdy v části B.II.1., nebo
pak dále v hodnocení v části D. Záměr přímo nezasáhne pozemky určené
k plnění funkce lesa, ale v případě IV. etapy zasáhne ochranné pásmo 50 m od
okraje lesa.

7.5. Další vyjádření je rovněž legislativním výčtem povinností dle zákona č. 334/1992 Sb.
o ochraně ZPF – například využívat především nezemědělskou půdu, odnímat přednostně
půdu na zastavitelných plochách, méně kvalitní dle třídy ochrany a požádat o závazné
stanovisko orgánu ochrany ZPF v případě, že dojde k zásahu do ZPF.
Vypořádání:

Hodnocení vlivu zásahu do ZPF je uvedeno v části B.II.1 v rámci hodnocení
vstupů – půdy. Záměr se dotýká pozemků v ZPF (orná půda / trvalý travní
porost). Dotčeno bude přibližně 47 380 m2 těchto pozemků, vše třídy ochrany
IV., nebo V. v současné době využívané jako pastviny pro skot. Ještě před
zahájením řízení EIA bylo již požádáno o vynětí těchto pozemků ze ZPF.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Technické služby Děčín, a.s.
2. IČ
640 52 257
3. Sídlo (bydliště)
Březová 402, 405 01 Děčín III
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Záměrem investora je rozšíření stávající skládky odpadů kategorie ostatní o navazující etapy 3 a 4.
Stávající skládka je provozována v nezastavěném území mezi částmi Borek a Hliněná, obce Malšovice
v okrese Děčín. I. etapa skládky Orlík IV byla vybudována v roce 1996 v nehlubokém údolí
severozápadně od skládky Orlík III a z části na pozemcích, které byly zemědělsky využívány a z části
na povrchu skládek Orlík I a II, které byly umístěny v rokli podél výše uvedené silnice. Tyto bývalé
skládky byly z části odtěženy a dynamicky zhutněny.
B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru:

Rozšíření skládky Orlík IV

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění:
Záměr je zařazen podle bodu 56 jako zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok, spadající do kategorie II (zjišťovací řízení), příslušným
úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje.
B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

V současné době je v provozu skládku odpadů Orlík IV, skupiny S-OO, podskupiny S-OO3,
s projektovanou kapacitou 1 350 000 m3. Skládka má platné integrované povolení s poslední
změnou z roku 2015, které zahrnuje všechny etapy skládky 1 až 4. Předmětem záměru je pokračování
ve skládkování do etapy 3 a 4 dle platného integrovaného povolení.
Tab. 1 – Parametry jednotlivých etap skládky
Těsněná plocha

Užitný objem

[m2]

[m3]

1. etapa

23 200

170 000

Zrekultivovaná část skládky, provoz ukončen v roce
2001.

2. etapa

25 400

370 000

Aktivní část skládkované plochy – provozovaná,
předpoklad ukončení provozu v roce 2019.

3. etapa

24 200

360 000

4. etapa

25 200

450 000

Celkem:

98 000

1 350 000

Etapa skládky

Popis stavu etapy

Záměr investora – předpoklad uvedení do provozu
v roce 2019 s výhledem do roku 2050.
-

Svozová oblast se realizací záměru nebude nijak měnit a množství ročně přijatých odpadů na skládku
tak zůstává na obdobné úrovni, jako dosud na úrovni 30 000 tun ročně. Předmětem posouzení je tak
zahájení provozu 3. a 4. etapy v roce 2019 s předpokládaným naplněním a uzavřením obou etap do
roku 2050.
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Tab. 2 – Roční množství přijatého odpadu na skládku
Kategorie odpadu

Kategorie skládky

Průměrně přijaté množství

ostatní odpady

S-OO3

30 000 t.rok-1

Navýšení počtu zaměstnanců, nebo změny v provozní době areálu skládky se nepředpokládá.
B.I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Ústecký kraj

Obec:

Malšovice

Katastrální území:

Borek u Děčína

Pozemky:

p.č. 510/1; 510/2; 510/3; 510/4; 510/5; 510/6; 510/7; 541/1; 541/2;
541/3; 580

Obr. 1 – Situace širších vztahů
[zdroj: smapy.cz]

B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr se nachází mezi částmi Borek a Hliněná, obce Malšovice. Dle platného integrovaného povolení
jsou řešeny čtyři etapy skládky v celkové kapacitě 1 350 000 m3. Záměrem provozovatele je
pokračování skládkování do etapy 3 a 4. Obě etapy jsou zahrnuty ve stávajícím integrovaném
povolení. Roční množství odpadů bude nadále obdobné, na úrovni 30 000 tun ročně. Svozová oblast se
ale záměrem nemění a tudíž se nemění ani množství odpadů, ani se nebude měnit stávající dopravní
zátěž. Zaplnění obou etap se předpokládá do roku 2050, kdy bude provedena rekultivace a následně
bude těleso udržované po dobu dalších 30 let.
V místě záměru nebylo zjištěno, že by byl připravován záměr, který by mohl mít kumulativní vliv na
realizaci dalších etap skládky. V roce 2007 bylo provedeno zjišťovací řízení (ULK270) pro záměr
Anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce Orlík. Tento záměr nebyl nikdy realizován
a není s ním ani dále uvažováno v budoucnosti. Záměr tak není kumulativně uvažován.
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Součástí areálu je také kogenerační jednotka stávající, již provozovaná, která nebude záměrem nijak
ovlivněna, nicméně je zohledněna v imisním pozadí lokality a přiměřeným způsobem i při dalším
hodnocení, například v rámci hlukové studie jako stacionární zdroj hluku.
V době zpracování dokumentace nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
projednávány v dané lokalitě žádné další záměry s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli
dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry
s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.
B.I.5

Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí

Předně důvodem celého posuzování je zjištění vlivů realizace etapy 3 a 4 na skládce Orlík IV.
V současné době je skládka provozovaná s aktivní etapou II. V rámci platného integrovaného povolení
je etapa 3 a 4 zahrnuta až do celkové kapacity 1 350 000 m3 ostatní odpadu uložených do skládky
kategorie S-OO3. Záměrem se nemění svozová oblast, nebude se ani měnit složení přijímaných
odpadů, či doprava. Množství ročně přijatého odpadu bude rovněž zachované. Z hlediska jeho
realizace jsou tak důvody následující:


etapy 3 a 4 budou plynule navazovat na stávající území skládky s aktivní etapou 2 a po
celkové rekultivaci vytvoří ohraničené jednolité těleso;



základní vybavení skládky a provozní zázemí je v areálu k dispozici a záměr tak nevyžaduje
budování nových zařízení;



vlivem realizace záměru nedojde k navýšení dopravní zátěže v oblasti oproti stávajícímu
stavu, neboť svozová oblast, ani množství ročně přijatých odpadů se měnit nebude;



vlivem realizace dalších etap bude na několik desítek let vyřešeno nakládání s odpady, pro
které již není využití, v dané svozové oblasti – v opačném případě by bylo nutné hledat
alternativní umístění nové skládky pro zajištění skládkování odpadů, pro které již není jiné
využití;

Záměr není předkládán variantně. Jde tak o posouzení jedné varianty v požadovaném rozsahu.
V některých případech je hodnocení uvedeno v porovnání se stávajícím stavem, kdy tento lze
považovat za tzv. nulovou variantu. Realizace všech etap skládky je pak varianta aktivní.
Porovnání s plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje
V následující části je uvedeno porovnání souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje
z listopadu 2015 na období 2016 až 2025. Podle tohoto plánu odpadového hospodářství se jedná
o svozovou oblast 4a, která je obsluhována skládkami Malšovice (Orlík IV – záměr), Rožany,
Modlany, Všebořice a Volfratice a zahrnuje 50 obcí s cca 122 160 obyvateli.
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Obr. 2 – Svozová oblast 4a dle POH Ústeckého kraje, kam spadá rovněž skládka Orlík IV (na obrázku
vyznačena tmavě modrou barvou)

Dle plánu odpadového hospodářství se však příliš nedaří naplnit cíl snížit maximální množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky do roku 2020 na 35 %
z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995 (dle POH ČR), jelikož v lokalitě
neexistuje dostatečné množství takových zařízení, které by umožňovaly jejich zpracování. V současné
době je ale známo několik projektů ve vzdálenějších lokalitách, které řeší nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem a na skládku by tak měly být postupně více přijímány jen
odpady, pro které již není žádné možné využití, či odpady, které byly předně upraveny například pro
snížení jejich objektu, nebo vytříděny. Základní strategické cíle jsou následující:


předcházet vzniku odpadu a snižování měrné produkce odpadu;



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



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



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

Dále je pozornost věnována zejména cílům, zásadám a opatřením kraje na období 2016 až 2025.
Vybrány jsou především cíle, které mají nějaký vztah k posuzovanému záměru.
Tab. 3 – Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025 – hlavní cíle ve vztahu k záměru
Cíle na období 2016 - 2025
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov,
Komunální odpady
sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto
toky odpadů podobné odpadům z domácností.
Směsný komunální
odpad

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů) zejména energeticky využívat
v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Biologické
rozložitelné odpady
a biologicky
rozložitelné
komunální odpady

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních
z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných
v roce 1995.
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Záměr byl porovnán podle výše uvedeného s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
Je zřejmé, že cílem POH je snižovat množství odpadů uložených na skládku. Záměrem se ročně
přijaté množství odpadů nemění, ale zároveň ani nepřispívá k jeho snížení. Z tohoto pohledu je
tak pro soulad nutné zajistit dostatečné třídění odpadů již u původců na úrovni obcí a případně
alternativně využívat biologicky rozložitelné či jinak využitelné složky komunálního odpadu na
dalších zařízeních v lokalitě před jejich přímým uložením na skládku.
Při splnění legislativních podmínek pro ukládání komunálního odpadu na skládky nebude
záměr v rozporu s plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Je však nutné dbát na to,
aby na skládku byl ukládán výhradně odpad, pro který již není jiné využití, nebo odpad, který
byl předem objemově či jiným způsobem upraven.
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B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací
nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o
integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Záměr se nachází mezi částmi Borek a Hliněná, obce Malšovice. Je pokračováním stávající skládky
Orlík IV, jejíž 1. etapa byla již rekultivována a 2. etapa je dosud aktivní, skládkovaná. Ve stávajícím
stavu je tedy provozována skládka kategorie S-OO, podkategorie S-OO3, která je určená pro ukládání
odpadů kategorie ostatní odpad s podstatným obsahem organicky biologicky rozložitelných látek,
odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek
stanovených v §7 vyhlášky. Skládka je rozdělena na jednotlivé etapy, jak uvádí následující tabulka,
přičemž celková kapacita všech etap je uvažována 1 350 000 m3 odpadů.
Tab. 4 – Parametry jednotlivých etap skládky
Těsněná
plocha

Celková
plocha

Užitný objem

[m2]

[m2]

[m3]

1. etapa

23 200

28 080

170 000

Zrekultivovaná část skládky, provoz ukončen
v roce 2001.

2. etapa

25 400

30 316

370 000

Aktivní část skládkované plochy –
provozovaná, předpoklad ukončení provozu
v roce 2019.

3. etapa

24 200

24 200

360 000

4. etapa

25 200

25 200

450 000

Celkem:

98 000

107 796

1 350 000

Etapa
skládky

Popis stavu etapy

Záměr provozovatele – předpoklad uvedení
do provozu v roce 2019 s výhledem do roku
2050 – podrobněji v kapitole B.I.7.
-

Svozová oblast se realizací záměru nebude nijak měnit a množství ročně přijatých odpadů na skládku
tak zůstává na obdobné úrovni, jako dosud přibližně 30 000 tun ročně.
Tab. 5 – Množství odpadů přijaté na skládku za poslední 3 roky
Rok

Množství přijatého odpadu na skládku

2015

19 538 tun

2016
2017

28 562 tun
z toho 2 652 tun na TZS

31 750 tun
z toho 4 008 tun na TZS

K dispozici je dále akumulační jímka průsakových vod ze skládky o objemu 1 750 m3. Tato jímka
je nadále využívána i pro další etapy skládky a nepředpokládá se změna. Jímka je umístěna v jižní
části areálu v samostatné oplocené části. Neznečištěné vody z rekultivované části skládky jsou
odváděny obvodovým žlabem okolo 1. etapy a dále do bezejmenné vodoteče. Stejným způsobem se
očekává i odvod po rekultivaci dalších etap skládky. Rozšiřování jímky se neuvažuje, s realizací
nových etap budou stávající rekultivovány a kapacita jímky by měla být dostačující. Průsakové vody
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mohou být čerpány z jímky zpět na skládku prostřednictvím výtlačného řadu s hydranty
a přemístitelným potrubím, za účelem skrápění povrchu tělesa skládky.
Celý prostor tělesa skládky je těsněn minerálním těsněním tloušťky 3 x 20 cm = 60 cm hutněné jílové
zeminy, získané na místě a fólií PEHD tl. 2 mm, chráněnou geotextilií 600 g.cm-2. Drenážní systém
sestává z plošného štěrkového drénu tl. 50 cm (kazeta č.1) a tl. 30 cm (kazeta č. 2) a drénu z materiálu
PEHD DN 300.
V areálu je trvale v provozu čerpací stanice skládkového plynu s kogenerační jednotkou TEDOM
Cento 150 SP Bio se šestiválcovým motorem o jmenovitém tepelném výkonu 197 kW a účinností
37,6 %, jejímž provozovatelem je společnost TEDOM, a.s. Jmenovitý tepelný příkon je 420 kW.
Změny na kogenerační jednotce se rovněž nepředpokládají. K dispozici je i v případě výpadku fléra,
která však dosud nebyla využita. Jde tedy jen o záložní spalování pro případ vzniku havarijního stavu.
Obsluha areálu se záměrem rovněž měnit nebude. Nadále bude využíván kompaktor Bomag,
nakladač CAT pro manipulaci a menší dopravní prostředek typu multicar, který slouží pro pohyb
obsluhy po areálu skládky a případně je možné jej využít pro údržbu areálu (vyhrnování sněhu, čištění
komunikací a další). Počet těchto prostředků se v areálu měnit nebude. Mění se pouze místo, kde
budou tyto prostředky nasazeny dle aktuálně provozované etapy. Spotřeba motorové nafty bude
zachována přibližně na stejné úrovni, jako dosud s dovozem přibližně 1 x za týden. V areálu je
k dispozici zabezpečená mycí plocha pro vozidla, jejíž součástí je nádrž s vodou. Při mytí voda
cirkuluje a po přečištění se opět využívá. Dle potřeby se pak tato užitková voda dováží a vybírá se kal,
který je jako odpad předáván oprávněné osobě dle platné legislativy, jinak je nádrž s vodou
bezodtoková.
Součástí areálu je mostová váha s provozní (administrativní budovou). Stávající počet zaměstnanců
se nebude měnit. Pro zaměstnance je k dispozici balená pitná voda. Pro účely sociální se využívá
podzemní jímka o objemu cca 12 m3 (pro účely WC), pro ostatní účely k dispozici další nádrž objemu
2 m3 nadzemní. Do těchto nádrží se dle potřeby dováží užitková voda pro sociální účely. Splaškové
vody jsou pak svedeny do bezodtoké podzemní jímky a cca 1 x za rok jsou odváženy na ČOV.
Otevírací doba skládky:

pondělí – pátek, 6:30 – 15:00

Provozní doba kogenerační jednotky:

nepřetržitý provoz

Počet zaměstnanců:

3 zaměstnanci

V rámci záměru se nepředpokládají žádné změny výše uvedených provozních hodnot. Počet
zaměstnanců bude neměnný, provozní doba bude zachována.
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A. Stavebně-technické řešení rozšíření skládky
Záměrem provozovatele je rozšíření stávající skládky do etapy 3 a 4, za současného ukončení
skládkování a rekultivace etapy 2. Roční množství přijatých odpadů na skládku bude zachováno,
neboť svozová oblast se vlivem realizace záměru nemění. Rozšíření je uvažováno na plochy
severovýchodně nad stávající skládkou. Jedná se o svažité zatravněné území ohraničené z východu
komunikací III. třídy. Podle územního rozhodnutí o umístění stavby skládky Orlík IV bude maximální
výška násypu 34 m. Poslední IV. etapa by tak měla dosahovat výšky maximálně 410 až 415 m.n.m. po
rekultivaci.
Tab. 6 – Plošný a objemový rozsah rozšíření skládky
Těsněná plocha
skládky

Užitný objem

Etapa 3

22 180 m2

360 000 m3

Etapa 4

25 200 m2

450 000 m3

Etapa

Záměr bude realizován severovýchodně od stávající skládky. Před jeho realizací budou odstraněny
náletové dřeviny na hranici II. a III. etapy skládky. Jde především o hranice stávajícího areálu na
pozemku p.č. 510/5 a 510/3. Nejedná se o plošný zábor vzrostlé zeleně, ale o několik samostatně
stojících keřů a dřevin v počtu do 20 kusů. Rozšíření bude navazovat na stávající skládku, aby se po
rekultivaci a ozelenění začlenila do krajiny a navázala na okolní zvlněný reliéf. Navazující etapy
umožní plynulé rozšíření skládkování, přičemž nové plochy budou těsněny stejným způsobem jako
dosud, tedy kombinovaným těsněním minerálním (místní zeminy kf>10-9 m/s, hutnění na 0,98 P.S.)
+ fóliové PEHD tl. 1,5 mm. Postupně budou rozšiřované etapy napojeny na odvod průsakových vod
a odplynění skládky. Zatěsněný prostor bude odvodněn dvěma páteřními větvemi drenážního potrubí
průsakových vod s napojení na stávající potrubí zaústěné do akumulační jímky. Po zavezení odpadem
pak budou jednotlivé oblasti skládky vybaveny plynosběrným potrubím, které svádí skládkový
bioplyn ke stávající kogenerační jednotce. Po obvodu dalších etap skládky bude dále vytvořen
odvodňovací žlab, který bude sloužit k zabránění nátoku do tělesa skládky z okolních ploch a po
rekultivaci k odvedení srážkových vod ze zatěsněného tělesa skládky. Počítá se rovněž s dobudováním
zpevněné panelové komunikace a z části ozelenění zasažených ploch s vybudováním oplocení celého
areálu a rozšíření kamerového systému.
V následující části je uveden stavební popis realizace záměru pro celé rozšíření skládky. Ve
skutečnosti se očekává realizace po jednotlivých etapách, resp. dílčích etapách 3A, 3B, 4A a 4B.
Každá etapa tak bude mít svůj vlastní projekt. Pro účely popisu v rámci EIA je však zbytečné
popisovat čtyřikrát stejný postup pro každou etapu, proto je uveden souhrnný popis společný pro
všechny v budoucnu realizované etapy. V úvodu je popis rozdělen podle předpokládaných stavebních
objektů společných pro jednotlivé etapy. Konkrétní množství materiálů použité při realizaci tělesa
skládky bude zpřesněno pro jednotlivé fáze v projektové dokumentaci.
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SO 01 Příprava staveniště
Před vlastním zahájením bude na staveništi provedeno odstranění náletové vegetace (štěpka se využije
při rekultivaci), skrývka humózní vrstvy zemin, odstranění úletového odpadu z ploch mimo dosavadní
skládku, demontáž dotčeného úseku oplocení a kontrola s pročištěním stávajícího odvodňovacího
potrubí.
SO 02 Těleso skládky
V rámci tělesa skládky budou prováděny následující činnosti:


demontáž obslužné komunikace
Komunikace (převážně panelová) podél hrady stávající etapy 2 s jednostranným příkopem
bude demontována v celé délce, dočasně bude deponována na mezideponii a z části pak zpětně
použita u dalších etap skládky.



hrubé terénní úpravy – odtěžení zemin (stavební jáma)
Po skrývce humózních vrstev (SO 01) budou odtěženy podložní zeminy v ploše skládkové
vany, tedy tzv. – výkop stavební jámy do projektovaného tvaru na niveletu foliového těsnění.
Zeminy budou selektivně odtěžovány dle vlastností a ukládány do hutněných násypů
obvodových hrází, nebo se deponují do vzdálenosti cca 500 m a následně se využijí
k rekultivaci předešlých skládkových etap.



hrubé terénní úpravy – hutněné násypy obvodových hrází skládky
Na vnější straně skládky se realizuje obvodová hráz formou hutněného násypu z vhodných
zemin odtěžených z dané sekce, nebo předchozích etap. Sklony vnitřních svahů hráze budou
upraveny na 1:3, se šíří koruny 5,40 m. Sklony vnitřních svahů jsou v závislosti na poloze
a hloubce obvodového příkopu lokálně až 1:1. Výška hráze je vzhledem k původnímu terénu
proměnlivá.



vytvoření drenážní sítě podloží skládky (bazální drenáž) – dle místních podmínek
S ohledem na svažitost stávajícího terénu a k zářezu skládkové vany se předpokládá realizace
drenážního pera v patě západního zárubního svahu. Bazální drenáž je vyústěna vně bočních
hrází do obvodového odvodňovacího příkopu.
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foliové těsnění včetně ochranné geotextilie a provizorní hrázky
Při realizaci předchozích etap bylo prokázáno, že místní zeminy splňují podmínky
minerálního těsnění skládek. Z toho důvodu není nutné provádět umělou těsnící minerální
bariéru. Po hrubých terénních úpravách, kdy se odtěží původní rostlý terén do úrovně
foliového dna, se nově vytvarovaný povrch dna skládky zhutní na 0,97 P.S.
Tab. 7 – Parametry minerálního těsnění



Koeficient propustnosti

kf ≤ 10-9 m/s

Podíl organických příměsí

<5%

Stupeň zhutnění

C ≥ 0,975

foliové těsnění včetně ochranné geotextilie a provizorní hrázky
Další složkou kombinovaného těsnění je fóliové těsnění. Po realizaci minerálního těsnění bude
na povrch položena těsnící fólie PEHS tl. 1,5 mm. Fólie se pokládá v pásech minimální šíře 5
m, kdy se jednotlivé pásy svařují. Následně se provede a zaprotokoluje kvalita svárů a pokud
je vše v pořádku, provede se překrytí vhodnou geotextilií. Na obvodových hrázích je folie
společně s ochranou geotextilií vytažena na okraj složiště a zde je zakončena v obvodovém
zámku. Na styku jednotlivých etap se nová folie přivaří na předchozí původní fólii, kdy
původní fólie musí být nejprve pečlivě obnažena a důkladně očištěna a vysušena.
Provizorní hrázky mohou být budovány mezi jednotlivými etapami nebo částmi etap.
Většinou se jedná o 2 m široký pás fólie PEHD, tl. 1 mm přivařený po jedné straně
k foliovému těsnění dna, kdy je pás z rubu i z líce podepřen palisádou z ojetých pneumatik.
Jako fóliový těsnící prvek je navržena fólie PEHD s mechanickou, chemickou a biologickou
stálostí následujících parametrů.
Tab. 8 – Parametry těsnící fólie



Tloušťka

1,5 mm

Šířka pásů

5,0 m

Pevnost na mezi průtažnosti

min. 700 %

Pevnost při mezi skluzu

min. 12 %

Pevnost v tahu

min. 30,0 N/mm2

Napětí na mezi průtažnosti

min. 15,0 N/mm2

Teplotní rozsah

-30 až 80 °C

Povrchová úprava

skládka / oboustranně hladká folie
nádrž / jednostranně texturovaná folie

drenážní vrstva
Po realizaci celoplošného fóliového těsnění bude na ochrannou geotextilii položeno
odvodňovací potrubí PEHD světlosti DN 315 PN10, které je ve dně skládky z horních 2/3
perforované. Napojuje se na potrubí předchozích etap a je vedeno do jímky průsakových vod.
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Potrubí je obsypáno kačírkem frakce 32/63 mm bez hlinitých příměsí, což zajistí vrstvu
filtrace s koeficientem propustnosti kf ≥ 10-3 m/s. Následně se na dno položí drenážní vrstva
tvořena následujícími prvky:


ochrannou vrstvou z ojetých pneumatik;



stabilizační pneumatikový rastr se vyplní kačírkem frakce 16/32 mm bez hlinitých
příměsí – minimální tloušťka drenážní vrstvy je 0,30 m.



zpevněné povrchy
Na koruně obvodové hráze se bude realizovat zpevněná panelová komunikace. Předpokládá
se, že se využije převážně demontovaných materiálů z předchozích etap (panelových cest).
U poslední etapy bude pravděpodobně nutné doplnění těchto materiálů s ohledem na větší
vzdálenost od místa vstupu do areálu skládky. Komunikace bude šíře 4 m.

Obr. 3 – Detail perforace potrubí a příčný profil drenážní vrstvy

SO 03 Obvodový příkop
Podél vnější strany obslužné komunikace bude zemní příkop, ve dně opevněný příkopovými prefa
žlabovkami z demontovaných úseků, případně doplněné o nové žlabovky. Svahy příkopu budou
s ohledem na sklon 1:1 opevněny zatravňovacími tvárnicemi v ploše tvárnic i nad nimi se zatravní
hydroosevem. Na jižním konci pak naváže nově budovaný příkop na již realizovaný úsek.
SO 04 Oplocení
Po vnějším obvodu jednotlivých sekcí bude realizováno oplocení, které vždy naváže na předchozí
etapu. Realizováno bude po etapách, čili při každém rozšíření bude část oplocení demontována,
deponována a následně využita pro další etapy tak, aby vždy celý areál skládky byl oplocen. Oplocení
bude řešeno poplastovaným pletivem nataženým na ocelových poplastovaných sloupcích, které budou
osazeny v betonových patkách. Výška oplocení bude 2 m s nataženým ostnatým drátem v jeho horní
části.
SO 05 Kamerový systém
Stávající kamerový sloup se podle realizovaných etap přemístí a dovybaví se reflektorem. Kabelové
vedení bude napojeno na stávající.

31

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
SO 06 Monitorovací vrt
V rámci rozšiřování tělesa skládky bude stávající monitorovací vrt MHV-3 zrušen a nahrazen novým
vrtem za hranicí etapy 4 s označením MHV-4. U vrtu MHV-3 se záhlaví s uzamykatelným poklopem
demontuje a uskladní pro následné použití. Vlastní vrt bude zasypán zeminou a bude provedena
tamponáž pomocí jílocementové zátky. Na horní hranici pozemku p.č. 510/4 (vně výhledové etapy 4)
se bude realizovat vrt nový s hloubkou 12 m a průměrem vrtání min. 200 mm s výpažnicí min. 80 mm,
označen jako MHV-4. Kovové záhlaví s uzamykatelným poklopem se použije ze zrušeného vrtu
MHV-3.
B. Technologický provoz skládky
Prostor skládky je vždy rozdělen na jednotlivé etapy, sektory a sekce, které jsou provozně určeny pro
ukládání různých odpadů či deponování technologických materiálů. Aktivní plocha skládky musí být
zřetelně vyznačena, včetně denního sektoru. Technické materiály k zabezpečení skládky jsou pak
rovněž deponovány na vhodném místě daného sektoru. Odpad je po navezení hutněn kompaktorem
s maximální vrstvou odpadu 0,70 až 1,35 m dle charakteru odpadu. Odpad je nutné zapracovat do
skládky v co nejkratším čase, nejlépe do konce pracovního dne.
Na skládku je možné ukládat odpady, jejichž katalog je uveden v příloze oznámení. Jsou to zejména
odpady z domácností a jim podobné živnostenské a průmyslové odpady a odpady z úřadů a také
některé druhy průmyslových odpadů. Na skládku je možné přijímat také izolační materiály s obsahem
azbestu a stavební materiály obsahující azbest. Tyto odpady se přijímají pouze do vyhrazeného sektoru
skládky. Na skládku se naopak nesmí přijímat odpady, jejichž vodný výluh překračuje limitní hodnoty,
kapalné odpady, nebezpečné odpady, biocidy, silně zapáchající odpady, léčiva a další dle platného
provozního řádu.
U odpadů se provádí mimo kontroly dokladů také vizuální kontrola při vykládce a v případě, že jsou
nalezeny nevhodné příměsi, jsou tyto odděleny do samostatných kontejnerů a dle platné legislativy
dále předány oprávněné osobě.
Povrch zhutněného odpadu je překrýván vrstvou vhodných technologických materiálů o mocnosti cca
20 cm. Čela a boky skládky, jakož i ochranné hráze je nutné budovat tak, aby jejich sklon nebyl větší
než 30° a byly sjízdné pro používané mechanismy. Každá krycí vrstva má mírný sklon z důvodu
odtoku srážkových vod. Technologický materiál pro zabezpečení skládky musí splňovat limitní
hodnoty výluhové třídy IIa a hutnitelnost, frakce 40 – 60.
V sektoru určeném pro odstraňování odpadu s obsahem azbestu je pojezdem kompaktoru upravena
pouze krycí vrstva technologického materiálu. V případě, že ukládané odpady nejsou v uzavřených
obalech, zajistí personál skládky skrápění odpadu po umístění do sektoru před jeho překrytím
technologickým materiálem. Ke skrápění je možné využít vodu z jímky průsakových vod.
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K omezování vzniku emisí jsou stanoveny technologické postupy, které spočívají v následujícím
principu. Navážené odpady jsou hutněny hutnícím mechanismem (kompaktor) v aktivní části dané
etapy. Úniku prachových částic je zabráněno skrápěním průsakovou vodou zpětným rozlivem. Vlivem
anaerobního rozkladu odpadu vznikají metanogenní plyny, které se na počátku etapy uvolňují
fugitivním způsobem do ovzduší. Tomu se zabraňuje překryvem odpadů vhodnými materiály pro
technické zabezpečení skládky a zároveň se zabraňuje úletům lehkých částí odpadů do okolí skládky.
Po navezení odpadu do dostatečné výšky, jsou do odpadu vyvrtány a osazeny plynosběrné studny
a následně je metanogenní plyn jímán a odveden do čerpací stanice a kogenerační jednotky, kdy
spálením těchto plynů vzniká elektrická energie dodávaná do veřejné sítě.
C. Rekultivace skládky
Rekultivace skládky, resp. konkrétní etapy, bude vždy řešena podle schválené projektové
dokumentace, která bude řešit návrh sanace a rekultivace a možnost jejího dalšího využití. Po zaplnění
využitelného objemu skládky bude dokončen a propojen odplyňovací systém, povrch skládky bude
zatěsněn těsnící konstrukcí schopnou přenášet nerovnoměrné sedání povrchu skládky a povrch
skládky bude osázen vhodnou vegetací. Monitorovací systém bude provozován i po uzavření skládky.
Každá etapa bude rekultivována tak, aby bylo zabráněno potencionálnímu poškození nebo ovlivnění
složek životního prostředí v okolí skládky. Účelem rekultivace bude také začlenění rekultivované
plochy skládky do krajiny.
Rekultivace probíhá tak, že povrch skládky je zhutněn kompaktorem pro maximální homogenizaci
povrchu. Dle projektu, který bude vypracován pak bude dosaženo požadovaného tvaru povrchu
skládky. Povrch bude překryt vrstvou zeminy, nebo vhodnými odpady o tloušťce nejméně 0,5 m ve
zhutněném stavu nebo fólií či jiným těsnícím prvkem srovnatelných vlastností.
Odpady, které budou použity pro tvorbu vyrovnávací a těsnící vrstvy, budou splňovat podmínky
stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., vodný výluh těchto
odpadů nesmí překročit limitní hodnoty výluhové třídy II.b, uvedené v tab. přílohy č. 2 vyhlášky
č. 294/2005 Sb. a musí splňovat geotechnické parametry dané příslušnými stavebními předpisy
(normami) a sjednanými jakostními ukazateli provozovatele, platnými v rámci stavebních
rekultivačních prací. Odpady, které budou použity pro tvorbu rekultivační (popř. drenážní vrstvu nad
těsnící vrstvou) budou splňovat podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v bodě 1 příloze č. 11
vyhlášky č. 294/2005 Sb., a musí splňovat geotechnické parametry dané příslušnými stavebními
předpisy (normami) a sjednanými jakostními ukazateli provozovatele, platnými v rámci stavebních
rekultivačních prací.
Rekultivace skládky bude pobíhat postupně – po jednotlivých etapách vždy v návaznosti na dosažení
závěrečného tvaru (zvyšování tělesa skládky). Jednotlivé etapy rekultivace budou prováděny podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Konečná kóta odpadu po ukončení skládkování
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na bude o cca 1,5 m vyšší nad limitní kótou, z důvodu dodatečného sedání odpadu. Před provedením
rekultivace dojde k zhutnění povrchu tělesa skládky a zajistí se co největší homogenizace povrchu
terénu. Na takto upravené těleso skládky se rozprostře vyrovnávací vrstva vhodného materiálu
(minimální tloušťka 0,2 m po hutnění) a na ní bude položeno zemní těsnění dle ČSN 83 8032
Skládkování odpadů - Těsnění skládek a dle ČSN 838035 Skládkování odpadů – Uzavírání
a rekultivace skládek. Na zemní těsnění budou rozprostřena rekultivační vrstva (spodní a horní).
Rekultivační vrstva, která zabezpečí ochranu těsnící vrstvy před poškozením klimatickými
a biologickými vlivy.
Povrch rekultivovaných částí skládky (etap) bude odvodněn tak, aby nedocházelo k ovlivnění její
stability a povrchové úpravy. Voda odtékající po povrchu rekultivované skládky bude odvedena mimo
těleso skládky. Jako konečná úprava rekultivovaných ploch jednotlivých etap bude provedeno
ozelenění travním porostem, přičemž skladba vegetace bude taková, aby se v ní nevyskytovali hluboce
kořenící rostliny, které by mohly poškodit uzavírací vrstvy. Tyto plochy budou pravidelně udržovány
sečením popř. stříháním.
Nepropustné překrytí povrchu skládky bude umožňovat odvedení skládkových plynů z prostoru
skládky. Odplyňovací systém (se zneškodňováním skládkového plynu) bude v provozu i po celkovém
ukončení skládkování a závěrečné rekultivaci skládky po celou dobu vývinu skládkového plynu.
V případě úplného ukončení provozu pak musí být splněny další kroky od ohlášení příslušným úřadům
po odstranění některých objektů v souladu s platnou legislativou a podobně.
Po zavezení bude skládka rekultivována a ozeleněna, aby se vhodným způsobem začlenila do krajiny a
navázala tak na okolní zvlněný reliéf.
D. Opatření pro monitoring skládky a eliminaci vlivů na životní prostředí
Opatření vycházejí ze zkušeností se stávajícím provozem a dále jsou doplněna podle očekávaných
vlivů na životní prostředí. Opatření nejsou dělena na fázi výstavby a provozu, ale jsou uváděna
souhrnně, neboť fáze realizace a výstavby je prakticky samotným provozem skládky. Těleso skládky
je zejména zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (prašnost) a skládkového plynu (metanu)
a pachových látek. Proto jsou opatření zaměřena rovněž na tyto aspekty.


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



s výkopovou zeminou bude nakládáno v souladu s platnou legislativou – předpokládá se její
využití pro účely technického zabezpečení skládky a rekultivační práce na předchozích
etapách (na počátku tedy při realizaci etapy 3a a 3b s využitím TZS na etapě 2 atd.);
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samotné těleso skládky nebude zasahovat do prostoru ochranného pásma vodního zdroje –
v místě zásahu do ochranného pásma bude v rámci etapy 3 umožněno vybudování
obvodového žlabu, nebo obslužné cesty, u etapy 4 bude tato skutečnost dále řešena
v projektové dokumentaci, přičemž bude zajištěno, že tato etapa nebude do ochranného pásma
vodního zdroje vůbec zasahovat;



cesta a obvodový příkop musí být v případě etapy 3 upravena tak, aby bylo zamezeno
jakémukoliv zdržování přívalových srážek a následnému stékání na pozemek ochranného
pásma;



při rozšiřování skládky bude zajištěno spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap
– celistvost bude po napojení těsnící fólie zkontrolována vodivostní zkouškou;



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



se všemi odpady vznikajícími během realizace záměru (mimo odpady přijaté na skládku) bude
vždy nakládáno v souladu s platnou legislativou;



na skládku budou přijímány výhradně odpady schválené v rámci provozního řádu skládky;



odpady budou pro zamezení úletů dováženy v uzavřených vozech, nebo na zasíťovaných
vozech s uložením odpadů pod úrovní bočních stěn korby;



pro omezení úletů jsou odpady pravidelně hutněny a následně překrývány inertními odpady;



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



rychlost vozidel na skládce bude upravena na maximálně 20 km.hod-1, aby bylo zamezeno
nadměrnému víření prachu z pojezdových ploch a tělesa skládky;



vrstva odpadu o maximální mocnosti 1,35 m bude na aktivní ploše překryta vrstvou
odpadu/materiálu k TZS o mocnosti min. 0,2 m, nebo v případě potřeby musí být překrývány
i menší vrstvy ukládaných odpadů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana životního
prostředí před negativními vlivy ze skládky – úlety, prašnost, pachová zátěž;



pro technické zabezpečení skládky budou využívány jen odpady splňující legislativní
podmínky pro využití jako TZS a podmínky pro využití odpadu na povrchu terénu dle
vyhlášky č. 294/2005 Sb.;



pro nakládání s odpady s obsahem azbestu budou striktně dodrženy veškeré legislativní
podmínky a budou dodržovány všechny podmínky stanovené provozním řádem skládky, jako
je umístění na skládce, zabezpečení překrytím a další;



pravidelně pak bude prováděna kontrola odpadů a v případě nevhodných příměsí bude
provedeno jejich vytřídění do přistavených kontejnerů;



o provozu skládky a příjmech odpadů bude vedena průběžná podrobná evidence;
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v případě potřeby, zejména v období sucha, bude prováděno účinné skrápění zdrojů prašnosti,
včetně přístupových tras s cílem omezit vznik prašnosti;



průsakové vody ze skládky budou nadále využívány ke zpětnému rozlivu na skládku, případné
přebytky bude nutné odvézt na ČOV;



bezprostředně po ukončení skládkování dané etapy bude provedena úprava tvaru tělesa
skládky, překrytí povrchu vyrovnávací vrstvou z odpadu k TZS nebo jiného vhodného
materiálu v rámci rekultivace a uzavřená skládka bude monitorována;



pravidelně bude prováděna kontrola a údržba všech zařízení, zejména plynosběrného potrubí,
čerpací stanice, kogenerační jednotky, jímek a odvodňovacích příkopů, pro zajištění jejich
bezvadné funkce;



v rámci dalších stupňů přípravy záměru budou navrženy postupné sadové úpravy – využito
bude přitom mělce kořenících dřevin – které budou rovněž přispívat k omezení vlivu na
krajinný ráz a dále budou omezovat vznik úletů odpadů v případě nepříznivých povětrnostních
podmínek;



péče o uzavřenou skládku bude nejméně 30 let od oznámení o ukončení provozu dané etapy;



celý areál skládky bude oplocen a bude zamezeno vniknutí nepovolaných osob.

Nadále bude pravidelně prováděn monitoring skládky na okolní prostředí podle rozsahu uvedeného
v tabulce níže. Využívány budou stávající vrty:
MHV-3

Odběrné místo č. 1 – instalován SZ, nad skládkou, hloubka 5,6 m pod
odměrným bodem 0,5 m nad terénem, dle monitoringu z roku 2017 hladina
podzemní vody v úrovni 0,75 až 4,62 m.p.ob.
Území je zde dotováno zejména infiltrací srážek, proto nelze vyloučit, že toto odběrné
místo

bude

vykazovat

absenci

vody.

Určeno

ke

sladování

přirozeného

hydrochemického pozadí lokality.

PV-2B

Odběrné místo č. 2 – instalován JV, v předpolí skládky Orlík IV, hloubka
16 m.p.ob. 0,5 m nad terénem, dle monitoringu z roku 2017 hladina podzemní
vody v úrovni 11,45 až 12,97 m.p.ob.
Bod odtoku podzemní vody ze skládky Orlík IV do prostoru skládky Orlík III.

Prosetínská štola

Odběrné místo č. 3 – vývěr horizontálního vrtu v čelbě vodárenské štoly
Prosetín, označeno dále také jako P-11
Bod sledování podzemních vod vystupujících z prostoru skládek Orlík III a IV jižním
směrem.

Nově pak bude výše uvedený vrt MHV-3 nahrazen novým vrtem MHV-4 vně etapy 4, jehož popis byl
uveden v předchozí části textu dokumentace. Dále se doporučuje do monitoringu zařadit také
sledování kvality vody a vydatnosti zdroje Prosetín – V pastvinách.
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S ohledem na doporučení, které se uvádí ve zhodnocení závěrů analýzy rizik pro skládku Orlík, se dále
stanovují následující opatření pro dlouhodobý monitoring:
 rozšíření monitoringu o nový průzkumný vrt HV-101 se zachováním rozsahu stejném jako je
prováděn stávající monitoring podzemních vod;
 doplnit monitoring povrchových vod o 2 profily na bezejmenné vodoteči nad úrovní zástavby
a pod úrovní zástavby před vtokem do toku Poustka;
 další dva monitorovací body umístit přímo na toku Poustka nad vstupem a pod vstupem
bezejmenného toku;
 na odtoku ze skládky Orlík IV a na pramenních vývěrech pod skládkou Orlík III na pevně
stanovených místech sledovat průtok – nutno přizpůsobit místním podmínkám;
 v dalších řízeních (IPPC) budou stanovena dvě odběrná místa na odtoku srážkových vod
z obvodového příkopu skládky – bude se jednat o dvojici míst z obou odtokových příkopů
podél skládky;
 v době tání sněhu a při intenzivních srážkách (nejméně 4 x ročně) provádět odběr vzorků
povrchové vody v bodě Orlík IV – odtok a na odběrovém bodě nad skládkou (např.
v propustku pod silnicí nad skládkou).

Obr. 4 – Monitorovací vrty v okolí stávající skládky

37

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Tab. 9 – Monitoring skládky Orlík IV se zohledněním monitorování stavu lokality předchozích částí I až III
Monitoring skládky
Geotechnická
sledování

Podzemní vody

Cíl monitoringu
chování podloží; stabilitu
tělesa skládky

hladina podzemních vod a
ověření složení podzemních
vod dynamickým odběrem
z vrtů a statickým odběrem
z vodního zdroje

Rozsah
geodetická měření; sledování
změn dna skládky na
výškových značkách

Četnost
1 x ročně + denní
vizuální kontrola

vrty MHV-3 (nově MHV-4);
PV-2B; Prosetínská štola;
HV-101.
Analýza:
pH, konduktivita, CHSKCr,
RL, Cl-, SO42-, N-NH4+, NO2-,
NO3-, Pcelk., As, Pb, Cd, Cu,
Ni, Hg, Zn, Crcelk., Fe, AOX

3 x ročně
v pravidelných
intervalech

v bezejmenném toku nad
úrovní a pod úrovní zástavby

sledování kvalitativních
parametrů za současného
sledování průtoku

v toku Poustka nad vyústěním
a pod vyústěním
bezejmenného toku
Analýza:
amonné ionty; dusitany,
dusičnany, chloridy,
rozpuštěné látky, CHSKCr,
Crcelk., Pcelk., Cu, Ni, Pb

2 x ročně
v pravidelných
intervalech

+ sledování průtoku při odběrech

Povrchové vody
sledování průtoku

množství vod na pevně
stanovených místech na
odtoku ze skládky Orlík IV a
na pramenních vývěrech pod
skládkou Orlík III

průběžně na
stanovených místech

nad skládkou a v místě Orlík
IV – odtok
odběr vzorků povrchové
vody

Analýza:
amonné ionty; dusitany,
dusičnany, chloridy,
rozpuštěné látky, CHSKCr,
Crcelk., Pcelk., Cu, Ni, Pb

min. 3 x ročně

odvození množství
průsakových vod
Analýza:
pH, konduktivita, CHSKCr,
RL, Cl-, SO42-, NH4+, NO2-,
NO3-, Pcelk., As, Pb, Cd, Cu,
Ni, Hg, Zn, Crcelk., Fe, AOX

množství průběžně,
2 x ročně
v pravidelných
intervalech

Průsakové vody

bilance průsakových vod a
jejich složení

Skládkový plyn

ověření potenciálních emisí
plynů z povrchu skládky,
množství plynu

měření výskytu a složení
skládkového plynu CH4, CO2,
O2, N2 na povrchu skládky,
množství v m3

2 x ročně
v pravidelných
intervalech, množství
průběžně dle čerpací
stanice bioplynu

Meteorologické
údaje

pro potřeby bilance
výluhových vod

měření teploty, srážek a
odparu v místě skládky, nebo
dle nejbližší vhodné
meteorologické stanice

denně
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E. Výsledky dosavadního monitoringu podle IPPC pro skládku Orlík IV
Pro účely hodnocení jsou dále uvedeny výsledky monitoringu podzemních vod z roku 2017, ve výše
uvedených monitorovacích vrtech a vodách. Výsledky jsou porovnány s metodickým pokynem MŽP –
kritéria znečištění zemin a podzemní vody (1996) a aktualizací – indikátory znečištění, podle MŽP
(2013). Podle tabulky níže jsou uvedena kritéria A, B a C, resp. B a C dle metodického pokynu z roku
1996. Kritérium A značí přirozený obsah látky v přírodě, B je přibližný průměr hodnot A a C a jeho
překročení značí znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka, nebo složky ŽP,
u kritéria C značí překročení významné riziko pro člověka, nebo složky ŽP, kdy závažnost se
prokazuje další analýzou. Nutno však podotknout, že tato kritéria mají pouze informativní charakter
a musí charakteristika podzemních vod musí být hodnocena se všemi souvislostmi a místními
hydrogeologickými podmínkami.
A. Monitorovací vrt MHV-3
Slouží především k hodnocení přirozeného
hydrochemického pozadí lokality, jelikož se
nachází mimo těleso monitorované skládky a
vliv provozu neposuzuje. V letním období byla
překročena hodnota kritéria C v koncentraci
amonných iontů, jiná kritéria B a C nebyla
překročena. Kvalita podzemní vody ve vrtu je
ovlivňována aktuálními srážkami. Zvýšena
úroveň amoniaku a amonných iontů byla tak
pravděpodobně způsobena poklesem hladiny
do hloubky 4,62 a tlecím procesem v kalu na
dně vrtu. Jinak lze konstatovat, že v roce 2017
se hodnoty zásadně nelišili od předchozích let.

Obr. 5 – Výsledky analytických stanovení v roce 2017, vrt MHV-3 a grafické znázornění vývoje
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B. Monitorovací vrt PV-2B
Situován pod skládkou Orlík IV a slouží
k monitoringu podzemních vod natékajících
přes uzavřené těleso skládky Orlík III. Při
podzimním odběru byla překročena hodnota
kritéria

B

pro

parametr

chloridy.

Při

opakovaném odběru v lednu 2018 nebylo již
překročení
nepřekročily

prokázáno.
stanovené

Jiné

parametry

hodnoty

dle

metodických pokynů, ani kritéria B a C. Stav
je přibližně obdobný, jako v předchozích
letech. Dle monitoringu je uvedeno, že
výsledky v roce 2017 nevykazují žádné nové
skutečnosti v porovnání s předchozími roky.
Obr. 6 – Výsledky analytických stanovení v roce 2017, vrt PV-2B a grafické znázornění vývoje

C. Monitorovací objekt Prosetínská štola P-11
Slouží ke sledování změny kvality podzemní
vody vystupující z prostoru skládek Orlík III-IV
jižním směrem. Ve sledovaném roce 2017
nebyly překročeny žádné limitní koncentrace
kritéria B a C v žádném ze sledovaných
parametrů. Nižší hodnota dusičnanů v tabulce
při prvním jarním měření byla způsobena dotací
podzemní vody v Prosetínské štole z tání sněhu.
Oproti předchozím rokům byl u řady ukazatelů
pozorován spíše pokles. Meziroční změny
nepřesáhly u ostatních ukazatelů +/- 10 %.

Obr. 7 – Výsledky analytických stanovení v roce 2017, P-11 a grafické znázornění vývoje
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D. Monitoring průsakových vod
Slouží ke sledování průsakových vod ze
skládky. Obecně se tyto vody vyznačují
vysokým obsahem rozpuštěných látek,
zejména chloridů a amonných iontů, a
vysokou hodnotou chemické spotřeby
kyslíku. Lze pozorovat, že v podzimním
období jsou hodnoty podstatně vyšší, než
na jaře (mimo AOX). Jedná se o vody
z bezodtoké

jímky,

které

nejsou

Obr. 8 – Výsledky analytických stanovení v roce 2017,

aplikovány mimo těsněnou aktivní plochu

průsakové vody

skládky.
Ze závěrů monitoringu provedeného za rok 2017 a v porovnání s hodnotami z předchozích let
plyne, že nedochází k trvalému nárůstu koncentrací některého z indikátorů průsakových vod
(chloridů, amonných iontů) a výsledky za rok 2017 tak neindikují žádné nové skutečnosti
v porovnání s předchozími lety a podzemní vody nebyla v roce 2017 ovlivněna žádným
havarijním stavem skládky Orlík IV.
Podrobně jsou dále výše uvedené hodnoty uvedeny v příloze dokumentace v tabulkové podobě za
předchozí roky 2012 až 2017 dle výsledků rozborů od společnosti ALS Czech Republic, s.r.o.
V průběhu února 2019 byly provedeny odběry povrchové vody v zimních měsících v době tání sněhu.
Odběry byly provedeny ze splachů 11.2.2019 z bodů nad skládkou a pod skládkou (viz obrázek
přiložené HG posouzení spol. Forsapi s.r.o.).
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Z těchto výsledků je patrné, že s výjimkou amonných iontů, dusitanů a celkového chromu jsou
naměřené koncentrace nad úrovní skládky vyšší, než pod skládkou a to až trojnásobně vyšší a to
včetně ukazatelů, kde došlo k překročení limitní hodnoty podle NV č. 401/2015 Sb. Další odběry
probíhaly v období květen – červen 2019 společností Forsapi s.r.o., přičemž v květnu byly odebírány
vzorky charakterizující epizodu splachů po vydatných deštích. Zjištěno přitom bylo následující:


vysoké koncentrace chloridů, amonných iontů, rozpuštěných látek a celkového fosforu nad
skládkou svědčí o dotaci znečištění z prostoru mimo skládku;



v době intenzivních dešťů převyšují splachy výrazně limity NV č. 401/2015 Sb. dle tabulky 1a
a 1b pro přípustné znečištění povrchových vod a to pro dusičnany, dusitany, chloridy, amonné
ionty, rozpuštěné látky, celkový fosfor;



v jednotlivých bodech bezejmenné vodoteče jsou velmi rozdílné průtoky;



mimo srážkové období je většina míst v dočasné vodoteči bez průtoku;



půdy v oblasti se vyznačují středně rychlou infiltrací, na několika místech i vyšší než hodnota
5,4 mm/hod



počet dní, kdy došlo k saturaci půdy a vzniku dočasné vodoteče se v letech 2016 až 2018
pohyboval na úrovni 8 až 13 dnů – jde tedy spíše o ojedinělé případy v roce, při kterých ale
dochází k poškozování kvality povrchové vody v bezejmenné vodoteči protékající
Prosetínskou roklí;

V rámci HG posouzení byly porovnávány koncentrace dusíkatých látek ve vegetačním období
a v zimním období, přičemž rozdíly v koncentraci dusíkatých látek (amonné ionty, dusičnany
a dusitany) jsou ve vegetačním období obvykle vyšší, než mimo. Pakliže by zdrojem znečištění bylo
nevhodné hospodaření s průsakovými vodami, muselo by se obdobné složení projevit v obou
sledovaných obdobích. Dalším důvodem je fakt, že při běžných klimatických podmínkách jsou
dočasné vodoteče, obvodové příkopy a žlaby suché. Pakliže by bylo zdrojem nefunkční zabezpečení
skládky, byl by pravděpodobně odtok znečištěných vod stálý, nebo četnější, než dosud.
F. IPPC – porovnání s nejlepšími dostupnými technikami a s nimi spojenými úrovněmi emisí a
dalšími parametry
Areál skládky Orlík IV má v současné době platné integrované povolení s poslední změnou ze dne
25. 8. 2015, kde jsou uvedeny všechny etapy skládky až do celkové úrovně 1 350 000 m3. V rámci
platného IPPC není uvedena kogenerační jednotka, neboť zde je provozovatelem společnost Tedom
a KJ má tak složkové povolení podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Záměr tedy spadá pod dikci bodu 5.4 přílohy č. 1, zákona č. 76/2002 Sb. – Skládky, které přijímají
více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun odpadu, s výjimkou
skládek inertního odpadu.
Definice BAT: „Nejlepšími dostupnými technikami se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium
vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu
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pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku
emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na
životní prostředí jako celek.“ [MPO ČR]
V následujícím textu je uvedeno rámcové porovnání záměru s Rozhodnutím ze dne 10. srpna 2018,
kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu. Porovnání je však provedeno pouze
s obecnými závěry o BAT, jelikož pro provoz skládky nejsou stanoveny konkrétní závěry. Podle
uvedeného níže záměr je v souladu s podmínkami BAT.
Tab. 10 – Porovnání s obecnými závěry o BAT
1.1. Obecné závěry o BAT
BAT 1 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zlepšit celkovou environmentální výkonnost je zavést
a dodržovat systém environmentálního řízení (EMS),
který zahrnuje všechny následující prvky – viz závěry
BAT.

Netýká se – nepředpokládá se zavedení EMS.

BAT 2 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zlepšit celkovou environmentální výkonnost zařízení
je použití všech níže uvedených technik
 vypracovat a zavést postupy charakterizace
odpadu a postupy před přejímkou
 vypracovat a zavést postupy přejímky
odpadu
 vypracovat a zavést systém sledování
a přehled odpadů
 vypracovat a zavést systém řízení kvality
výstupu
 zajistit oddělení odpadu
 zajistit slučitelnost odpadů před jejich
směšováním nebo mísením
 roztřídit příchozí tuhé odpady

Veškeré postupy pro provoz skládky jsou řešeny
v rámci schváleného provozního řádu, kde jsou
stanoveny všechny požadavky uvedené v levé části
tabulky.

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

Jednotlivé toky odpadů a evidence jsou řádně vedeny,
včetně množství odpadních vod, jejich rozborů
(pravidelný monitoring vrtů, průsakových vod)
a množství skládkového plynu čerpací stanice KJ.

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

Kapacity zařízení jsou voleny tak, aby navazovaly na
množství odpadů z dané svozové oblasti a již dříve
navrženému rozsahu skládky, včetně povolení IPPC.

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

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

43

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

2. Monitorování
BAT 6 Nejlepší dostupnou technikou pro příslušné
emise do vody podle přehledu toků odpadních vod je
monitorování klíčových parametrů procesu na
důležitých místech.
BAT 7 Nejlepší dostupnou technikou je
monitorování emisí do vody minimálně s níže
uvedenou četností a v souladu s normami EN. Pokud
nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou
technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem
nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím
se získají údaje srovnatelné odborné kvality.

Parametry jsou sledovány v jímce průsakových vod a
v monitorovacích vrtech. Hodnocení je prováděno
v rámci roční zprávy z monitoringu.
Sledované parametry a četnost jejich sledování je
dána integrovaným povolením – viz výše.

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

Provádí se monitoring u KJ měřením emisí (jiný
provozovatel), produkce emisí se zaznamenává do
hlášení ISPOP.

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

Netýká se záměru, bez produkce organických
rozpouštědel.

BAT 10 Nejlepší dostupnou technikou je pravidelné
monitorování pachových látek.

Monitoring prováděn náhradním způsobem výpočtem
zastupujících látek – H2S a NH3. Dále je prováděno
měření emisí a množství plynu na KJ. V rámci
záměru předloženo v rozptylové studii.

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

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

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

Opatření pro omezování množství pachových látek
jsou stanoveny v PŘ zařízení. V rámci PŘ jsou rovněž
stanoveny osoby pro monitorování / kontroly plnění
požadavků.

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

Řízena je zejména doba zdržení na aktivní ploše
skládky před zakrytím inertním odpadem v souladu
s PŘ.

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

Pro eliminaci emisí do ovzduší jsou realizována
opatření (viz předchozí kapitola), včetně snížení
rychlosti pojezdů vozidel, větrné clony z inertních
materiálů.
Nejvíce
využívané
je
vlhčení
zpracovávaného odpadu, čištění a údržba komunikací
a ploch skládky, včetně jejich skrápění.
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výběr a použití vybavení s vysokou
integritou
předcházení korozí
zachycování, shromažďování a zpracování
rozptýlených emisí
zvlhčování
údržba

BAT 15 Nejlepší dostupnou technikou je provádět
spalování na flérách pouze z bezpečnostních důvodů
nebo za mimořádných provozních podmínek.
BAT 16 Nejlepší dostupnou technikou pro snížení
emisí z flér do ovzduší v případě, že se nelze vyhnout
spalování na flérách, je použití uvedených technik:
 správná konstrukce zařízení
 monitorování a záznamy spalování na fléře

Spalování skládkového plynu probíhá v rámci
kogenerační jednotky. Fléra je pouze pro účely
havarijního stavu.

1.4 Hluk a vibrace
BAT 17 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
zamezení vzniku hluku a vibrací nebo – není-li to
možné – hluk a vibrace omezit, je vytvořit, provést a
pravidelně přezkoumávat plán snižování hluku a
vibrací jako součást systému environmentálního
řízení; tento plán zahrnuje následující prvky:
 protokol obsahující opatření a lhůty;
 monitorování hluku a vibrací;
 protokol o reakcích na zjištěné výskyty
hluku a vibrací, např. stížnosti;
 program předcházení hluku a vibracím;

Samostatný program není zpracován. Hluk a vibrace
jsou řešeny provozními opatřeními, která jsou
součástí provozního řádu a integrovaného povolení.
Obytná zástavba je relativně vzdálená. Monitoring
hluku se provádí orientačně na hranici areálu.

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

Provoz je až na KJ omezen na denní dobu. Doprava a
provoz manipulační techniky je omezena výhradně na
denní dobu. Skládka svým umístěním od zástavby
není významným zdrojem hluku.

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

V rámci celého areálu CKNO je vytvořen systém
nakládání s vodami a odpadními vodami. Průsakové
vody jsou svedeny do jímky průsakových vod
a opětovně využívány pro skrápění skládky.
Rekultivované části jsou sváděny do obvodového
příkopu a místní bezejmenné vodoteče.
Mycí plocha využívá cirkulace vody s doplňováním
při výrazném úbytku. Užitková voda je zajištěna
dovozem.
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opatření týkající se návrhu a údržby, která
umožňují zajištění a opravu netěsností
přiměřená kapacita vyrovnávací nádrže

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

Odpadní vody výluhové nejsou vypouštěny, ale jsou
zachyceny v bezodtoké jímce a následně využívány
v místě vzniku. Přebytky jsou odváženy na čistírnu
odpadních vod. U odpadních vod splaškových je
přímý odvoz na ČOV.

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

Areál je vybaven prostředky pro havarijní zásahy.
O případné havárii je vedena evidence a následně
jsou provedeny rozbory pro poučení a školení
k zamezení opětovného vzniku.

1.7 Materiálová účinnost
BAT 22 Nejlepší dostupnou technikou, která
umožňuje účinné využití materiálů, je nahradit
materiály odpadem.

Na skládce jsou využívány inertní materiály pro
technické zabezpečení skládky.

1.8 Energetická účinnost
BAT 23 Nejlepší dostupnou technikou umožňující
účinné využívání energie je použití kombinace obou
níže uvedených technik:
 plán energetické účinnosti;
 evidence energetické bilance;

Vedena energetická evidence spotřeb. Pomocí
energetického auditu jsou rovněž hledány cesty pro
úsporu energie v osvětlení, využívání zařízení a další.

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

B.I.7

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

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení:

zahájení skládkování do etapy 3a se očekává nejdříve v roce
2019 za současného uzavření a rekultivace etapy 2

Předpokládaný termín dokončení:

uzavření a rekultivace etapy 3a a 3b se očekává současně do
roku 2030
uzavření a rekultivace etapy 4 se očekává do konce roku 2050
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B.I.8

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměr se rozkládá na katastrálním území Borek u Děčína, mezi částmi Borek a Hliněná obce
Malšovice. Obec Malšovice se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a ve
správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Děčín, Ústecký kraj.
B.I.9

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

[1]

Územní a stavební řízení

[2]

Stanovisko k umístění stavby IV. etapy ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa podle § 14, odst. 2,

[Magistrát města Děčín]

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
[3]

[Magistrá tměsta Děčín]

Souhlas orgánu ochrany přírody a závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 a udělení výjimky
podle § 43, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny k umístění zařízení pro
zneškodňování odpadů a dale podle ustanovení § 12, odst. 1 a 2 zákona
[AOPK, Regionální pracoviště Správa CHKO České Středohoří]

[4]

Změna integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci
[Krajský úřad Ústeckého kraje]
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH - ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ
V rámci vstupů nejsou řešeny jednotlivé fáze realizace, výstavby a provozu, jelikož tyto fáze se
vzájemně prolínají. Samotná fáze přípravy k realizaci bude relativně krátká a nevyžaduje žádné
zvláštní množství vstupy. Využito bude stávajícího vybavení v areálu skládky. V případě ukončení
provozu bude základním vstupem materiál pro rekultivaci. V následujících kapitolách je tak uveden
souhrn, který se prolíná všemi fázemi záměru.
B.II.1 Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměr se nachází v katastrálním území Borek u Děčína mezi částmi Hliněná a Borek, obce Malšovice.
Rozšířením skládky etapou 3 a 4 budou zasaženy pozemky orné půdy, které jsou v současné době
z části využívané v letním období jako pastviny pro skot.
Realizací tedy budou zasaženy pozemky vedené pod ochranou ZPF. Podle uvedeného níže jsou
pozemky vedeny ve třídě IV a V ochrany ZPF. Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb. jsou tyto třídy
definovány jako půdy s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné
pro výstavbu i jiné nezemědělské účely (třída IV) a půdy s velmi nízkou produkční schopnosti
většinou pro zemědělské účely postradatelné, kde lze připustit i jiné, efektivnější, využití než
zemědělské (třída V). Jedná se o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území.
Pozemky jsou již v současné době dočasně vyňaty ze ZPF a po uzavření dané etapy a rekultivaci
budou převedeny na trvalý travní porost se zachováním ochrany ZPF. Záměrem bude dotčeno
přibližně 47 380 m2 půdy ze ZPF.
Tab. 11 – Přehled pozemků dotčených záměrem a jejich využití
Pozemky

Katastrální
území

Druh
pozemku

Výměra

ZPF

Využití

2

52844 – IV. třída, 618 m2
52814 – IV. třída, 18 151 m2
57869 – V. třída – 7 364 m2

etapa 2
etapa 3
etapa 4

510/1

orná půda

26 133 m

510/2

orná půda

19 033 m2

57869 – V. třída, 15 m2
52814 – IV. třída, 19 018 m2

etapa 1
etapa 2

orná půda

18 056 m2

52814 – IV. třída, 17 349 m2
57869 – V. třída, 707 m2

etapa 2
etapa 3

orná půda

15 425 m

2

24189 – V. třída, 106 m2
52844 – IV. třída, 14 m2
52814 – IV. třída, 15 305 m2

etapa 4

11 510 m

2

52844 – IV. třída, 2 867 m2
57869 – V. třída, 8 486 m2
52814 – IV. třída, 157 m2

etapa 2
etapa 3

510/3

510/4

510/5

Borek u
Děčína

orná půda
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510/6

orná půda

11 152 m2

1 762 m

2

57869 – V. třída, 140 m2
52814 – IV. třída, 11 004 m2
24189 – V. třída, 106 m2

etapa 3
etapa 4

52814 – IV, třída, 1 091 m2
52844 – IV. třída, 128 m2
57869 – V. třída, 140 m2

etapa 4

52814 – IV. třída, 430 m2
57869 – V. třída, 8 017 m2
52844 – IV. třída, 1 811 m2

rekult. část
etapa 1,
komunikace

510/7

orná půda

541/1

trvalý travní
porost

10 258 m

541/2

trvalý travní
porost

2

52844 – IV. třída, 92 m2
52814 – IV. třída, 626 m2
57869 – V. třída, 5 130 m2

etapa 1
etapa 2

541/3

trvalý travní
porost

2 356 m2

52844 – IV. třída, 5 m2
52814 – IV. třída, 73 m2
57869 – V. třída, 2 278 m2

etapa 1 po
rekultivaci

57869 – V. třída, 362 m2
24168 – V. třída, 2 062 m2
52814 – IV. třída, 8 316 m2

jímka
průsakových
vod - stávající

2

Borek u
Děčína

580

orná půda

5 848 m

10 740 m

2

V rámci přípravy záměru neproběhl žádný geotechnický ani inženýrsko-geologický průzkum. Vychází
se tedy ze znalostí lokality a dostupných poznatků doposud získaných z provozu stávající skládky. Na
základě toho lze konstatovat, že zeminy mají vhodné těsnící vlastnosti (kr > 10-9 m/s) a plně vyhovují
legislativním požadavkům na minerální těsnění skládek a jsou použitelné bez úprav.
Záměr bude zasahovat do ochranného pásma lesa. Nachází se tedy ve vzdálenosti do 50 m od hranice
lesního pozemku a to zejména v etapě 4 areálu skládky. K přímému ovlivnění lesního pozemku
(PUPFL) záměrem nedojde. V rámci navazujících řízení tak bude nutné požádat Magistrát města
Děčín o souhlas k umístění stavby do vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa podle § 14, odst. 2,
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
Dále pak v severozápadní části rozšíření skládky prochází ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.
Jedná se o ochranné pásmo Dobkovických pramenišť. Etapa 3 zasáhne do PHO pouze cestou,
případně odvodňovacím příkopem. U etapy 4 bude těleso skládky upraveno v rámci projektové
dokumentace tak, aby nedošlo k negativnímu zásahu tělesa skládky přímo do ochranného pásma
vodního zdroje.
Těleso skládky se bude nacházet v blízkosti komunikace III. třídy. Severovýchodním okrajem tak
bude zasahovat částečně do ochranného pásma souběžné komunikace. Ochranné pásmo je stanoveno
15 m od osy komunikace na obě strany.
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Vztah k územně-plánovací dokumentaci
Záměr se nachází v katastrálním území obce Malšovice a těsně přiléhá k hranici území Dobkovice.
Územní plán obce Malšovice ze srpna roku 2018 vyznačuje tuto plochu jako plochu TO, konkrétně
zde TO R1, tedy plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady (územní rezerva), kde jako
hlavní využití je uvedena skládka odpadů a přípustné manipulační plochy, doplňkové stavby a zařízení
k hlavním stavbám, ochranná a izolační zeleň, nezbytná dopravní a technická infrastruktura.
Nepřipouští se pak stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím. Z hlediska
využití území není tedy záměr v rozporu s platným územním plánem.
Pozemky p.č. 510/4, 510/6, 510/7, 510/3 a 510/5 jsou vedeny v ploše TO R1, která je dle stávajícího
územního plánu vedena jako územní rezerva, kde by nebylo možné využití těchto ploch bez provedení
změny územního plánu. Podle projednání na Magistrátu města Děčín v listopadu 2018 k řešení etapy
3 a 4 je však možné využít územní rozhodnutí č.j. ÚPA-328/1-891/92/93/IŠ/URU 12-71 ze dne
21.4.1993, u něhož byla dále dne 12. dubna 2007, č.j. OSU/34321/07/36/2007/IŠ prokázána platnost
s ohledem na to, že stavba skládky ve všech požadovaných etapách byla již zahájena. Na základě
tohoto územního rozhodnutí je tak možné stavbu provést. Územní rozhodnutí je uvedeno v příloze
dokumentace – je nutno podotknout, že od doby jeho vydání došlo k přečíslování pozemků v katastru
nemovitostí.

Obr. 9 – Výřez platného územního plánu obce Malšovice [zdroj: územní plan obce Malšovice]

Bilance výkopové zeminy
V rámci výstavby jednotlivých etap proběhne skrývka ornice a výkopové práce s tím související.
V místě budoucí etapy III jsou dnes umístěny deponované zeminy z realizace předchozích částí
skládky. Tvarové úprav dna a násypy hrází tak budou realizované z místních materiálů, ze zemin
získaných zahloubením dna skládka. Při realizaci skládky se počítá s přebytkem zemin.
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Bilance zemin přitom vychází z následujících údajů:


z plochy stavby se skryjí humózní zeminy, kdy průměrná mocnost skrývek je 0,30 m;



výkopové zeminy ze zahloubení dna budou odtěžovány selektivně s cílem vytřídit zeminy
vhodné pro zapracování do minerálního těsnění a zeminy vhodné do násypů odvodňovaných
hrází;



přebytečné zeminy se deponují odděleně na mezideponii v areálu skládky pro pozdější využití
při rekultivaci, nebo budou zapracovávány do rekultivace předchozích etap.

Tab. 12 – Základní bilance zemních prací
Množství zeminy v m3
Etapy skládky

Etapa 3A

Etapa 3B

Etapa 4

Skrývka svrchních zemin tl. 0,3 m

3 942

3 942

9 072

Odtěžení rostlého terénu z plochy

25 040

22 800

50 400

Odtěžení ulehlé mezideponii zemin

1 000

500

-

Násyp obvodové hráze

- 3 670

- 3 880

- 8 560

890

1 330

2 600

Násyp v místě zazubené základové spáry

- 890

- 1 330

- 2 600

Demontáž podkladních vrstev vozovky

875

1 400

2 800

Těsnící a konstrukční zeminy celkem / zeminy k uložení
na mezideponii pro pozdější rekultivaci

23 245

20 820

44 640

Zeminy k uložení na mezideponii nebo pro přímé
zabudování do rekultivace předešlých etap

27 187

24 498

53 712

Odtěžení rostlého terénu/zazubení základové spáry

*) údaje převzaté z projektové dokumentace, pro etapu IV byly tyto údaje dopočteny dle předpokládaného rozsahu – upřesněny však budou
v rámci projektové dokumentace pro 4. etapu

B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Základním přírodním zdrojem pro výstavu a provoz, či ukončení provozu bude voda. Během výstavby
se bude využívat zejména pro skrápění a omezování prašnosti, případně k betonování, kde se ale
očekává spíše dovoz hotových surovin. Po celou dobu od provozu až po ukončení je bude voda
využívána i pro zálivku a skrápění ozeleněných ploch. Využívá se přitom voda užitková, dovážená
v cisternách. Trvalý zdroj vody (řad, studna, vrt) není v areálu skládky zaveden.
V areálu se nachází jímka průsakových vod o objemu 1 750 m3. Jedná se o průsakové vody srážkové
z aktivní skládkované plochy. Tyto vody jsou zpětně využívány pro účely skrápění skládky a tím
omezování prašnosti. Tímto způsobem mohou být tyto průsakové vody využívány výhradně na aktivní
těsněné ploše skládky. Ročně se tímto způsobem využije cca 11 až 12 tis. m3 průsakové vody.
Přebytky v případě větších srážkových úhrnů jsou odváženy na ČOV.
Na ostatních plochách bez těsnění, nebo s odvodem do obvodového žlabu nesmí být využito
průsakových vod, ale musí se použít dovezená užitková voda.
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Pro zaměstnance je k dispozici pro pití voda balená. Pro účely sociální se využívá podzemní nádrž na
12 m3 vody pro WC a nádrž nadzemní o objemu 2 m3 pro ostatní sociální účely. Užitková voda do
těchto nádrží je pravidelně dovážena. Při počtu 3 zaměstnanců odpovídá spotřeba dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb. pro provozy s potřebou vyšší hygieny spotřebě 90 m3 užitkové vody za rok, což
představuje dovoz užitkové vody při kapacitách nádrží přibližně 1 x za měsíc.
Pro očistu vozidel se dále využívá mycí rampa, která má otevřenou soustavu nádrží, odkud voda
cirkuluje a znovu se využívá. Přibližně 1 x za rok se pak vybírá zbytkový kal a voda se doplní na
provozní hladinu.
B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
V době realizace a případně uzavírání skládky budou spotřebovávány běžné stavební hmoty
a surovinové zdroje, jako jsou štěrky, fólie či betonové hmoty a prefabrikáty. Přesné množství bude
pro každou etapu stanoveno v rámci projektové dokumentace.
Ve všech fázích se v areálu skládky využívají přijaté odpady ke skládkování a k technickému
zabezpečení skládky, jak je uvedeno výše v kapitole B.I.6. Základním surovinovým zdrojem jsou tak
zejména odpady. Dále bude využito výkopových zemin vzniklých při realizaci záměru, které budou
využívané k technickému zabezpečení skládky i následnému uzavření a rekultivaci.
Dalším surovinovým zdrojem v provozu je motorová nafta do kompaktoru a manipulační techniky.
Nákladní vozy dovážející odpady čerpají u veřejných čerpacích stanic, nebo v místě parkování jiných
areálů provozovatele. Na skládku Orlík IV se nafta pro manipulační techniku dováží v kanystrech,
nebo menší cisternou přibližně 1 x za týden. Roční spotřeba motorové nafty bude zachována na
obdobné úrovni jako dosud, přibližně na úrovni do 2 000 litrů měsíčně.
Dále jsou spotřebovávány základní údržbové prostředky a to jak pro běžnou údržbu mechanizace
(oleje, maziva), tak údržbu areálu a administrativního objektu. Jde však o velmi malé provozní
množství. Rovněž pak jsou spotřebovávány prostředky DDD, které jsou jednorázově dováženy externí
společností provádějící zásah.
B.II.4 Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
V rámci areálu se využívá kogenerační jednotka pro spalování skládkového plynu. Ten je veden
plynosběrným potrubím do čerpací stanice a z ní do motoru kogenerační jednotky o jmenovitém
tepelném výkonu 197 kW. Předpokládá se, že s ohledem na stejné roční množství odpadů bude
i přibližně stejné, nebo mírně navýšené množství roční produkce bioplynu. Kogenerační jednotka
slouží dále k výrobě elektrické energie, která je dodávaná do veřejné sítě a z části pak spotřebovaná
areálem skládky. Kogenerační jednotka bude zachována ve stávajícím provedení, provoz celoroční,
nepřetržitý.
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Tab. 13 – Předpokládané hodnoty spotřeby skládkového plynu a výroby elektrické energie
300 000 m3

Průměrná roční produkce skládkového plynu
Průměrná roční produkce
vyrobené el. energie

celkem dodané do sítě

400 až 500 MWh

spotřebované areálem
skládky

do 30 MWh

Spotřeba v areálu skládky je tvořena zejména provozem čerpadel, váhy, administrace, osvětlením
a dalšími provozními činnostmi. Kogenerační jednotka se nevyužívá k zásobování teplem. Zdrojem
vytápění v administrativním objektu jsou elektrické přímotopy.
B.II.5 Biologická rozmanitost
Záměr se nachází nedaleko obce Borek, jižně od Děčína. Dojde k rozšíření stávající skládky západním
směrem, zanikne stávající trvalý travní porost, dnes využívaný jako pastviny. Na pastvině
v současnosti roste rovněž několik náletových dřevin, které budou odstraněny při realizaci záměru.
Stávající pás zeleně (dle mapování biotopů L3.1 Hercynské dubohabřiny) tvořící západní a jižní
hranici záměru a nebude dotčen. Lokalita leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří,
nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území, lokalit soustavy NATURA 2000 či
významných krajinných prvků. Na základě terénního průzkumu byly nalezeny běžné druhy rostlin,
standardně se vyskytující na trvalých travních porostech (pastvinách) s dostatkem dusíku - např. jetel
luční, rmen rolní či kopřiva dvoudomá. Z náletových dřevin jmenujme růži šípkovou, javor babyku či
břízu bělokorou.
K záměru bylo vypracované hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které je uvedeno v příloze.
Zpracovateli jsou Alice Háková a Jan Losík a cílem dokumentu je posoudit vliv závažného zásahu na
zájmy ochrany přírody a krajiny k záměru a to na základě terénního průzkumu s důrazem na výskyt
chráněných druhů rostlin a živočichů. Průzkum byl proveden v období květen až červenec 2019. Na
základě tohoto hodnocení bude nutno požádat o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, neboť záměr ovlivní populace a biotopy zvláště chráněných druhů živočichů –
ještěrka obecná, čmeláci r. Bombus, ťuhýka obecného a zlatohlávka tmavého. Z pohledu krajinného
rázu způsobí záměr únosný až mírný zásah do cenných znaků jednotlivých charakteristik krajinného
rázu. Výrazně nebude snížena přírodní či estetická hodnota. Záměr tedy představuje únosný zásah do
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. V rámci záměru jsou navržena
zmírňující opatření, která zajistí zmírnění ovlivnění populací ZCHD živočichů. Podrobně jsou výše
uvedené vlivy řešeny v samostatných kapitolách v části D dokumentace.
Obecně lze říci, že záměrem nebudou dotčeny hodnotné biotopy či chráněné druhy rostlin či
živočichů. Vhledem k rozšíření stávající skládky odpadů lze konstatovat mírně negativní vliv na
okolní krajinu. S ohledem na to, že se lokalita nachází v CHKO České středohoří, měly by být veškeré
zásahy prováděny s ohledem na okolní krajinu a pokud možno v součinnosti se Správou CHKO České
středohoří.
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B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
Stávající skládka Orlík IV je napojena na silnici III. třídy Hliněná – Borek – silnice III/25379. Ve
směru na Hliněnou jsou vytvořeny výhybny pro zajištění obousměrného provozu nákladních vozidel.
V areálu pokračuje zpevněná asfaltobetonová komunikace váhou a mycí rampou a plochami okolo
provozního objektu. Tato část je dostatečné šíře pro obousměrný provoz. K aktivní části skládky pak
pokračuje obvodová komunikace jednosměrná. Tato komunikace má převážně panelový kryt. Do
jednotlivých sektorů skládky se již pojíždí po samotném zhutněném tělese skládky.
Záměr rozšíření do 3. a 4. etapy bude napojen na stávající technickou infrastrukturu bez požadavku na
zvyšování jejich příkonu (zejm. u kogenerační jednotky), nebo kapacit u jímky průsakových vod.
Stávající vjezd do areálu bude zachován beze změn, včetně váhy. Doprava bude pokračovat dále přes
stávající skládkový areál po stávajících provozních komunikacích, na které naváže komunikační
systém budované 3. etapy. Zpevněné komunikace jsou navrženy dle příslušných norem pro celkovou
hmotnost vozidla 22,4 tun. Při zemních pracích na etapě 3 a 4 bude možné využít i další vjezd, který
se nachází na úrovni stávající etapy 2 – sjezd ze stávající komunikace III. třídy. Pro manipulaci
s odpady v době skládkování bude využito hlavního vjezdu s váhou.
Intenzity dopravy
Doprava na veřejných komunikacích bude nadále na stejné úrovni, jako je tomu dosud, jelikož
se očekává stejné nebo nižší roční množství přijatých odpadů v úrovni okolo 30 000 tun ročně.
Počty zaměstnanců se nemění a tak ani doprava osobními vozidly nebude nijak ovlivněna.
Tab. 14 – Intenzita pohybu vozidel na veřejných komunikacích souvisejících s provozem skládky Orlík IV
Nákladní vozidla
Počty vozidel

Osobní vozidla

počet vozidel

počet jízd

počet vozidel

počet jízd

40

80

20

40

Stávající intenzity budou tedy zachovány. Osobní vozidla mohou využívat oba směry od záměru na
Borek nebo část Hliněná a nákladní vozidla jezdí převážně jen ve směru na Hliněnou, pokud se
nejedná o pravidelný svoz komunálního odpadu z části Borek a okolí. Ve směru na Borek je ale
situace značně ztížena šíří komunikace a je tak nevhodná pro pohyb nákladních vozidel. Informace
o intenzitách dopravy na blízké komunikaci III. třídy nejsou dle sčítání ŘSD dostupné. Z toho důvodu
byly zjištěny intenzity sčítáním dopravy provedené podle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na
pozemních komunikacích. Výsledky jsou podrobně uvedeny v protokolech o sčítání v příloze
dokumentace. V následující tabulce je již uveden pouze přehled výsledných intenzit jako hodnoty
RDPIPD, což je hodnota odpovídající ročnímu průměru denních intenzit dopravy v pracovních dnech
na jednotlivých úsecích. Tyto hodnoty jsou zatíženy nejistotou a obsahují již samotný provoz skládky,
jehož intenzity se realizací záměru nemění.
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Tab. 15 – RDPI hodnoty sčítání dopravy
Kategorie vozidel
Úsek komunikace

O

M

N

A

K

S

III/25378 – směr Borek / Javory

900

8

104

23

-

1 044

III/25378 – směr Choratice

621

18

66

7

7

708

III/25380 – směr Vilsnice

802

10

156

21

7

960

Kategorie vozidel: O – osobní automobily, M – motocykly, N – nákladní automobily lehké, A – autobusy,
K - nákladní soupravy, S – vozidla celkem.

S ohledem na místní šetření lze usuzovat, že doprava nákladních vozidel je převážně tvořena vozidly
ke skládce, méně pak ostatními zemědělskými vozidly (traktory), nebo autobusy. Z hlediska osobní
dopravy je pak lokalita využívána převážně místními obyvateli s osobními vozidly. Převážně také
využívají trasu ve směru Malšovice do ulice Vilsnická po komunikaci III/25380.
Samotným záměrem však nedochází k žádnému nárůstu dopravy, neboť se nemění svozová
oblast a množství odpadů tak bude nadále na obdobné úrovni, jako dosud. Záměr tedy nemění
nijak stávající intenzity provozu, hlukovou zátěž či zátěž ovzduší z hlediska dopravy.
V rámci vnitroareálové dopravy nedojde rovněž k žádné významné změně v intenzitách dopravy.
Množství odpadů a oblast aktivní skládkové plochy bude nadále obdobná při realizaci dalších etap.
Nadále bude využíván kompaktor, nakladač a menší vozidlo obsluhy (údržby) areálu. Při realizaci
dalších etap se bude ale měnit umístění těchto zařízení, resp. kompaktor, případně další mechanizace
bude pojíždět po aktivní ploše skládky podle realizovaných etap. Kompaktor zůstává na tělese
skládky, nakladač a menší vozidlo pro obsluhu má v jižní části areálu k dispozici garáž. Vedle
administrativní budovy je pak možnost parkovat osobní vozidla zaměstnanců a případných návštěv.
Tab. 16 – Vnitroareálová doprava - mechanizace
Název mechanizace

Popis, účel

Průměrná denní doba nasazení

Kompaktor Bomag

hutnící stroj na skládce

3 hod./den

Nakladač CAT

kolový stavební stroj pro
manipulaci s odpady

2 hod./den

Užitkové vozidlo Ladog /
multicar

údržba areálu, přemisťování
obsluhy po areálu skládky

1 hod./den

Z hlediska dopravních přístupových cest budou zachovány stávající komunikace. Řidiči společnosti
budou pravidelně školeni, budou mít jednoznačné instrukce a zjištění nepovolených jednání bude
sankcionováno dle interního předpisu provozovatele.
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B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH – ZEJMÉNA PRO VÝSTAVBU A PROVOZ

Z hlediska výstupů jsou stejně jako u vstupů řešeny zejména etapy provozu, kdy rovněž ale dochází
k tvorbě skládkového tělesa. Samotná výstavba nebude představovat významné zdroje vstupů.
B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování,
druh a množství emitovaných znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování
znečišťujících látek)
V době výstavby, resp. přípravy území na skládku nebude území významným způsobem zatěžováno.
Nejbližší objekty se nacházejí v části Borek ve vzdálenosti přibližně 300 m od okraje areálu. Samotné
zemní a stavební přípravné práce na skládku budou probíhat za stávající etapou II severovýchodně.
Mechanismy na stavbě tak budou kryté tělesem stávající skládky. Doprava na veřejných komunikacích
by neměla být významně ovlivněna, neboť převážná část všech prací se bude odehrávat uvnitř areálu
skládky. Samotná fáze realizace pak bude časově omezena na dobu přípravy území, následně pak již
bude realizován provoz skládky. V případě provádění zemních prací budou plochy skrápěny, aby byla
eliminována prašnosti vznikající při manipulaci s materiály.
V době provozu bude ovzduší ovlivňováno zejména množstvím odpadů a manipulace s nimi,
provozem kogenerační jednotky a dopravou. V areálu tak budou primárně dva stacionární zdroje
znečišťování ovzduší, kterými jsou:


skládka odpadů – produkce emisí z anaerobních procesů a prašnost z manipulace s odpady –
stávající roční objem odpadů bude zachován;



kogenerační jednotka – produkce emisí ze spalování skládkového plynu – kogenerační
jednotka je vybavena čerpací stanicí a spalovacím šestiválcovým motorem o jmenovitém
tepelném výkonu 197 kW.

Popis kogenerační jednotky a dopravních intenzit je uveden podrobněji v části B.I.6 dokumentace.
V obou případech nedochází k žádným výrazným změnám. Nadále bude ročně přijato do skládky
přibližně stejné množství odpadů, neboť svozová oblast zůstává zachována. Tím se nemění ani
dopravní zatížení, ani nutnost zvyšovat kapacitu kogenerační jednotky. Bude se pouze nepatrně měnit
pohyb manipulační techniky, která se přesune z etapy 2 na následující. Stávající etapa 2 přitom bude
uzavřena. Stávající provoz dosavadní etapy skládky, kogenerační jednotky a dopravy je uveden
v imisním pozadí lokality, jehož charakteristika je uvedena v části C.
Pro zhodnocení je tak uvažována pouze samotná skládka jako plošný zdroj znečištění, přičemž je
porovnáván stav provozu etapy 1 a 2 a navazujícího rozšíření. Výchozím stavem je imisní pozadí
v lokalitě. Zásadním bodem je provoz samotné skládky, které je vybavena odplyňovacím systémem,
tvořeným čerpacími studnami a horizontálně a vertikálně uloženým sběrným a svodným potrubím do
čerpací stanice skládkového plynu a kogenerační jednotky. Skládkový plyn přitom vzniká v procesu
rozkladu organických složek skládkovaného odpadu a jeho složkami jsou metan, oxid uhličitý a další
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stopové příměsi, jako je kyslík, sirovodík, argon, halogenvodíky, oxid dusný, amoniak, vodík,
organické látky, organokovové sloučeniny a další.
Pro provoz skládky byla vypracována samostatná rozptylová studie, která je přílohou oznámení a která
hodnotí příspěvek k imisní zátěži. Jako reprezentativní látky zahrnující pachové látky obsažené ve
skládkovém plynu byl zvolen sirovodík (H2S). Plošným zdrojem je plocha tělesa skládky, v níž
neřízeně probíhají procesy rozkladu biogenních odpadů v obou formách (aerobní, anaerobní) a uniká
tak z jejího povrchu do ovzduší skládkový plyn.
Tab. 17 - Výpočet emisí H2S z plochy skládky odpadu
Stávající stav

Budoucí stav
provoz etap 3 a 4

Množství H2S

[m3·rok-1]

45,84

273,44

Hustota H2S (plyn)

[kg·m-3]

1,363

1,363

Množství H2S

[kg·rok-1]

62,48

372,7

Účinnost systému odplynění

[%]

75

75

Tab. 18 - Emise M znečišťujících látek odcházejících z plochy tělesa skládky odpadu
Stav

Znečišťující látka

Množství M znečišťujících látek
g·hod

-1

kg·rok-1

g·s-1

Stávající stav

H 2S

1,78

15,62

0,000494

Budoucí stav

H 2S

10,66

93,4

0,029

Z výše uvedené tabulky je patrné, že dojde k nárůstu hodnot při zprovoznění dalších etap. Je však
nutno podotknout, že výpočet je řešen na otevřenou plochu skládky a nezohledňuje její rekultivaci
(uzavření). Pro eliminaci pachové zátěže se udržuje aktivní plocha skládky do úrovně cca 2 500 m2
a odpady jsou průběžně hutněny a překrývány inertním odpadem. Skládkový plyn je jímán do čerpací
stanice a následně spalován v motoru kogenerační jednotky, čímž je navíc vyráběna elektrická energie.
Dalším bodem je pak prašnost, která vzniká při manipulaci s odpady a při jejich vykládce. Z toho
důvodu je využívána průsaková voda ze skládky, kterou se odpady na tělese skládky skrápějí, aby při
manipulaci s nimi byla prašnost omezena.
Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Podle zákona č. 201/2012 Sb. je skládka odpadů dle kódu 2.2 přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší vyjmenovaným zdrojem znečištění ovzduší – Skládky, které přijímají více než 10 t
odpadu denně, nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun.
Rovněž pak kogenerační jednotka při jmenovitém tepelném příkonu 420 kW bude nadále
vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, dle bodu 1.2 – Spalování paliv v pístových spalovacích
motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.
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Porovnání s programem zlepšování kvality ovzduší
V lokalitě nebylo zjištěno, že by docházelo k překračování některé limitní hodnoty škodlivin
sledovaných v rámci OZKO na ČHMÚ, viz kapitola C.II.1. Oblast skládky Orlík IV a obec Malšovice,
vč. jejich částí, spadá do působnosti Programu zlepšování kvality ovzduší v zóně Severovýchod CZ04.
Tab. 19 – Opatření programu Zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod CZ04 ve vztahu k záměru
Kód
opatření

Název opatření

BB2

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

Používání čistící techniky, pravidelný úklid
areálu, dostatečné vlhčení materiálu, skrápění
skládky, sítě proti úletům z vozidel.

BD2

Minimalizace imisních dopadů provozu
nových stacionárních zdrojů v území.

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

Omezování prašnosti ze stavební činnosti

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

BD3

Řešení záměru, plnění

Podle výše uvedených informací můžeme usuzovat, že záměr není v rozporu s Program
zlepšování kvality ovzduší, Zóna Severovýchod – CZ04. Samotná lokalita navíc nevykazuje
parametry oblasti s překročenými imisními limity a není tedy vedena jako prioritní oblast.
V případě ukončení provozu skládky bude provedeno její uzavření, rekultivace, dle textu
dokumentace v části B.I.6. Ukončení se oznámí na příslušné dotčené orgány. Monitoring a provoz
odplyňovacího zařízení bude zajištěn i po ukončení skládkování. O skládku se bude provozovatel
starat ještě dalších 30 let od ukončení.
Znečištění vody, půdy a půdního podloží
V rámci přípravy záměru neproběhl žádný geotechnický ani inženýrsko-geologický průzkum. Vychází
se tedy ze znalostí lokality a dostupných poznatků doposud získaných z provozu stávající skládky. Na
základě toho lze konstatovat, že zeminy mají vhodné těsnící vlastnosti (kr > 10-9 m/s) a plně vyhovují
legislativním požadavkům na minerální těsnění skládek a jsou použitelné bez úprav. Skládka bude
vybavena minerálním těsněním a fólií PEHD, čímž by mělo být zabráněno infiltraci škodlivin do
půdy. Celá skládka je monitorovaná, jsou vybudované vrty, které hlídají i stav podzemních vod. Podle
výsledků monitoringu jsou většinou hodnoty pod úrovní doporučených ukazatelů, případně nedochází
dlouhodobě k žádné výrazné změně.
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B.III.2 Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo
vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)
V době výstavby nebudou vznikat žádné zvláštní odpadní vody. Zaměstnanci budou využívat sociální
zařízení na skládce, nebo bude zajištěna mobilní buňka.
Při provozu budou vznikat zejména průsakové vody, což jsou vody srážkové, které projdou tělesem
skládky a drenážním systémem jsou svedeny do jímky průsakových vod. Přebytky odpadní vody
z jímky průsakových vod jsou předávány na ČOV. Využívána je přitom zejména ČOV Boletice
a Neštěmice. Primárně jsou ale tyto vody využívány pro zpětný rozliv na skládku pro omezení
prašnosti a tvorbu bioplynu. Množství průsakových vod je dáno zejména srážkovým úhrnem v daném
roce. V tabulce níže je uvedena bilance za poslední 3 roky provozu skládky.
Tab. 20 – Bilance průsakových vod a jejich odvozu na ČOV zpětně za 3 roky provozu 2016 až 2018
Produkce průsakových vod [m3]
2016

2017

2018

8 320

11 060

9 702

Odvoz přebytku na ČOV Boletice

492

432

180

Odvoz přebytku na ČOV Neštěmice

444

480

60

Celkové množství průsakových vod

9 256

11 972

9 942

Rozstřik na těleso skládky

Míra znečištění průsakových vod je uvedena v kapitole B.I.6 v rámci monitoringu, kde jsou uvedeny
i hodnoty za posledních několik let zpětně.

Průsakové vody obsahují vysoké koncentrace

rozpuštěných solí – dusíkatých látek (především amonné ionty), chloridů, rozpuštěných látek,
celkového fosforu, železa a celkového chromu a vysokými koncentracemi CHSK. Část průsakových
vod se v tělese skládky odpaří, část je navázána na odpad. Mimo to množství průsakové vody
ovlivňuje celá řada faktorů – například spotřeba vody pro skrápění, výpar vody a tedy teploty, voda
zadržená v odpadech v různém stádiu a podobně.
Technický stav jímky je pravidelně kontrolován z hlediska těsnosti a to nejméně 1 x za 5 let. Těsnící
fólie skládky je před i po realizaci následných etap zkoušena tzv. vodivostní zkouškou. Před zahájením
skládkování musí být těsnost vždy doložena. Dle posledních zkoušek bylo prokázáno, že stávající
těsnící fólie je bez netěsností a plní svou ochrannou funkci.
Nepředpokládá se, že by realizací záměru došlo k navýšení množství odpadních vod, jelikož provoz
bude realizován po etapách, kdy vždy předchozí etapy budou uzavřeny a dešťové vody tak budou
odvedeny z tělesa do obvodového příkopu s odvodem do bezejmenné vodoteče (levostranný přítok
toku Poustka). Aktivní tak bude vždy pouze přibližně stejně velká část skládky.
Díky zatěsnění skládky dojde ke změně odtokových poměrů, kdy bude rovněž zabráněno infiltraci
srážek do horninového prostředí. Podle HG posouzení je tohoto odhadované množství cca 9 836 m3
v případě, že skládka zachytí 30 % srážek namísto infiltrace do horninového prostředí.
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Podle výsledků infiltračních zkoušek jsou půdy v okolí skládky Orlík IV schopny pojmout dešťové
srážky o intenzitě až 5,4 mm. Ke vzniku občasných splachů dochází pouze za výraznějších dešťů od
10 mm/hod. Skládka má po obvodu odvodňovací zářez, vyložený žlabovkami, takže voda z okolních
ploch nepřichází do styku se skládkou. Samotné těleso skládky je těsněné a fólie je vyspádovaná do
záchytné jímky. Řada laboratorních analýz splachových vod prokázala, že celková mineralizace těchto
vod je vyšší nad úrovní skládky, než pod skládkou. V případě koncentrace amoniaku je pod skládkou
mírně vyšší, avšak v případě hodnoty CHSK je koncentrace nad skládkou podle výsledků až
čtyřnásobná, stejně tak koncentrace draslíku a sodíku.
Dále pak vzniká menší množství splaškových vod, které je odváženo na výše jmenované ČOV dle
potřeby po vyčerpání z bezodtoké jímky splaškových vod u administrativní budovy. Předpokládá se
produkce na úrovni spotřeby, tedy okolo 90 m3 za rok. Množství zaměstnanců se nemění a tedy
i množství odpadních vod splaškových tak bude nadále přibližně stejné.
V případě ukončení provozu musí být tyto vody odvezeny k likvidaci na ČOV a pravidelně pak musí
být prováděn monitoring množství průsakových vod a jejich kvality.
B.III.3 Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
V době výstavby se nepředpokládá významný vznik odpadů. Zemina, která bude vznikat při realizaci
záměru bude deponována dočasně na předešlé etapě skládky a následně bude využita v rámci areálu
skládky. Mimo to pak je v následující tabulce uveden základní přehled odpadů, které mohou vznikat
v době realizace a jejich předpokládané (odhadnuté) množství. Tato tabulka nemusí zahrnovat všechny
odpady, které v době realizace vzniknout, jelikož nelze předpokládat jejich přesné složení ani jejich
množství, nicméně se všemi odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu
s platnou legislativou, zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy v aktuálním
znění. Veškeré odpady budou tříděny podle druhu a skutečných vlastností, přednostně budou
využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě vzniku odpadu nebezpečného
bude tento uložen do zabezpečených a krytých nádob, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do
okolního prostředí. Nádoby na nebezpečný odpad a směsný komunální odpad budou uzavřeny tak, aby
bylo zamezeno vniknutí dešťových vod.
Tab. 21 - Přehled odpadů, které mohou vznikat při realizaci záměru
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

Předpokládané
množství [t.rok-1]

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

N

0.1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0.2

15 01 02

Plastové obaly

O

0.2

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0.2

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

0.05
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15 02 02

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

N

0.05

17 01 07

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

O

5.0

17 04 05

Železo, ocel

O

0.5

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

0.2

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

10.0

17 06 03

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky

N

0.05

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

2.0

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0.5

20 03 03

Uliční smetky

O

0.5

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

0.5

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám, předání bude zaznamenáváno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo rovněž ohlašovacím listem pro
přepravu nebezpečných odpadů.
V době provozu záměru bude vznikat minimální množství odpadů z provozu administrace a údržby
areálu. Příjem odpadů na skládku není v této části oznámení řešen, ale je blíže popsán v části B.I.6.
V této části je text zaměřen na výstupy, tedy samotnou produkci odpadů z areálu. Mimo uvedené
v tabulce níže mohou při provozu vznikat odpady z vytřídění nevhodných příměsí na skládce. Tyto
odpady budou vždy uloženy do příslušných nádob a předány oprávněným osobám v souladu s platnou
legislativou. Obecně jsou pak odpady vznikající z provozu uloženy do shromažďovacích prostředků a
následně jsou předávány oprávněné osobě (firmě). V případě nebezpečných odpadů je zajištěno jejich
uložení tak, aby nedošlo k ohrožení okolního prostředí. Současně je vedena evidence odpadů, včetně
jejich předání.
Tab. 22 – Jiné odpady vznikající během provozu SKasEb
Kód druhu
odpadu

Název

Kategorie

Předpokládané
množství [t.rok-1]

10 12 03

Úlet a prach

O

0.5

13 01 13

Jiné hydraulické oleje

N

0.2

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

0.2

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0.1

15 01 02

Plastové obaly

O

0.1

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0.1

15 02 02

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

N

0.05

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0.2

20 03 03

Uliční smetky

O

0.1

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

0.2
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V případě, že by došlo k ukončení provozu zařízení, nebo kteréhokoliv zařízení, které je jeho
součástí, budou veškeré náplně a provozní kapaliny ze zařízení odčerpány a předány oprávněné osobě.
Se všemi odpady během případného ukončení provozu bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou. Tvar skládky musí být řádně upraven dle projektu a zrekultivován. Následně musí být
prováděn monitoring pohybu tělesa skládky. Celý areál pak bude řádně uklizen a zabezpečen proti
vniknutí neoprávněných osob.
B.III.4 Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
V době výstavby nebude hluková zátěž představovat významné riziko ovlivnění lokality. Záměr se
bude realizovat za etapou II, kde je výrazně odcloněn od obytné zástavby. Nadále bude tak i při
výstavbě ovlivněna lokalita zejména provozem kogenerační jednotky a dopravou, včetně
vnitroareálového provozu. V době výstavby budou všechny stavební práce prováděny výhradně
v denní době, přičemž budou vyloučeny brzké ranní a pozdní večerní hodiny. Rovněž se
nepředpokládá užívání všech mechanismů a zdrojů hluku současně, ani využití po celou pracovní dobu
za den.
V době provozu bude nadále provozována kogenerační jednotka s čerpací stanicí. To je také jediný
zdroj hluku, který je trvale v provozu po celý den. Ostatní zdroje hluku jsou tvořeny pojezdy
manipulační techniky a dopravních prostředků s odpady po areálu skládky. Vlivem realizace záměru
se změní i místo pojezdů manipulační techniky. Doprava na veřejných komunikacích se nemění
a proto ani nedojde k navyšování hlukové zátěže. Pro zhodnocení vlivu záměru byla vypracována
samostatná hluková studie, která je přílohou dokumentace. Pro účely výpočtu je uvažováno v areálu
s pojezdem 80 nákladních a 40 osobních vozidel za den a s parkováním cca 3 osobních vozidel
u administrativní budovy a dále pak s pojezdy manipulační techniky, což je ve výpočtu
zohledněno jako denní pojezd dalších 3 nákladních vozidel v celkovém počtu 40 jízd za den.
Podrobně jsou tyto údaje uvedeny v části B.I.6.
Tab. 23 – Stávající zdroje hluku v areálu – zachování i pro budoucí stav
Zdroje hluku
Kogenerační jednotka
kogenerační jednotka v uzavřeném
kovovém kontejneru s čerpací stanicí
*

Počet
(ks)
1

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

82,9 dB v 1 m

Umístění

Doba
provozu

zpevněná plocha v J
části skládky

24 hodin

) hodnota hlučnosti byla ověřena na místě orientačním měřením hladiny akustického tlaku ve směru k nejbližší obytné zástavbě části Borek

V rámci areálu bylo dále provedeno orientační měření hluku dne 11. října 2018 na jeho jižní
a severní hranici. K orientačnímu měření byl použit hlukoměr SL-5868P, přenosný barometr GPB
3300 a teploměr. Hodnoty směru a rychlosti proudění vzduchu byly orientačně ověřeny podle portálů
ČHMÚ. Měření probíhalo ve 30 minutových intervalech na čtveřici míst okolo areálu, jak je
vyznačeno na obrázku níže. První tři místa zohledňují zejména vnitroareálovou dopravu a pojezd
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kompaktoru. Místo 4 je primárně ovlivněno provozem kogenerační jednotky a z části pak rovněž
vnitroareálovou dopravou v místě vstupu a vážení vozidel.
Tab. 24 – Orientační měření hluku na hranici areálu stávající skládky
Měření
Doba měření

[min.]

Měření 1

Měření 2

Měření 3

Měření 4

30

30

30

30

Teplota vzduchu

°C

21,5 °C

Tlak vzduchu

hPa

975,1

22,0
977,9
-1

Směr větru

-

severozápad, < 5 m.s

Oblačnost

-

jasno, bez srážek

Ekv. hladina
akustického tlaku
Leq,A

dB

47,4

46,9

49,2

54,3

Obr. 10 – Měřící body orientačního měření hluku

Záměr by se neměl negativně projevit šířením významných vibrací. Zdrojem těchto vibrací mohou být
zejména hutnící a stavební práce, nebo obecně doprava. Na veřejných komunikacích však nebude
doprava navyšována, neboť svozová oblasti a množství vstupních odpadů se nijak nemění a tak se ani
neočekává navyšování působení vibrací. Podle sčítání dopravy byly provedeny orientační výpočty
u výpočtových bodů V1D a V2D reprezentující obytnou zástavbu Malšovice 30 a Malšovice 46
u silnice III/25378 a III/25380. Je patrné, že vliv dopravy je v dané oblasti hraniční, avšak samotný
záměr jej dále nijak nenavyšuje, ale udržuje jej na stávající úrovni. Hodnoty níže uvedené jsou však
zatíženy výraznou nejistotou (okolo 19 %) s ohledem na orientační sčítání dopravy. Z toho
důvodu je nutné je brát jen jako orientační dokreslení situace v lokalitě.
Tab. 25 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže z provozu dopravy
Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
Výp. bod

V1D
V2D

Výška
nad terénem

po realizací

Hygienický limit [dB]

LAeq,8h

LAeq,16h

3m

54,2

55

6m

55,1

55

3m

59,3

55

6m

59,7

55
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B.III.5 Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Nad rámec struktury dokumentace je zařazena další kapitola, která uvádí doplňující informace
k předpokládanému vlivu na krajinný ráz. Krajinný ráz je vyjádření přítomnosti znaků přírodní,
kulturní a historické charakteristiky a senzuálním uplatněním znaků a jevů jednotlivých charakteristik
v krajinné scéně.
Lokalita záměru se nachází v CHKO České středohoří, které se vyznačuje rozmanitým profilem
krajiny, kdy se střídají údolí s výškovými body. Krajina je tak v širším okolí výrazně zvlněna.
Z širšího pohledu je estetická hodnota krajiny dána zejména přírodními prvky a jejich uspořádáním
v krajině. Díky vysoké nadmořské výšce a konfiguraci terénu nedošlo k intenzivnímu využití krajiny
zemědělskou pěstební činností a tak více než orná půda zde převažují louky a pastviny a lesy
s množstvím mezí a remízků. Konkrétně v dané lokalitě skládky a nejbližším okolí převažují pastviny
a více vzdálené lesní pozemky. Obydlí jsou v okolí situovány do menších částí v údolích. Nejbližším
významným krajinným prvkem je lesní plocha Sedmihoří a dále pak doprovodné porosty podél toků,
včetně toku Poustka.
Hodnocení vlivu na krajinný ráz je podrobně uvedeno v příloze dokumentace, jako příloha hodnocení
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Hodnocení je založeno na metodickém postupu
autorů I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek a P. Sklenička (2004). Tato metodika je založena
na vyhodnocení a klasifikaci znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu – přírodní, kulturní
a historické, přičemž jde jednak o fyzickou přítomnost znaků, jednak o jejich vizuální projev
v krajinné scéně. Podrobně je hodnocení uvedeno v příloze. V rámci dokumentace jsou pouze
interpretovány zásadní body hodnocení a výsledky hodnocení v části D dokumentace.

Obr. 11 – Pohled z vrcholového bodu 438 m.n.m. na lokalitu rozšíření skládky Orlík IV

Významné uplatnění záměru je patrné z lokality severovýchodně cca 230 m vzdálené. Jedná se svah
pokračující k výškovému bodu (cca 438 m.n.m.), kdy záměr bude realizován v popředí horizontu, kde
v širším pohledu převládají příkré zalesněné svahy se zalesněnými vrcholy, ohraničující dotčený
krajinný prostor. Naprosto převládá přírodní ráz krajiny. Nevhodné znaky jsou pak vysílač mobilního
operátora na vrchu Slavošov, vysílač na Bukové hoře, liniové stavby (VN přes Javorový vrch, NN
podél komunikace Borek – Hlíněná). V těchto místech je významnost vizuálního uplatnění záměru
významná.

64

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Další lokalitou je obec Javory, kde se vizuálně uplatňuje město Děčín, zasazené do údolí řeky Labe.
Pohled na záměr je eliminován terénní vlnou na travnatém horizontu. Prostor je vizuálně ohraničen
kótou Na malinách a hřbetem Sedmihoří. Dřevinné porosty nejsou přítomny a prostor je tak více
otevřený. Ty jsou umístěny na vyvýšeninách a v dálkových pohledech se uplatňují na strmých svazích
skladebného horizontu.
Javorský vrch je další lokalitou s nadmořskou výškou 616,7 m.n.m., který ohraničuje DoKP – plochý
vrchol nad obcí Javory. Dominanty v dálkových pohledech jsou například Ještěd, vrch Ralsko, hřeben
Lužických hor, svahy Tiských stěn a stolová hora Děčínský Sněžník. Vykazuje vysokou estetickou
hodnotu, střídají se porosty lesů a luk doplněné zalesněnými plošinami mezi Děčínem a Děčínským
Sněžníkem. Záměr se zde uplatňuje, avšak jeho význam je stírán vzdáleností a cloněním stávajícími
dřevinnými porosty podél západní a severozápadní hranice území.
Další lokalitou z DoKP je lokalita Nad Bukovem nacházející se nad obcí Český Bukov. Ze
zalesněných vrcholů se záměr vizuálně neuplatňuje vlivem přítomnosti lesních porostů.
Z vyhlídkového bodu zde bude z části patrná etapa 3.
Z kóty 501,6 m.n.m U Lysé bude záměr těsně pod horizontem hřbetu Sedmihoří. Plocha rozšíření
skládky je z velké části kryta zalesněným úbočím vrchu Na malinách a odcloněna stávající dřevinnou
vegetací podél skládky.
Další lokalitou je U Jedlové, kóta 522 m.n.m., kde je dominantou ploché temeno stolové hory
Děčínský Sněžník. Záměr je situován pod nejblíže se uplatňujícím horizontem. Vizuální uplatnění
záměru významně stírá vzdálenost.
Pod Kočičím vrchem, 680 m.n.m. je další z lokalit vzdálenou od skládky cca 7,6 km. Jde o zalesněný
vrchol oblopený plošinou s travními porosty – pastviny. Záměr se zde uplatňuje vizuálně v přímém
pohledu z protějšího svahu údolí Labe, avšak limitováno je vzdáleností od vyhlídkového bodu
a přítomností zeleně podél hranice areálu skládky.
Buková hora – Humboltova vyhlídka je významný vyhlídkový bod na Bukové hoře. Vzhledem ke
členitosti terénu je záměr odcloněn zalesněnými vrcholy a vizuálně se neuplatňuje.
U osady Borek je další lokalita v bezprostředním okolí stávajícího areálu skládky. Plocha rozšíření je
cloněna stávajícím tělesem skládky a přítomností dřevin podél silniční komunikace Borek – Hliněná.
U většiny míst je významnost vizuálního uplatnění záměru uváděna jako nevýznamná. Pouze
v lokalitě Sedmihoří (protější svah a vyhlídka), U obce Javory a Nad Bukovem je hodnoceno
významné vizuální uplatnění.
Z výše uvedeného uplatnění záměru v krajině byl sestaven dotčený krajinný prostor (DoKP), který
sleduje nalezené vymezující horizonty a zohledňuje i vztahy v území. Vizuální uplatnění je omezeno
umístěním v mělkém údolí mezi terénní vyvýšeniny – vrch Na malinách a hřbet Sedmihoří.
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Obr. 12 – Hranice vymezeného DoKP [Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, Alice Háková, črc 2019]
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Záměr se nachází mezi částmi Borek a Hliněná, obce Malšovice, katastrálního území Borek u Děčína.
Jeho předmětem je pokračování skládkování v lokalitě v návaznosti na stávající aktivní 2. etapu
skládky. Skládka je v dané lokalitě dominantním prvkem, jiné průmyslové zdroje se zde nenacházejí.

C.I

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
(NAPŘ. STRUKTURA A RÁZ KRAJINY, JEJÍ GEOMORFOLOGIE A HYDROLOGIE, URČUJÍCÍ SLOŽKY FLÓRY A
FAUNY, ČÁSTI ÚZEMÍ A DRUHY CHRÁNĚNÉ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VÝZNAMNÉ
KRAJINNÉ PRVKY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY,
EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY, PTAČÍ OBLASTI, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY, LOŽISKA NEROSTŮ, DÁLE
ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU, ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ,
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

V následující částí jsou uvedeny základní charakteristiky území, které jsou výchozím podkladem pro
hodnocení záměru v části D dokumentace. V mapových přílohách je záměr označen červeným bodem,
není-li přímo z mapy patrné umístění samotné skládky.
C.I.1

Zvláště chráněná území a mezinárodně významné části přírody

Záměr se nachází na rozhraní II. a III. zóny CHKO České středohoří. V širším okolí ve vzdálenosti
více než 2 000 m od místa záměru se nacházejí maloplodá zvláště chráněná území, jako je například
přírodní rezervace Bohyňská lada, nebo přírodní památka Nebočadský luh. Důležité je však v tomto
případě samotné umístění záměru v CHKO České středohoří.
CHKO České středohoří
Jde o oblast, která se rozkládá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. CHKO
byla vyhlášena v roce 1976 a svou rozlohou 1 063 km2 je druhou největší chráněnou oblastí v České
republice. Typické jsou pro oblast kuželovité tvary kopců, které jsou výsledkem třetihorní vulkanické
činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Oblast
se vyznačuje specifickými přírodními podmínkami, které jsou důvodem pro rozmanité množství druhů
rostlin a živočichů. Charakteristická jsou především teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí
a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou kriticky, nebo silně ohrožené. Území bylo
díky těmto specifickým podmínkám brzy osídleno člověkem. Typická je pro oblast svérázná,
harmonicky utvářená krajiny, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných
sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami. Celková rozloha území CHKO je
1 063 km2 a zahrnuje několik přírodních památek a přírodních rezervací.
[zdroj: AOPK České středohoří]
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Obr. 13 – CHKO České středohoří (odstíny oranžové značí zonaci), zeleně maloplošná zvláště chráněná území

Samotný záměr se nachází na rozhraní II. a III. zóny CHKO České středohoří. Převážná část záměru
náleží do III. zóny ochrany, kde se nacházejí člověkem silně pozměněné ekosystémy, běžně
hospodářsky využívané, zejména lesy se zcela pozměněnou druhovou skladbou a věkově či prostorově
málo strukturované, druhově chudší obhospodařované louky a pastviny, orná půda a ostatní
zemědělské pozemky rozčleněné do menších částí s bohatým zastoupením dřevin mimo les,
s rozptýlenou venkovskou zástavbou. S ohledem na to, že se jedná o zneškodňování odpadů, je možné
tuto činnost provozovat na území CHKO pouze se souhlasem Správy CHKO České středohoří.
Mezinárodně významné části přírody
Záměr nespadá do žádné lokality soustavy NATURA 2000 a nemůže tak dojít k jejímu ovlivnění. To
je rovněž potvrzeno vyjádřením Agentury ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO České
středohoří, které je uvedeno v příloze dokumentace. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je EVL
Porta Bohemica ve vzdálenosti cca 1 500 m východně a jižně od místa skládky, nebo EVL Bohyňská
lada, Chmelník, Lotarův vrch, vzdálená cca 2 200 m severně. Nejbližší ptačí oblastí jsou pak PO
Labské pískovce, vzdálené severně přibližně 5 700 m. V dané lokalitě nejsou evidovány žádné
mokřady, geoparky, či významné biosférické rezervace.

Obr. 14 – Evropsky významné lokality (fialová) a ptačí oblasti (modrá) v okolí záměru
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C.I.2

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 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. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Uzemní systém ekologické stability – vztaženo k záměru
Pro hodnocení byly prověřeny údaje dle územního plánu a dále dostupné mapové portály AOPK –
MapoMat. Území zasahuje do nadregionálního biokoridoru NRBK K4 Jezeří – Stříbrný vrch,
procházející přibližně 430 m jihovýchodním směrem. Charakteristické je mezofilní bučinnou osobou,
tvořenou převážně přirozenými listnatými i smíšenými lesy a okrajově také travními lady. Přibližně
150 m severně od místa záměru se pak nachází regionální biokoridor Sedmihoří, kde jsou
fragmentovitě zastoupeny suťové lesy a teplomilná doubrava. Přibližně ve vzdálenosti 180 m západně
se pak nachází lokální biocentrum LBC 33. Prvky územního systému ekologické stability lokálního
charakteru se zde podle územních plánů nenacházejí. Záměr se nachází v ochranném pásmu lesa 50 m
od jeho okraje. V širším okolí se nachází několik lesních porostů, které jsou významný krajinnými
prvky a zároveň lokální či regionálními biocentry, tyto lesní pozemky by ale neměly být záměrem
negativně zasaženy.
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Obr. 15 – ÚSES neregionálního a regionálního charakteru

Obr. 16 – Porovnání s územním plánem Malšovice

C.I.3

Oblasti surovinových zdrojů

V lokalitě záměru nejsou dle portálu Surovinového informačního systému, České geologické služby,
evidovaná žádná chráněná ložisková území. Nejbližší CHLÚ se nacházejí u obce Dobkovice či
Mírkov, v obou případech je surovinou stavební kámen.
C.I.4

Staré ekologické zátěže

Přímo v místě je evidovaná stará ekologická zátěž Skládka Orlík (ID: 9134009). Skládka Orlík je
komplexem uzavřené skládky Orlík I až IV, přičemž části I až III jsou původní, bez technicky
zatěsněného podloží. Původně skládka sloužila pro ukládání kalů z rybníků, zemědělských odpadů
a jako hnojiště. Následně v roce 1986 bylo umožněno přijímat až 20 % průmyslových odpadů a od
roku 1986 do roku 1996 byla rozšířena na skládku tuhého komunálního odpadu, přičemž po roce 1996
byla provedena její rekultivace, kdy bylo využito inertních odpadů, spočívající ve vybudování
obvodových příkopů pro záchyt srážkových vod z rekultivovaného povrchu skládky a okolních ploch,
stabilizaci čela skládky pomocí sypané hráze a vybudování systému drenáží a jímání průsakových vod
pod čelem skládky. Jímané průsakové vody ze skládky jsou dnes přečerpávány do jímky průsakových
vod provozované skládky Orlík IV.
Postupně bylo v roce 2017 zpracováno několik dílčích dokumentů od analýzy rizik po posudky
a vyjádření k nim, které se v mnohém neshodují a tak celkový stav území není možné v tuto chvíli
jednoznačně posoudit a vyžaduje další monitoring na základě, jak je uvedeno níže a dále pak v části
B.I.6 Monitoring.
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„Podle analýzy rizik z roku 2017 byla na základě dlouhodobého výskytu koncentrací dusičnanů,
chloridů, fosforu a CHSKCr nad přípustným znečištěním dle NV 401/2015 Sb., identifikována závažná
ekologická rizika, která vyžadují nápravná opatření. Tento průzkum uvádí, že dominantní část rizikové
kontaminace povrchových vod pochází ze skládky Orlík IV a pouze menší část ze skládky Orlík III.
Zjištěno bylo více než dvojnásobné množství dusičnanů nad limitem podle vyhlášky č. 83/2014 Sb. ve
studni u č.p. 16, užívané jako zdroj pitné vody, kde jako zdroj kontaminace se uvádí jímání mělké
podzmení vody, které je v těsném kontaktu s povrchovou vodou z bezejmenné vodoteče a jsou tak
vzneseny obavy z průniku škodlivin do vodních zdrojů Prosetínská štola a Dobkovice – Prosetín. Dále
je pak v analýze poukazováno na nevhodný systém obvodové drenáže s odvodem do Prosetínského
kaňonu, kde eroduje skalní podloží (porušený pískovec a jílovec) ve výškovém skoku cca 8 m. V rámci
analýzy se pak požaduje doplnit monitoring o odtokový profil ze skládky Orlík IV, profil situovaný na
bezejmenné vodoteči před vtokem do Poustky a nově zrealizovat průzkumný vrt HV-101 a rovněž
v kontinuálním režimu sledovat průtok pod skládkou Orlík III na pramenních vývěrech tak, aby byly
dodržovány hodnoty přípustného znečištění povrchových vod dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., pouze
u chloridů byl doporučen cílový parametr 250 mg.l-1, jelikož zvýšení množství chloridů je
pravděpodobně způsobeno jinými zdroji, zejm. solením vozovky [zdroj: SEKM, analýza rizik 2017]“.
Naproti výše uvedené analýze rizik bylo vypracované Zhodnocení závěrů analýzy rizik pro skládku
Orlík III a výsledků monitoringu společností GET s.r.o. a GEODYN spol. s r.o. v areálu skládek Orlík
III a IV – hydrogeologický posudek. Zhodnocení je přílohu oznámení, neboť obsahuje velmi důležité
informace pro hodnocení. V hodnocení jsou uvedeny rovněž i závěry z jednotlivých studií
a argumenty pro a proti uvedeným hodnocením. Důležité je zejména tvrzení, že vzorkování potvrdilo
závěry dvou předchozích etap (červenec a září 2017 společností GET s.r.o.), že znečištění v povrchové
vodě nad skládkou Orlík IV je vyšší v základních ukazatelích než pod skládkou Orlík IV. Těsnost
izolační fólie skládky Orlík IV byla rovněž ověřena zkouškami, jejichž závěrem bylo konstatování, že
na kontrolované ploše je bez netěsností a plní svou ochrannou funkci. Dalšími pracemi tedy nebylo
zjištěno, že by zdrojem znečištění byla skládka Orlík IV, ale s největší pravděpodobností to
budou činnosti prováděné nad úrovní skládky, tedy zemědělské činnosti, údržba komunikací či
jiné aktivity. V analýze rizik je rozporováno zejména nedostatečné řešení průtokových poměrů
a nepříliš důsledné řešení možných ostatních zdrojů kontaminace mimo skládku.
Závěrem tak hodnocení uvádí, že na základě provedené analýzy rizik nelze konstatovat, že skládka
Orlík IV je zdrojem znečištění povrchových vod přitékajících do bezejmenné vodoteče, neboť šetření
společnosti GET s.r.o. prokázala, že tyto povrchové vody se vyskytují pouze v době prudkých srážek
nebo tání sněhu a v konkrétně 3 předchozích etapách vzorkování byly znečištění povrchových vod nad
skládkou (mimo možné ovlivnění provozem skládky Orlík IV) vyšší než pod skládkou. V rámci
kapitoly B.I.6, části Monitoring jsou pak navržena opatření pro další sledování (monitoring) v lokalitě,
kdy teprve na základě rozšířeného monitoringu realizovaného nejméně po dobu nejméně následujících
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2 let bude možné provést aktualizaci analýzy rizik pro skládku Orlík, která následně zohlední
i potenciální další zdroje znečištění povrchových či podzemních vod, jako jsou zemědělské činnosti
a údržba komunikací. Mohlo se ale rovněž jednat o jednorázový únik provozních hmot z dopravního
prostředku a podobně. Teprve po provedení dlouhodobého monitoringu bude možné stanovit případná
nápravná opatření tak, aby plnila účel. Na následujících grafech jsou odběry z 2. 8. 2017 a 1. 9. 2017
provedené společností GET s.r.o., ze kterých je patrné změny koncentrací vybraných látek.

Obr. 17 – Koncentrace vybraných látek nad a pod skládkou dle průzkumu GET s.r.o. (2017, e.č. 4066/2017)

Další vzorek byl pak odebrán na počátku roku 2018, kde je rovněž patrné doložené předpokladů, že
nad úrovní skládky jsou hodnoty vyšší, než pod úrovní. Vysoké obsahy chloridů, sodíku a draslíku nad
skládkou svědčí zřejmě o vlivu technické úpravy vozovky v zimních měsících (solení silnice). Nižší
koncentrace pod skládkou způsobuje pak rovněž částečné usazení na dně lokálních depresí
a naředěním vzorku z dalších okolních přítoků pod skládkou.

Obr. 18 – Koncentrace vybraných látek nad a pod skládkou [zdroj: GET, s.r.o. – Vyjádření k výsledkům
laboratorních rozborů vzorků povrchových vod, leden 2018]
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Na následujícím obrázku jsou pak uvedeny i další lokality staré ekologické zátěže, které jsou v širším
okolí záměru evidovány. Další lokalita staré ekologické zátěže se nachází ve středu části Hliněná, obce
Malšovice. Je evidovaná pod názvem 205 Ve středu obce a pravděpodobně se jedná o bývalou menší
skládku TKO. Bližší informace o prozkoumanosti nejsou známé. Obdobně je pak evidovaná rovněž
lokalita 015 U silnice Borek – Malšovice stejného charakteru.

Obr. 19 – Evidovaná místa staré ekologické zátěže v okolí záměru

C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A
POPIS JEHO SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA
OVZDUŠÍ (NAPŘ. STAV KVALITY OVZDUŠÍ), VODY (NAPŘ. HYDROMORFOLOGICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ A
JEJICH ZMĚNY, MNOŽSTVÍ A JAKOST VOD ATD.), PŮDY (NAPŘ. PODÍL NEZASTAVĚNÝCH PLOCH, PODÍL
ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ PŮDY A JEJICH STAV, STAV EROZNÍHO OHROŽENÍ A DEGRADACE PŮD, ZÁBOR PŮDY,
EROZE, UTUŽOVÁNÍ A ZAKRÝVÁNÍ), PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (NAPŘ. STAV A
ROZMANITOST FAUNY, FLÓRY, SPOLEČENSTEV, EKOSYSTÉMŮ), KLIMATU (NAPŘ. DOPADY SPOJENÉ SE
ZMĚNOU KLIMATU, ZRANITELNOST ÚZEMÍ VŮČI PROJEVŮM ZMĚNY KLIMATU), OBYVATELSTVA A
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, HMOTNÉHO MAJETKU A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH A
ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ

Záměr se nachází přibližně 5 kilometrů od Děčína, na levém břehu Labe, v nadmořské výšce okolo
350 – 380 m.n.m., mezi částmi Borek a Hliněná, obce Malšovice.
C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Záměr spadá do klimatické oblasti MT9 podle
rozdělení

dle

E.Quitta,

pro

kterou

je

charakteristické teplé a suché léto, poměrně
krátký přechod z mírně teplého jara do léta a
z léta do teplého až mírně teplého podzimu.
Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi
krátkým obdobím trvání souvislé sněhové pokrývky.

73

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Obr. 20 – Klimatické oblasti v lokalitě dle E.Quitta
Tab. 26 - Klimatické ukazatele zájmové lokality
Průměrné hodnoty za
rok pro oblast MT 9

Klimatické ukazatele oblasti
Počet letních dnů ta rok

40 – 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4 °C

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7 °C

Průměrná teplota v červenci

17 až 18 °C

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8 °C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 až 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 a 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 až 80

Počet jasných dnů v roce

120 až 150

Počet zamračených dnů v roce

40 až 50

Dále je možné území charakterizovat podle
měsíčních dat dostupných na portále ČHMÚ pro
Ústí nad Labem. Uvedeny jsou průběhy měsíčního
úhrnu srážek a měsíčního počtu dní se srážkami
alespoň

1

mm

ve

srovnání

s dlouhodobým

průměrem 1981 – 2010 a dále pak úhrn srážek
v roce 2017. Obr. 21 – Průběh měsíčního úhrnu srážek
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Obr. 22 – Úhrn srážek za rok 2017 podle portálu ČHMÚ

V následující tabulce jsou uvedeny srážkové úhrny za rok 2017 pro Ústecký kraj za jednotlivé měsíce.
Srážkové úhrny jsou uvedeny v mm. Celkem za rok 2017 byl v Ústeckém kraji srážkový úhrn 667
mm, což je při srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1981 – 2010 mírně nadprůměrná hodnota.
Tab. 27 – Srážkové úhrny za rok 2017 v mm
Měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Srážky

46

21

47

48

33

84

80

92

42

83

46

45

Lokalitu je možné charakterizovat podle tzv. imisního pozadí, které je dáno mapami úrovní znečištění
ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek za
předchozích 5 let, které jsou zveřejněny na portále Českého hydrometeorologického ústavu.
Tab. 28 - Pětiletý průměr 2012 - 2016 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Jednotka

Doba průměrování

Limitní hodnota

Pětiletý průměr
2012 – 2016

Arsen

[ng/m3]

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

1.64

NO2

[μg/m3]

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

12.3

SO2 M4

[μg/m3]

24 hodin

125 µg.m-3

31.3

BZN

[μg/m3]

1 kalendářní rok

5 µg.m-3

1.1

BaP

[ng/m3]

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

0.53

PM10 M36

[μg/m3]

24 hodin

50 µg.m-3

35.6

PM10

[μg/m3]

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

20.1

PM2,5

[μg/m3]

1 kalendářní rok

20 µg.m-3

14.9

Znečišťující látka
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[ng/m3]

Olovo

3

Nikl

[ng/m ]
3

Kadmium

[ng/m ]

1 kalendářní rok

0,5 µg.m-3

3.9

1 kalendářní rok

-3

0.5

1 kalendářní rok

20 ng.m
5 ng.m

-3

0.47

Nejbližší imisní stanice, monitorující koncentrace prachových částic frakce PM10 a PM2,5, je stanice
UDCMA – Děčín, na které byla naměřena v roce 2018 nejvyšší průměrná roční koncentrace PM2,5 ve
výši 23,2 µg.m-3. V případě PM10 M36 byla naměřena n-tá nejvyšší hodnota v kalendářním roce 2018
ve výši 52,9 µg.m-3, průměrná roční koncentrace pak 28,8 µg.m-3.
V lokalitě nebylo dle pětiletých průměrů zjištěno, že by docházelo k překračování některé limitní
hodnoty stanovené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Lze tedy konstatovat, že
se nejedná o lokalitu se zhoršenou kvalitou ovzduší a většina hodnot sledován škodlivin je výrazně
pod úrovní limitu. Mimo skládku se v blízkém okolí nenacházejí žádné průmyslové zdroje znečištění
ovzduší. Převažují tak spalovací zdroje na fosilní paliva v domácnostech obcí v lokalitě a méně pak
doprava.
Tab. 29 - Přehled použitých zkratek znečišťujících látek
Arsen
NO2
SO2 M4
BZN

[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace

3

NO2 - roční průměrná koncentrace

3

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

3

Benzen - roční průměrná koncentrace

3

[μg/m ]
[μg/m ]
[μg/m ]

BaP

[ng/m ]

Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

PM10 M36

[μg/m3]

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

PM10
PM2,5
Olovo
Nikl
Kadmium

3

PM10 - roční průměrná koncentrace

3

PM2,5 - roční průměrná koncentrace

3

Olovo - roční průměrná koncentrace

3

Nikl - roční průměrná koncentrace

3

Kadmium - roční průměrná koncentrace

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

C.II.2 Voda
Území spadá do povodí Labe, hydrologického pořadí 1-14-02-0200 Poustka. Nachází se na pravém
břehu řeky Labe, přibližně 1 500 m od toku. Přímo v místě záměru se nenacházejí žádné významné
vodní toky. Areál skládky je ale odvodňován do bezejmenné vodoteče, jehož recipientem je tok
Poustka, který protéká obcí Prosetín a Dobkovice až do řeky Labe. V místě skládky tak dochází
k proudění vody pouze při silnějších deštích, nebo při intenzivnějším tání sněhu. Bezejmenná vodoteč,
se do uvedeného toku Poustka napojuje v obci Prosetín. Všechny povrchové vody tekoucí a stojaté
v okolí jsou uvedeny na obrázku níže. Páteř vodních toků tvoří Labe, které prochází územím CHKO
České středohoří v severojižním směru a vytváří tak krajinnou scenérii zaříznutého údolí, místy
kaňonovitého rázu.

76

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Obr. 23 – Povrchové vody tekoucí a stojaté [zdroj: HEIS VÚV TGM]

Záměr nespadá do žádné záplavové oblasti. Z hlediska chráněných oblastí nespadá do chráněné
oblasti přirozené akumulace vod. Nejbližší CHOPAV je Severočeská křída, vzdálená přibližně 6
kilometrů severně. Nejbližším ochranným pásmem vodního zdroje je Dobkovice – prameniště, ve
vzdálenosti cca 300 metrů, které se nachází částečně ve směru proudění podzemních vod od skládky.
Přímo do místa skládky pak zasahuje dle územního plánu II. stupeň ochranného pásma uvedeného
zdroje. V části Prosetín je několika objekty využíváno čerpání podzemní vody ze studny, jinak je tato
část připojena k veřejné síti. Část Borek je zásobena pitnou vodou zcela individuálně, tedy
z domovních studní. Nicméně tato oblast je prakticky mimo potenciální riziko kontaminace ze
skládky, protože směr proudění podzemní vody je JJZ. V místě rozvodnice se navíc nachází
monitorovací vrt, který jak bylo zjištěno již není ovlivněn tělesem skládky.
Ochranné pásmo vodního zdroje je rozděleno na dva stupně, kdy I. stupeň ochrany je tvořen přímo
prameništi a II. stupeň zasahuje k blízkosti skládky Orlík IV, jak je patrné na následujícím obrázku.
Hranice I. pásma je pevně vymezena, je zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob a jsou zde
výrazně omezeny jakékoliv činnosti, které by mohly ovlivnit kvalitu vody.

Obr. 24 – Vyznačení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (modrá) a prostoru skládky (červené
ohraničení), zdroj: SčVK, a.s.
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Obr. 25 – Vyznačení ochranných pásem I. stupně Dobkovického prameniště (žlutě ohraničeno) a prostoru pro
rozšíření skládky (červeně ohraničený prostor)

Z hlediska podzemních vod spadá oblast do hydrogeologického rajónu 4612 Křída Dolního Labe po
Děčín – levý břeh, severní část, jehož geologická jednotka je tvořena sedimenty svrchní křídy.
Rozkládá se na celkovém území 331,796 km2. Podle dostupných informací jsou v území 2 trvalé
souvislé zvodně a lokálně je vyvinuta nesouvislá přípovrchová zvodeň. Směr proudění podzemní vody
je od SSV k JJZ, ve směru morfologické deprese terénu. Spodní zvodeň je vázaná na kolektor
bazálních křídových pískovců s průlinovo-puklinovou až průlinovou propustností. Svrchní mělká
zvodeň je vázaná na propustnější polohy kvartéru, na některé puklinově propustné partie vulkanitů
a na puklinově a z části průlinově propustné pískovce. Lokálně se vyskytuje nesouvislé zvodnění
v připovrchové zóně rozvolněných hornin, vázané na rozsáhlejší části sesuvů a vrstvu kvartérních hlín
v úsecích rovného či málo svažitého terénu. Mělce pod terénem se nachází podzemní voda ve dně
údolí pod čelem skládky Orlík III (0,5 až 0,9 m), jinak sondami nebyla zjištěna [zdroj: Systém
evidence kontaminovaných míst]. U skládky Orlík IV byla v období výstavby podzemní voda u vrtů
PV-1 a PV-2 zastižena v hloubkách od 4 do 11 metrů.
C.II.3 Horninové prostředí a půda
Záměr se nachází v nadmořské výšce přibližně 350 až 380 m.n.m. Ve vrstevním sledu je možné
zachytit sedimenty turonu a coniaku, které spočívají na skalním podloží reprezentovaném rulami
krušnohorského krystalinika. Převažující horninou jsou vápnité slínovce, vápnité jílovce až vápnité
pískovce. Místy se mohou vyskytovat polohy prachovitých jílovců. Skrze křídu pronikají
neovulkanické horniny terciérního stáří, převážně čediče, foidity a fonolity. Kvartérní uloženiny jsou
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tvořeny deluviálními sedimenty charakteru svahových hlín a hlinitokamenitých sutí. Podle
geomorfologického členění se řadí do následujících částí:
Systém:

Hercynský

Subsystém:

Hercynská pohoří

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie: Krušnohorská soustava
Oblast:

Podkrušnohorská oblast

Celek:

České středohoří

Podcelek:

Verneřické středohoří

Okrsek:

Ústecké středohoří
Podle Demka (Hory a nížiny) se jedná o méně členitou vrchovinu na levém břehu
hlukového antecedentního údolí Labe, tvořená třetihorními vulkanity (převážně čediči)
povrchových a podpovrchových těles, méně svrchnoturonskými až koniackými
slínovci a pískovci. Reliéf je destruovaný neovulkanický, se zbytky posopečného
zarovnaného povrchu se strukturními plošinami, hřbety a výraznými kuželovitými
a kupovitými suky s tvary zvětrávání a odnosu hornina s četnými sesuvy. Pruh při
labském údolí rozbrázděn hlubokými údolími potoků. Oblast je nepatrně až převážně
zalesněna, zejména na jižním okraji převažují smrkové porosty s vtroušeným bukem,
borovicí a dubem [zdroj: Demek a kol. – Hory a nížiny].

Podle půdní mapy ČR se v místě vyskytují KAMBISOLY, typ kambizem modální, která je tvořena
středně těžkými a lehčími středními substráty. Tyto půdy se vytvářejí zejména ve svažitých
podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší míře pak v rovinatém reliéfu. Půdy spadají do
hydrologické skupiny B, tedy půdy se střední rychlostí infiltrace, středně až dobře odvodněné.
Jednotlivé pozemky dotčené záměrem jsou uvedeny v části B.II.1 Půdy. Nově dotčené plochy jsou
v současné době využívané jako pastviny skotu. Jedná se převážně o půdy pod ochranou zemědělským
půdním fondem. Bonitované půdně ekologické jednotky jsou uvedeny rovněž v části B.II.1, převážně
se jedná o třídu IV a V. V širším okolí převažují rovněž zemědělsky využívané pozemky, zejména
pastviny na protější straně severně a severovýchodně od skládky.
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C.II.4 Fauna a flóra
Území spadá do bioregionu III-1 Děčínská vrchovina, kde biota je velmi příbuzná Ralské pahorkatině,
Lužickým horám a do jisté míry i svahovým polohám Krušných hor a dále do Německa
s biogeografickou podprovincií severoněmecko-polských nížin. Samotný záměr je rozšířením stávající
skládky Orlík IV. V průběhu května až července 2019 byl proveden biologický průzkum, jehož plné
znění je uvedeno v příloze dokumentace. Mimo pochůzkové činnosti bylo využito i doplnění
z databází AOPK. V místě záměru se vyskytují převážně travní porosty (pastviny), místy zarostlé
náletem keřů, převážně růže šípkové.
Flóra a vegetace v zájmovém území
Svahy stávajícího tělesa skládky jsou porostlé ruderální vegetací a náletem převážně nepůvodních
druhů dřevin – například pajasan žláznatý a trnovník akát, dále bez černý, růže šípková, javor babyka
a hlohy. Z bylin poté kopřiva dvoudomá, třtina křovištní, barborka obecná, vlaštovičník větší, bodlák
obecný, štětka planá, sveřep měkký, sveřep bezbranný, kakost smrdutý, kokoška pastuší tobolka, mléč
rolní a zahradní kultivar kosatce a dýně. V blízkosti stávajícího oplocení lze pak nalézt travino-bylinné
porosty s převahou ovsíku vyvýšeného, srhy laločnaté, vikve chlupaté, svízele přítuly, podbělu
lékařského a zarůstající třtinou křovištní. Dále je zde mladý nálet břízy bělokoré, vrby jívy, trnovníku
akátu a rakytníku. V místě rozšíření jsou travní porosty, na hranici 3. a 4. etapy s mezí porostlou
náletem růže šípkové. Deponie zeminy v dolní části 3. etapy je porostlá náletem trnovníku akátu,
ořešáku královského a břízy bělokoré, jasanu ztepilého a myrobalánu. V ruderální vegetaci dominuje
pcháč rolní, kopřiva dvoudomá, barborka obecná, srha laločnatá, mléč rolní, lopuch plstnatý, pýrovník
psí a ostružiník křovitý. Travní porosty jsou etapovitě paseny, přičemž převládají trávy jako ovsík
vyvýšený, lipnice luční, jílek vytrvalý, sveřep jalový, sveřep měkký, kostřava luční, psárka luční,
bojínek obecný, pýr plazivý a poháňka hřebenitá. Místy lze nalézt kvetoucí dvouděložné rostliny, jako
jsou řebříček obecný, hrachor luční, svízel bílý, lnice květel, svízel syřišťový, vratič obecný, vikev
ptačí, hadinec obecný, mrkev obecná, kozí brada luční, kopretina bílá, tolice dětelová, zvonek
rozkladitý a jetel luční. Místy hojně zde rostou také druhy konkurenčně silné, jako bodlák obecný,
třtina křovištní, mochna plazivá, lopuch plstnatý, heřmánkovec přímořský, kopřiva dvoudomá, šťovík
tupolistý, přeslička rolní, pampeliška lékařská a křen selský. Na několika místech se nachází také řepík
lékařský, jetel horský, ostřice měkkoostenná, chrastavec rolní či hadinec obecný, kozinec sladkolistý a
chrpa luční. Podél hranice na západě se vyskytuje mezernatý porost bezu černého. V dřevinném
porostu se vyskytuje dub letní, habr obecný, javor babyka, jeřáb břek, líska obecný, hloh, třešeň ptačí,
růže šípková, topol osika, hrušeň a meruzalka. V podrostu dominuje netýkavka malokvětá, lipnice
hajní, srha laločnatá, česnáček lékařský, hluchavka bílá a popenec břečťanolistý. Severní hranici
lemuje stávající komunikace, podél které rostou ovocné dřeviny (třešeň, hrušeň) a dále trnovník akát.
Lokálně je pak vyvinuta vegetace mělkých vysýchavých půd s dominancí kostřavy ovčí, ke které se
přidávají chrastavec rolní, řepík lékařský, kozlíček zubatý, rozchodník ostrý, růže galská, chrpa
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latnatá, česnek planý, jahodník obecný, mochna stříbrná, huseníček rolní, kakost holubičí a hadinec
obecný. Na výslunném svahu pod silniční komunikací a na okraji pastviny, kde je uvažovaná realizace
záměru, resp. obslužné komunikace lemující těleso skládky, byl zjištěn druh Rosa gallica růže galská,
která je uvedena v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR v kategorii ohrožení VU. Podrobněji,
včetně fotodokumentace, jsou uvedeny údaje v hodnocení v příloze dokumentace.
Flóra a vegetace v zájmovém území
V tabulce níže je uveden přehled nalezených druhů bezobratlých živočichů. Dále byl zjišťován výskyt
plazů a obojživelníků. V území chybí vhodné biotopy pro rozmnožování obojživelníků. Při okrajích
lokality byla zjištěna silně ohrožená ještěrka obecná.
Tab. 30 - Seznam zjištěných bezobratlých druhů živočichů
České jméno

Odborné jméno

ZCHD

Poznámka

Aelia acuminata

kněžice kuželovitá

běžný luční druh

Ampedus sp.

kovařík

Araneus sp.

křižák

Cantharis sp.

páteříček

Coriomeris denticulatus

vroubenka trnonohá

Cryptocephalus sp.

krytohlav

Deraeocoris ruber

klopuška měnlivá

běžný luční druh

Dolycoris baccarum

kněžice chlupatá

běžný luční druh

Ectobius lapponicus

rusec laponský

běžný druh nelesních biotopů a
okrajů lesa

Eurydema oleracea

kněžice zelná

běžný luční druh

Eurygaster maura

kněžice obilní

běžný luční druh, na travách

Galeruca tanaceti

bázlivec vratičový

běžný luční druh

Graphosoma italicum

kněžice páskovaná

běžný luční druh, na miříkovitých
rostlinách

Heliophanus cupreus

skákavka měděná

běžný druh luk

Himacerus apterus

lovčice krátkokřídlá

běžný luční druh

Larinus sp.

nosatec

Leoptogaster sp.

roupec

Leptophyes albovittata

kobylka bělopruhá

běžný luční druh

Leptopterna dolabrata

klopuška hnědožlutá

běžný luční druh

Lycaena phlaeas

ohniváček černokřídlý

Malachius bipustulatus

bradavičník dvouskvrnný

běžný luční druh

Mangora acalypha

křižák luční

běžný luční druh

Oedemera podagrariae

stehenáč nahnědlý

běžný luční druh

Oxycarenus lavaterae

blánatka lipová

nepůvodní druh, na lípách

Oxythyrea funesta

zlatohlávek tmavý

běžný luční druh
méně hojný druh luk

O
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Phylloneta impressa

snovačka pečující

běžný druh nelesních biotopů

Platystoma seminationis

temnatka běžná

běžný luční druh

Polyommatus icarus

modrásek jehlicový

běžný luční druh, jeden z našich
nejběžnějších modrásků

Protaetia cuprea

zlatohlávek zlatý

běžný druh, vyvíjející se v trouchu
listnatých stromů

Pseudochorthippus parallelus

saranče obecná

běžný luční druh

Smaragdina sp.

krytohlav

Tettigonia sp.

kobylka

Thymellicus sp.

soumračník

Mimo to byl průzkum zaměřen také na ptactvo a tak další tabulka ukazuje seznam zjištěných druhů
ptactva.
Tab. 31 - Přehled ptáků zaznamenaných na lokalitě
Druh
Alauda arvensis, skřivan polní

ČS 2017* ZCHD**

Poznámka

-

sběr potravy

Buteo buteo, káně lesní

LC

sběr potravy

Carduelis carduelis, stehlík obecný

LC

sběr potravy

Carduelis chloris, zvonek zelený

LC

hnízdí v dřevinných porostech při okraji plochy

Columba palumbus, holub hřivnáč

LC

sběr potravy

Corvus corax, krkavec velký

-

O

sběr potravy

Cuculus canorus, kukačka obecná

LC

výskyt vázán na lesní porosty

Dendrocopos major, strakapoud velký

LC

výskyt vázán na lesní porosty

Dendrocopos medius,
strakapoud prostřední

VU

Emberiza citrinella, strnad obecný

LC

sběr potravy

Falco tinnunculus, poštolka obecná

LC

sběr potravy

Fringilla coelebs, pěnkava obecná

LC

Garrulus glandarius, sojka obecná

LC

Hirundo rustica, vlaštovka obecná

NT

O

sběr potravy

Lanius collurio, ťuhýk obecný

NT

O

hnízdí v keřových porostech v rámci dotčeného území

Milvus milvus, luňák červený

CR

KO

Motacilla alba, konipas bílý

LC

sběr potravy

Parus major, sýkora koňadra

LC

hnízdí v dřevinných porostech při okraji plochy

Parus caeruelus, sýkora modřinka

LC

hnízdí v dřevinných porostech při okraji plochy

Passer montanus, vrabec polní

LC

sběr potravy

Phylloscopus collybita,
budníček menší

LC

výskyt vázán na lesní porosty

Phylloscopus trochilus, budníček větší

LC

výskyt vázán na lesní porosty

Pica pica, straka obecná

LC

sběr potravy

Serinus serinus, zvonohlík zahradní

LC

sběr potravy

O

výskyt vázán na lesní porosty

výskyt vázán na lesní porosty
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Sitta europaea, brhlík lesní

LC

výskyt vázán na lesní porosty

Sturnus vulgaris, špaček obecný

LC

hnízdí v dřevinných porostech při okraji plochy

Sylvia atricapilla, pěnice černohlavá

LC

hnízdí v keřových porostech na okraji dotčeného
území

Sylvia communis, pěnice hnědokřídlá

LC

hnízdí v keřových porostech na okraji dotčeného
území

Turdus merula, kos černý

LC

sběr potravy

Turdus philomelos, drozd zpěvný

LC

sběr potravy

* Druhy zařazené do aktuálně platného Červeného seznamu obratlovců (Chobot & Němec 2017), kategorie: CR – critically endangered,
kriticky ohrožený, EN – endangered, ohrožený, LC – least concern, málo dotčený, VU – vulnerable, zranitelný, NT – near threatened, téměř
ohrožený = druh je blízko klasifikaci VU.
** Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění, kategorie: O – ohrožený, KO – kriticky ohrožený

Ze savců byli zjištěni spíše drobní hlodavci, jako norník rudý a myšice rodu Apodemus. V rámci
travních porostů se hojně vyskytuje hraboš polní. V okolí skládky pak potkan obecný. V širším okolí
zájmového území lze spatřit také větší druhy jako zajíc polní, srnec obecný, prase divoké, nebo liška
obecná a kunovité šelmy.
Záměr spadá do území III. zóny CHKO České středohoří, které bylo popsáno v předchozí části C.I.
Nespadá do žádného maloplošného zvláště chráněného území. Záměr rovněž nezasáhne žádné
regionální či lokální prvky územního systému ekologické stability. Z hlediska přírodních biotopů se
neblíže k záměru nachází západně L3.1 Hercynské dubohabřiny, který ale nebude negativně zasažen.
Ostatní biotopy se nacházejí ve větších vzdálenostech od záměru a jejich ovlivnění se nepředpokládá.
Z hlediska nepřírodních biotop, resp. biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem se
nacházejí v blízkém okolí biotopy X5 Intenzivně obhospodařované louky a X7 Ruderální bylinná
vegetace mimo sídla.

Obr. 26 – Mapování biotopů v okolí skládky Orlík [zdroj: MapoMat, AOPK]
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C.II.5 Charakteristika současného stavu krajiny
Záměr se nachází mimo zastavěné území obce Malšovice v místní části Borek, v nadmořské výšce od
380 do 400 m.n.m. Vyskytují se zde převážně travní porosty, které jsou paseny skotem, místy zarůstají
náletem keřů, převážně růže šípkové. Charakteristická je lesozemědělská mozaika využití území
a zejména členitý reliéf se strmými svahy, plochými temeny a s vystupujícími vrchy či ostrohy. Území
spadá do Ústeckého středohoří, které je charakteristické destruovaným neovulkanickým reliéfem se
zbytky posopečného zarovnaného povrchu, strukturními plošinami, hřbety a výraznými kuželovitými a
kupovitými suky s tvary zvětrávání a odnosu hornin a s počtenými sesuvy.
Podle preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO České Středohoří je DoKP součástí území
určitého krajinného typu s kódem 5M7 – krajina kolonizovaná v pozdním středověku, hercynského
okruhu, dle využívání lesozemědělská a dle reliéfu v krajině sopečného pohoří.
Nejblíže situovanou osadou je místní část obce Malšovice – Borek. Území skládky a její okolí bylo
dříve využíváno jako pole. Většina objektů v okolních částech a sídlech je využívána k rekreaci.
Záměr bude situován do mělkého údolí mezi hřbetem Sedmihoří a vrchem Na malinách. Stávající
těleso částečně kryje vzrostlá zeleň podél hranice území. Záměr se uplatňuje z průhledů i ze širšího
okolí, avšak v krajinné matrici se jedná o nevýznamné uplatnění z hlediska širšího území. Záměr je
umístěn pod vymezenými horizonty a vzhledem k omezenému rozsahu se proto významně
neuplatňuje.
C.II.6 Obyvatelstvo
Záměrem bude nejvíce dotčena část Borek, obce Malšovice. V okolí se dále nachází část Hliněný,
která však z pohledu možného přímého ovlivnění je prakticky vyloučena, neboť mezi skládkou a obcí
se nachází výrazná terénní vlna. Zejména z hlediska vodního hospodářství pak může být dotčena část
Prosetín, obce Dobkovice, která se nachází jižně od místa záměru. Bezejmenný tok, kam jsou sváděny
srážkové vody ze skládky zde vtéká do toku Poustka. Rovněž proudění podzemních vod je ve směru
k JJZ. Přímé ovlivnění provozem skládky se ale nepředpokládá, neboť vzdálenost je relativně
významná a přechod je tvořen významným převýšením ve směru ke skládce.
Nejbližším objektem přímo dotčeným tak je objekt č.p. 24 v části Borek – Malšovice, který je
vzdálený od místa záměru přibližně 300 m. Samotná obec Malšovice zabírá rozlohu 1 304 ha ve svém
katastrálním území. Zahrnuje celkem 6 částí a ke dni 1.1.2017 evidovala 851 obyvatel. Část Borek je
menším územím obce a je zde evidováno celkem asi 25 adres. Podle dostupných informací zde v roce
2011 žilo 27 obyvatel.
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Obr. 27 – Nejbližší obytný objekt od skládky Orlík

C.II.7 Architektonické a jiné kulturní památky
V místě samotného záměru se nenacházejí žádné architektonické či jiné kulturní památky. Nejbližší
památkou je kaplička v části Borek. Jinak v blízkém okolí nejsou památky příliš hojné. Území je
významné spíše přírodními poměry, než kulturními či architektonickými památkami. Větší množství
památek se nachází v oblasti okolo Děčína a Ústí nad Labem. Jejich ovlivnění ale není
pravděpodobné.
Z hlediska archeologického spadá území do kategorie III, tedy území, které mohlo být osídleno, či
jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán,
pravděpodobnost výskytu je 50 %. V případě potřeby tak musí být umožněno investorem provedení
archeologického průzkumu.
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C.III

CELKOVÉ

ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO

ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ
ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH
POZNATKŮ POSOUDIT

Záměr se nachází ve III. zóně CHKO České Středohoří. Nezasahuje ale přímo do žádného
maloplošného zvláště chráněného území. Ekosystémy v lokalitě jsou silně ovlivněny člověkem
a převažují tak hospodářsky využívané plochy. V případě rozšíření se jedná o plochy využívané jako
pastviny. Záměr nespadá do žádné lokality Natura 2000. Z hlediska prvků ÚSES zasahuje do
nadregionálního biokoridoru. Lokální a regionální biokoridory nebudou záměrem ovlivněny. Záměr se
nachází v blízkosti lesních pozemků a v rámci IV. etapy zasáhne jejich ochranné pásmo.
Z hlediska chráněných území by v případě nerealizace záměru byl zachován stávající stav, kdy by
nedošlo k záboru pastviny a nezvyšoval by se vliv na faunu a flóru v okolí, včetně zvláště chráněných
druhů, které byly v místě identifikovány. Na základě navržených opatření je ale tento zásah přijatelný
s předpokladem obnovení vhodných ekosystémů pro další život zástupců fauny a flóry. Je nutné
dodržet požadavky na odstraňování dřevin, či výrazné stavební práce. Dále se navrhuje výsadba
dřevin pro omezení vlivu na krajinu.
V území je řešena stará ekologická zátěž, která se ale týká předchozích částí skládky, zejména pak
Orlík III. Samotný záměr se nachází v místě, kde nedochází k žádné kontaminaci. Jedná se o skládku
řízenou a dostatečným způsobem zabezpečenou.
V případě, že záměr nebude realizován, nedojde ve věci staré ekologické zátěže k žádné změně, neboť
záměr tento vliv nijak nenavyšuje.
Z hlediska kvality ovzduší se nejedná o lokalitu se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jsou plněny limitní
hodnoty dle zákona č. 201/2012 Sb.
S ohledem na charakter záměru se nepředpokládají žádné sledovatelné změny oproti stávajícímu
stavu.
Z hlediska vodního prostředí záměr nepřímo ovlivní povrchové vody (odvod srážkových vod).
Z hlediska vody podzemní bude výrazně zabezpečen. Záměr samotný nespadá do ochranného pásma
vodního zdroje, ale dotýká se jeho hranice.
Pro záměr jsou navržena preventivní opatření, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových či
podzemních vod. V případě, že záměr nebude realizován, nedojde k navýšení odvodu srážkové vody,
ale tato bude zasakována v místě.
Z pohledu fauny a flóry byly v místě zjištěny zvláště chráněné druhy, u kterých bude nutné požádat
o výjimku. Záměr přímo nezasahuje do žádných zmapovaných biotopů. Z hlediska krajiny se záměr
nachází ve zvlněném terénu s převahou lesních porostů v širším území, kterými je výrazně cloněn
v dálkových pohledech. Skládka tak ovlivní krajinný ráz především lokálně.
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V případě, že rozšíření skládky nebude realizováno, nebude zvyšován vliv na chráněné druhy fauny
a flóry a dále nebude navyšován vliv na krajinný ráz. Ten je stírán postupně rekultivací a ozeleněním
skládky.
Záměrem nedojde k ovlivnění architektonických či kulturních památek. Rovněž obyvatelstvo nebude
v přímém kontaktu s rozšiřováním skládky.
Vlivy záměru byly identifikovány jako lokální. Většina vlivů je již ve stávajícím stavu na obdobné
úrovni a v případě nerealizování záměru se nijak nezmění (mimo případného ukončení provozu
skládkování). Záměr nijak neovlivní architektonické či kulturní památky.

Záměr bude realizován jako rozšíření stávajícího prostoru skládky. Rozšíření je uvažované do lokality
stávajících pastvin. Díky tomu dochází k záboru půdy využívané k pastevním účelům, kde se nachází
několik keřů a dřevin, které budou záměrem dotčeny. Zároveň je ale navržena celá řada opatření, která
snižuje vlivy na faunu, flóru, krajinný ráz a další a díky tomu lze považovat záměr za akceptovatelný,
resp. únosný pro zatížení stávajícího území. Lze tak konstatovat, že při realizaci záměru nebude území
zatíženo nad únosnou mez.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.

CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍMÝCH,
NEPŘÍMÝCH, SEKUNDÁRNÍCH, KUMULATIVNÍCH, PŘESHRANIČNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH,
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH I DOČASNÝCH, POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU, KTERÉ
VYPLÝVAJÍ Z VÝSTAVBY A EXISTENCE ZÁMĚRU (VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH
PRO JEHO REALIZACI), POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ A LÁTEK, EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY, KUMULACE ZÁMĚRU S JINÝMI STÁVAJÍCÍMI NEBO POVOLENÝMI ZÁMĚRY (S PŘIHLÉDNUTÍM
K AKTUÁLNÍMU STAVU ÚZEMÍ CHRÁNĚNÝCH PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY A VYUŽÍVÁNÍ
PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ S OHLEDEM NA JEJICH UDRŽITELNOU DOSTUPNOST) SE ZOHLEDNĚNÍM POŽADAVKŮ
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

V následující části jsou uvedeny předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví obyvatel, a to zejména na základě provedených doplňujících studií a informací uvedených
v předchozích částech. Vlivy se v některých fázích, zejména výstavby a provozu, prolínají a jsou tak
většinou uváděny souhrnně. Při hodnocení jsou zohledněna veškerá opatření, včetně monitoringu,
která jsou uvedena v části B a jsou nedílnou součástí záměru.
D.I.1

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Ovlivnění obyvatelstva realizací záměru je dáno několika dílčími vlivy. Jednak jsou to vlivy na životní
prostředí, které se mohou projevit zdravotními riziky pro obyvatele, a jednak jsou to sociálněekonomické vlivy. Obecně jakákoliv lidská činnost méně či více tyto složky ovlivňuje a proto je
důležité zaměřovat se při realizaci na opatření pro snížení vlivů na přijatelnou mez. Záměr se nachází
mezi částmi Borek a Hliněná, obce Malšovice. Nejbližší zástavba je cca 300 m vzdálená východním
směrem od záměru v části Borek, kam se terén od skládky svažuje. Velká část etapy 3 a 4 bude kryta
stávající skládkou minimálně do doby, než dojde k navýšení terénu skládkováním na úroveň stávající
skládky. Ostatní části Hliněná, nebo jižně umístěný Prosetín nebudou z hlediska ovzduší a hlukové
zátěže výrazně ovlivněny, neboť se nacházejí za výraznými terénními vlnami. U části Prosetín může
být ovlivnění vnímáno směrem proudění podzemních vod. Podrobněji je tato část hodnocena
v kapitole D.I.4.
Vlivy na veřejné zdraví
Z hlediska životního prostředí a zdravotních rizik lze záměr hodnotit jako ovlivňující životní prostředí
na přijatelné úrovni. Vychází se přitom z následujících závěrů:


fáze přípravy realizace a z části výstavby bude výrazně krytá stávající skládkou, bude
realizována prakticky v údolí a nedojde tedy ke sledovatelnému zhoršení stavu ovzduší,
nebo hlukové zátěže, navíc bude časově omezená;
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dle rozptylové studie byly zjištěny nevýznamné příspěvky záměru s předpokladem
přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik;



doprava nebude realizací záměru navyšována, neboť nedochází ke změně svozové oblasti
a ročně přijaté množství odpadů bude nadále na stejné úrovni jako dosud;



pro eliminaci prašnosti bude prováděno skrápění odpadů, případné větší úlety budou
nadále pravidelně uklízeny;



hluková studie prokázala bezpečné splnění limitních hodnot u nejbližšího obytného
objektu v části Borek a prakticky neznatelné ovlivnění v okolních částech, které jsou kryté
zvlněním terénu pro stacionární zdroje hluku;



v rámci záměru je navržen systém monitoringu, včetně monitorování podzemních
a povrchových vod



v rámci prostudovaných analýz a posudků nebylo zcela jednoznačně prokázáno, že by
stávající znečištění podzemní vody bylo způsobeno skládkou Orlík IV, ale s největší
pravděpodobností se jedná o jiné zdroje nad úrovní skládky.

Výše uvedené shrnutí je pouze uvedením základních předpokladů pro rozhodování. Pro zjištění
případných vlivů na veřejné zdraví z hlediska ovzduší a hlukové zátěže byla vypracována studie
hodnocení vlivů na veřejné zdraví, autorizovanou osobou RNDr. Irenou Dvořákovou, v listopadu
2018, která je uvedena v příloze dokumentace. Studie vychází z hodnot uvedených v rámci rozptylové
a hlukové studie.


vlivy na veřejné zdraví z hlediska ovzduší – jako reprezentativní látka pro hodnocení
pachové zátěže ze skládky byl zvolen sirovodík (H2S). Další zdroje škodlivin budou
zachovány na stejné úrovni jako dosud a jsou tak charakterizované imisním pozadím
v lokalitě. U sirovodíku se hodnotí tzv. nekarcinogenní účinky. Podle hodnocení je možné
označit chronické zdravotní riziko jako nevýznamné. Při porovnání hodnot z rozptylové studie
pro budoucí stav jsou hodnoty pro maximální krátkodobou koncentraci nejméně o 3 řády nižší
oproti limitům. Z toho důvodu není třeba očekávat zvýšené zdravotní riziko akutních
toxických účinků. Podle hodinových koncentrací lze také vyloučit možné ovlivnění
pachovými látkami v okolí skládky ve vztahu ke zdravotním rizikům.



vlivy na veřejné zdraví z pohledu hluku – hodnocení je založeno na výsledcích hlukové
studie. V noční době bude v provozu jen kogenerační jednotka. Ostatní zdroje budou
provozovány výhradně v denní době. Výsledky (uvedeny v následující části hodnocení)
neznamenají zatížení obyvatel a nelze tak očekávat nepříznivé účinky hluku na zdraví v denní
ani noční době.

Podle výše uvedených předpokladů, které jsou podrobně rozepsány v příloze dokumentace, není
vliv záměru na veřejné zdraví z hlediska ovzduší ani hlukové zátěže předpokládán.
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Rovněž pak díky opatřením, která budou realizována lze tedy říci, že záměrem je zachován princip
udržitelného rozvoje, kdy tedy na jedné straně je rozšíření skládky navýšením antropogenních aktivit
v lokalitě, ale při zachování kvality životního prostředí a života obyvatel na obdobné úrovni, jako
dosud.
Sociálně-ekonomické vlivy
Záměr spočívá v rozšíření stávající skládky Orlík IV, která je v lokalitě dlouhodobě provozovaná.
U obyvatel by měl být její provoz velmi dobře známý. Principiálně bude zachováno nadále stejné
řešení způsobu skládkování, odplynění, odvodu srážkových vod, dopravy a dalších parametrů. Pro
obyvatele by se tak nemělo jednat o záměr neznámého charakteru. Přesto se může stát, že u některých
obyvatel bude vyvolávat rozšíření skládky obavu ze znečištění životního prostředí. Dosud provedené
studie však prokazují, že skládka je dobře zvládnutá z hlediska omezování vlivů na životní prostředí.
Potenciálně nejvíce dotčenou oblastí je část Borek. Ostatní místa jsou více vzdálená, nebo je skládka
přímo neovlivňuje, resp. skládka pro ně není přímo viditelná z obce. Nepředpokládá se tak, že by
záměr ovlivnil rozvoj území, nebo se podílel na ekonomické situaci zvyšováním nebo naopak
snižováním cen nemovitostí.
Rozšířením skládky nebude zdrojem sociálně-ekonomických vlivů, které by výrazně ovlivnily
lokalitu a zejména okolní části obcí.

D.I.2

Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečišťujících látek a skleníkových
plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)

Ke zhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší byla zpracována samostatná rozptylová studie, která je
přílohou dokumentace a jejíž autory jsou Ing. Josef Vraňan a Ing. Martin Řezníček. Studie nehodnotí
fázi výstavby, neboť tato se z části prolíná se samotným provozem (skládkování až do finální
rekultivace). Výstavba zahrnuje jen dílčí části, jako je vybudování komunikace, základových výkopů,
oplocení a další podpůrné části skládky. Výstavba bude ale probíhat na volné ploše, která je ve směru
k části Borek stíněná stávající skládkou Orlík IV – etapa 1 a 2 a ve směru Hliněná je odstíněna terénní
vlnou. K žádnému významnému ovlivnění v době výstavby tak dojít nemůže. Ve studii není rovněž
uvažovaná doprava, jelikož množství odpadů ani svozová oblast se nemění a nemění se tak ani
množství dopravy. Ta tedy zůstane na stejné úrovni, což znamená, že ovlivnění dopravou je
zohledněno v rámci stávajícího imisního pozadí. Rovněž kogenerační jednotka nebude záměrem
změněna. Předpokládá se s postupným uzavřením předchozích etap přibližně stejné množství
bioplynu. Ani zde tedy nezpůsobí další provoz změny v imisním pozadí lokality. Podle hodnot dle
ČHMÚ z let 2012 až 2016 nedochází k překračování žádných limitních hodnot, resp. hodnoty jsou
většinou výrazně pod hranicí limitu, takže k jejich překročení s velkou pravděpodobností nemůže
dojít.
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Během provozu je řešen zejména provoz samotné skládky, přičemž jako látka charakterizující provoz
byl zvolen sirovodík. V následující tabulce je tak uveden příspěvek H2S k imisním koncentracím
v pravidelné síti referenčních bodů, které jsou blíže popsány v rozptylové studii a charakterizují
nejbližší obytnou zástavbu.
Tab. 32 - Příspěvky H2S k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo
referenčního
bodu

Maximální hodinové
koncentrace
[μg/m3]
současný stav

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]

budoucí stav současný stav budoucí stav

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]
současný
stav

budoucí stav

2000

7,10·10-2

0,344

0,062

0,298

1,69·10-3

8,41·10-3

2001

1,10·10-2

0,067

0,010

0,058

2,67·10-4

1,77·10-3

2002

3,56·10-3

0,018

0,003

0,016

3,16·10-5

1,73·10-4

2003

9,48·10-4

0,005

0,001

0,005

1,80·10-5

1,07·10-4

Pro sirovodík nejsou zákonem č. 201/2012 Sb. stanoveny imisní limity. Nicméně podle světové
zdravotnické organizace (WHP) je pro sirovodík stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL pro max.
denní expozici 150 µg.m-3. Pro ochranu před obtěžování zápachem je pak stanoven práh na úrovni
7 µg.m-3. S ohledem na lokalitu byla pozaďová hodnota stanovena jako nulová, neboť jediným
zdrojem sirovodíku je skládka. Znamená to tedy, že ani v případě citlivých jedinců populace by
nemělo docházet k obtěžování zápachem v případě nepříznivých rozptylových podmínek, neboť při
realizaci záměru není předpoklad překročení čichového prahu ve sledovaných referenčních bodech,
které reprezentují obytnou zástavbu. Rovněž hodnota maximální denní koncentrace nebude
překročena.
Nedílnou součástí záměru jsou opatření, která ještě více omezují vliv na ovzduší. Především se jedná
o skrápění odpadů, překrývání materiálem TZS, omezení rychlosti pojezdů vozidel, nebo
zaplachtování či zasíťování vozidel. S tím souvisí i množství úletů ze skládky a z vozidel. Vozidla
musí být zaplachtovaná. Po návozu odpadu na skládku dochází ihned k jeho zapracování a překrytí
inertním odpadem. Mimo to dochází k pravidelnému úklidu pracovníky skládky v jejím okolí.
Při zohlednění všech parametrů záměru a vypočtených hodnot v rámci rozptylové studie lze
příspěvky k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek považovat za nevýznamné
s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik. Nové etapy skládky
budou postupně zapojeny do odplyňovacího systému sběrného potrubí s vedením do čerpací
stanice a kogenerační jednotky. Během standardního provozu skládky by tak rovněž nemělo
docházet k nadlimitní zátěži ovzduší pachovými látkami.
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V případě ukončení provozu budou dodrženy všechny legislativní požadavky na ukončení provozu
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Skládka bude nadále monitorována a po rekultivaci
zůstane v provozu kogenerační jednotky, resp. systém odplynění skládky.
Vlivy na klima a zranitelnost záměru vůči změně klimatu
Změnou klimatu se dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů rozumí taková změna
klimatu, která je vázána přímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle
přirozené variability klimatu pozorována za sledovatelný časový úsek. V České republice dochází
postupně podle Manažerského shrnutí Politiky ochrany klimatu ČR z roku 2017 ke dlouhodobému
snižování celkové agregované emise skleníkových plynů. Dominantní kategorií je přitom sektor
spalovacích procesů, tedy jak energetického, tak spalování paliv v dopravě. Snížení je dáno zejména
ústupem od fosilních paliv a jejich nahrazení šetrnějším způsobem, nebo obnovitelnými zdroji.
Záměr spočívá v rozšíření skládky (produkce H2S). Doprava bude zachována na obdobné úrovni, jako
dosud. Rovněž pak spalování skládkového plynu přes kogenerační jednotku bude na přibližně stejné
úrovni, jako dosud. Oproti stávajícímu stavu se tak záměr neprojeví významně negativním způsobem
na zvyšování emisí skleníkových plynů. Největším zdrojem v rámci záměru je doprava. Provozovatel
neustále obnovuje vozový park, čímž dochází k modernizaci a snižování emisí z dopravy.
V současné době je podle stávajících imisních charakteristik území v lokalitě dostatečná rezerva
a příspěvky samotného záměru jsou pak nepříliš významné a neměly by tak plošně ovlivnit
sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v lokalitě či působit významnou měrou na změnu klimatu.
Příspěvek záměru k celkové produkci skleníkových plynů je tak minimální.
S ohledem na výše uvedené se tedy nepředpokládá, že by se záměr projevil významným
způsobem sledovatelnou měrou na změnách klimatu a to jak na lokální úrovni, tak na globální.

Zranitelnost záměru vůči změně klimatu
Samotná změna klimatu může záměr s ohledem na jeho umístění do jisté míry ovlivnit. Záměr
samotný může být ovlivněn zejména snížením množství srážek, kdy bude zvyšován nárok na dovoz
vody ke skrápění a snižování prašnosti. Mimo to je v případě suchých období také zvyšující se riziko
požárů. Omezení srážek a sucho pak může zvyšovat potřebu dovozu vody pro údržbu zeleně,
v krajním případě může způsobovat škody na zelených plochách, úbytek zeleně a s tím spojené riziko
ovlivnění krajinného rázu bez zapojené zeleně a zvyšujících se emisí, zejména tuhých znečišťujících
látek při absenci mokré depozice. K zajištění dostatku vody v těchto obdobích slouží retenční nádrž
(srážkové průsakové vody), kterou je možné dále využívat a postupně odčerpávat na těleso skládky.
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D.I.3

Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)

Během výstavby a přípravy pozemků pro skládku nebude docházet k výraznému zatěžování lokality
z hlediska hluku či vibrací. Místo realizace bude po dobu realizace výrazně kryto stávající skládkou
a zvlněním okolního terénu. Navíc bude realizace časově omezena. Nemělo by tak dojít k přímému
a sledovatelnému ovlivnění nejbližších objektů v části Borek.
Pro samotný provoz skládky byla vypracována hluková studie, jejímž autorem je Mgr. Michal Grégr,
ze společnosti Ing. Radek Píša, s.r.o., a která je přílohou dokumentace. Z hlediska hlukové zátěže jsou
relevantní stacionární zdroje kogenerační jednotka a vnitroareálová dopravy, včetně pohybu
kompaktoru po skládce. Mimo kogenerační jednotku jsou ostatní zdroje provozované pouze v denní
době. Doprava na veřejných komunikacích nebyla hodnocena, neboť zde k žádné změně oproti
stávajícímu stavu nedochází.
K hodnocení jsou využity referenční body, které řeší nejbližší obytné objekty v částech Hliněná (V1),
Borek (V3) a Prosetín (V2). V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty s porovnáním
s příslušnými limity, přičemž je patrné, že k žádnému překročení limitu bezpečně nemůže dojít.
Tab. 33 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů
Vypočtená hodnota
Výp.
bod

Výška
nad terénem

Hygienický limit
[dB]

LAeq,T [dB]
2019 - po realizací

Posouzení 2019
po realizaci

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h / LAeq,1h

DEN

NOC

V1

3m

5,0

2,3

50 / 40

vyhovuje

vyhovuje

V2

3m

18,0

17,8

50 / 40

vyhovuje

vyhovuje

V3
3m
34,6
Zdroj: HLUK+, verze 10.22 profi

34,2

50 / 40

vyhovuje

vyhovuje

Podle vypočtených hodnot lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že realizací záměru nedojde
v dané lokalitě k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Po
dlouhou dobu realizace bude navíc nejbližší objekt (V3) výrazně odcloněn stávajícím tělesem skládky.
S ohledem na vzdálenost místa skládky a neměnící se dopravu na veřejných komunikacích by tak
nemělo rovněž dojít k žádnému navýšení vibrací.
Z hlediska dopravy na veřejných komunikacích byly podle orientačního sčítání dopravy vypočteny
celkové hodnoty hlukové zátěže. Ty podle výsledků dosahují úrovně limitních hodnot. Výpočet byl ale
podložen jen orientačním sčítáním dopravy, kde jsou výrazné nejistoty, které mohou ve skutečnosti
posunout hodnoty pod úroveň limitu. Doprava se ale realizací záměru nijak nemění a intenzity
budou s ohledem na zachování svozové oblasti nadále zachovány a záměr tak nebude mít
z hlediska dopravy žádný vliv na stávající situaci.
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Z bezpečnostních důvodů je skládka vybavena osvětlením. Opět však s ohledem na vzdálenost a útlum
světla na bezpečnostní úroveň by nemělo dojít k žádným změnám oproti stávajícímu stavu.
Případné ukončení provozu nebude z hlediska hluku, vibraci či jiných fyzikálně-biologických
charakteristik významně zatíženo. Pro monitoring bude využito osvětlení, jinak případné demontážní
práce objektů v areálu budou mít dočasný charakter a budou realizovány jen v denní době.
Lze tak konstatovat, že realizací záměru nedojde k žádným sledovatelným změnám v oblasti
hluku v dané lokalitě a záměr by tak neměl mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení.
Nedojde tedy k narušení hlukové situace u nejbližších chráněných objektů. Rovněž ani nedojde
k jiným změnám v dalších fyzikálních charakteristikách lokality.
D.I.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

V době výstavby nebude záměr významným zdrojem odpadních vod. Při stavbě budou srážkové vody
zasakovány v místě skrývky. Splaškové vody budou vznikat provozem administrativní části jako
dosud, nebo budou pro pracovníky stavby zřízeny mobilní sociální zařízení.
V rámci výstavby dojde k napojení následných etap skládky. Po úpravě povrchu, který splní podmínky
pro těsnění skládky, bude provedeno napojení těsnící fólie (navaření). Po napojení se provádějí
defektoskopické zkoušky (zkouška el. vodivostí), které zjistí případné netěsnosti či trhliny ve fólii.
Teprve pokud zkouška prokáže naprostou neporušenost fólie, je zahájeno skládkování. Následně se
zkouška opakuje v průběhu skládkování. Pakliže by došlo k nálezu trhliny, je okamžitě provedena
náprava. Veškeré těsnění skládky je prováděno v souladu s platnými normami a předpisy, které
odpovídají nejlepší dostupné praxi při výstavbě skládkových těles.
Počet zaměstnanců během provozu se nebude měnit, a tak se nebude měnit ani stávající množství
spotřebované vody pro účely sociální, nebo pitné. Stejným způsobem bude nadále řešen i oplach
vozidel na mycí rampě. Jímka na mycí rampě bude pravidelně kontrolována na těsnost.
V průběhu aktivního skládkování budou vznikat zejména průsakové vody. Skládka bude těsněna
a samotné těsnění bude napojeno na stávající limity. Systémem drenáže budou srážkové vody svedeny
do stávající jímky průsakových vod o objemu 1 750 m3. Po obvodu nových etap budou vybudovány
žlaby, které zamezí průniku srážkových neznečištěných vod do tělesa skládky. Tím dojde ke snížení
infiltrace do horninového prostředí. Aby však nedošlo k ohrožení jakosti podzemní vody, jsou okolo
zdrojů pitné vody stanovena ochranná pásma, která budou striktně udržována bez rizika kontaminace
srážkovými vodami ze skládky – viz dále.
Jelikož předchozí etapa bude zatěsněna a srážkové vody budou svedeny do obvodového příkopu
s vedením do bezejmenného toku, nebude potřeba navyšovat objem stávající jímky na průsakové
vody. Nadále bude zachována přibližně stejná aktivní plocha skládky. Průsakové vody budou
využívány rovněž ke skrápění, vždy ale výhradně na těsněné ploše skládky.
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Vlivem realizace záměru tak nedojde k nadměrnému hromadění srážkových průsakových vod, a proto
není nutné budování nové záchytné jímky. Jímka je pravidelně monitorována, denně je sledován stav
hladiny a je stanovena maximální hladina s dostatečnou rezervou, která zajišťuje případný odvoz
přebytků odpadní vody v dostatečném předstihu na ČOV.
Z hlediska hydrogeologického nedojde k zásahu do podzemí vody, jelikož tato byla zastižena
v prováděných vrtech až výrazně pod úrovní předpokládané skládky.
Záměr nespadá do oblasti přirozené akumulace vod, ale jeho 3 a 4 etapa zasáhne ochranné pásmo
vodního zdroje, resp. jeho II. stupně. K přímému ohrožení nedojde, neboť v případě 3. etapy bude
v místě zásahu do ochranného pásma pouze obslužná cesta a obvodový žlab po obvodu tělesa skládky.
V případě etapy 4 pak bude samotné těleso skládky v rámci projektové dokumentace posunuto za
hranici ochranného pásma tak, aby nedošlo k jeho ohrožení. Obvodový příkop a cesta bude
v projektové dokumentaci jednoznačně identifikována a musí být provedena tak, aby nedocházelo
k hromadění srážkové vody v obvodovém příkopu či na cestě a nedocházelo k následnému stékání na
nezpevněné plochy v rámci ochranného pásma II. stupně. To bude zajištěno správným zajištěním
sklonů žlabu a cesty a použitými materiály. Veškeré práce, které budou prováděny uvnitř II. stupně
ochranného pásma vodního zdroje, byť dočasné, budou ohlašovány Severočeským vodovodům a
kanalizacím, a.s. a budou prováděny v souladu s předpisy a normami, aby nedošlo k ohrožení jakosti
vodního zdroje.
V rámci opatření je navržena celá řada monitorovacích míst, z nichž některá vycházejí ze stávajícího
povolení a některá zohledňují prováděné analýzy rizik a posudky lokality. Monitorovací vrt v severní
části skládky pak bude rovněž přesunut s ohledem na pokračování v dalších etapách skládky. Mimo to
se navrhuje také monitorovat kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje Prosetín – V pastvinách.
V současné době je v místě skládky evidovaná stará ekologická zátěž. Nebylo však zcela jednoznačně
prokázáno, že by znečištění povrchových či podzemních vod pocházelo výhradně ze skládky, neboť
v hodnocení jsou patrné rozdíly. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v části B a C a dále pak v příloze.
Patrné je zejména znečištění s vyššími hodnotami nad tělesem skládky, tedy proti směru proudění
podzemní vody. Z tohoto důvodu zřejmě skládka nevykazuje porušení těsnící vrstvy a kontaminování
prostředí. Tyto údaje jsou rovněž potvrzeny také v rámci HG posouzení, které je nedílnou součástí
dokumentace. Z posouzení jsou patrné dva hlavní závěry:


skládka Orlík IV hospodařením s průsakovými vodami neovlivňuje kvalitu vody
v bezejmenné vodoteči procházející Prosetínskou roklí a ústící do toku Poustka – na
znečištění se nejvíce podílí splachy z pastvin, čehož jsou důsledkem zvýšené dusíkaté látky a
dále splachy z komunikace III. třídy č. 25379 (posypové soli), ale také nezabezpečené podloží
skládky Orlík III;
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provozovaná část skládky Orlík IV neovlivňuje kvalitu podzemní vody – kdy na základě
ukazatele fosfor bylo doloženo, že nedochází k průniku průsakové vody ze skládky Orlík IV
do podzemní vody.

Monitoring je dále navržen i pro případné ukončení provozu, kdy bude nutné všechny odpadní vody
odvézt a bezpečně zlikvidovat v souladu s platnou legislativou.
Dále pak samozřejmě platí obecná pravidla, jako je dobrý technický stav vozidel s eliminací úniku
provozních hmot, čerpání pohonných hmot na zpevněných plochách, provádění zkoušek těsnosti
nádrží se závadnými látkami nejméně 1 x za 5 let a další.
Podle výše uvedeného předložený záměr skládky Orlík IV dostatečným způsobem zabezpečen
proti průsakům srážkových vod z dalších etap skládky. Nebylo prokázáno, že by stávající
skládky byla původcem znečištění podzemních či povrchových vod, ale dominantním zdrojem
jsou pastviny, údržba komunikace a nezabezpečené podloží skládky Orlík III.
Při dodržení preventivních opatření, zejména těsnění skládkového tělesa, by nemělo dojít
k negativnímu ovlivnění jakosti povrchových či podzemních vod oproti stávajícímu stavu.
Realizací záměru dojde k lokálnímu ovlivnění odtokových poměrů a infiltrace srážek. Ovlivnění
povrchových a podzemních vod bude s ohledem na charakter záměru
přijatelné, bez zásahu do kvality podzemní vody, zejména u okolních zdrojů pitné vody.
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D.I.5

Vlivy na půdu

Realizací záměru dochází k dočasnému záboru půdy v ZPF s celkovou výměnou cca 47 380 m2 v ZPF.
Po rekultivaci se předpokládá, že bude plocha převedena na trvalý travní porost. Jedná se o půdy
převážně třídy IV a V. Půda je v současné době využívaná jako pastvina. Nejedná se tedy o ornou
půdu ve smyslu pěstování plodin. V době výstavby musí být zohledněno dále ochranné pásmo
komunikace III. třídy a ochranné pásmo lesa 50 m od jeho hranice, které bude zasaženo v rámci
realizace IV. etapy skládky. Záměr bude realizována na základě již dříve vydaného územního
rozhodnutí.
Záměrem bude vznikat výkopová zemina, přičemž se předpokládá, že část bude využita pro TZS
předchozích etap a ornice pro realizaci rekultivace předchozích etap. Veškerá zemina tak bude
dočasně deponována na určených místech a následně využita k technickému zabezpečení skládky
a rekultivaci předchozích etap. Charakterem se jedná o zeminy s vhodnými těsnícími vlastnostmi
kf > 10-9 m.s-1, takže plně vyhovují legislativním požadavkům na minerální těsnění skládek a jsou tak
použitelné bez úprav.
Přírodním zdrojem dále využívaným při provozu bude voda. Tato část byla komentována v předchozí
kapitole. Záměr svým rozsahem nezasáhne přímo horninové prostředí. Nepřímo je dotčeno horninové
prostředí na bezejmenném toku, kde dle jednoho z posudků dochází k rozrušování horniny. Nebylo
však prokázáno, že by k rozrušování docházelo výhradně vinou provozované skládky.
Veškeré zeminy vzniklé při stavbě budou využity na předchozích etapách skládky k TZS, nebo
rekultivaci. Z tohoto pohledu dojde k mírnému lokálnímu ovlivnění půdy záborem ZPF třídy
IV. a V. K přímému ovlivnění horninového prostředí vlivem realizace záměru nedojde.
D.I.6

Vlivy na přírodní zdroje

Přírodním zdrojem dále využívaným při provozu bude voda. Tato část byla komentována v předchozí
kapitole. Záměr svým rozsahem nezasáhne přímo horninové prostředí. Nepřímo je dotčeno horninové
prostředí na bezejmenném toku, kde dle jednoho z posudků dochází k rozrušování horniny. Nebylo
však prokázáno, že by k rozrušování docházelo výhradně vinou provozované skládky.
D.I.7

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)

Záměr samotný neovlivní významným způsobem stávající vzrostlé dřeviny. Dojde pouze k odstranění
několika kusů převážně náletových dřevin. Plochy rozšíření skládky představují v současné době
zemědělsky využívané plochy jako pastviny. Záměr nezasáhne maloplošná zvláště chráněná území,
ani lokality soustavy NATURA 2000. Nachází se však na území CHKO České středohoří a to na
rozhraní 3. a 4. zóny. K realizaci záměru bude nutné získat souhlas AOPK ČR – Správy CHKO České
Středohoří k umístění místa ke zneškodňování odpadu v CHKO.
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V tomto případě se nejedná o novou skládku, ale rozšíření stávající. Při nerealizaci rozšíření bude
nutné hledat náhradní způsoby, nebo místa pro uložení odpadu, pro který již nebude jiné využití.
Skládka je pravidelně monitorovaná a rovněž součástí rozšíření skládky je i další návrh monitoringu a
rovněž požadovaná rekultivace s dalším pozorováním skládky.
V případě, že bude provedeno odstranění stávajících dřevin a vegetace, bude tak postupováno
v souladu s platnou legislativou a odstranění bude provedeno v době mimo vegetační období. Rovněž
se také záměr nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Nezasahuje přímo do pozemků
určených k plnění funkce lesa. Bude však nutné v rámci dalších řízení požádat o stanovisko k umístění
záměru do vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, což se týká především etapy IV., která toto
pásmo bude zasahovat.
V rámci dokumentace bylo vypracováno hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody
a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. zpracovateli Alicí Hákovou a Janem Losíkem a kol., kdy
v průběhu května až července 2019 byl v místě záměru proveden biologický průzkum a následné
hodnocení. Hodnocení přitom bylo rozděleno na etapu 3 a 4, aby bylo možné posoudit i samostatně
vliv těchto etap. Identifikovány byly následující vlivy (podrobně viz příloha) během realizace:


ztráta travních porostů využívaných jako pastviny;



rozšíření skládky a zásah do porostů keřů na pozemku p.č. 510/6, které jsou hnízdním
biotopem;



okrajový zásah při stavbě oplocení na pozemku p.č. 510/4 do dřevinného porostu – jeřáb břek;



rušivé vlivy při stavební činnosti v přechodném období – území již ovlivněno stávající
skládkou.

Hodnocení je založeno na stupnici: žádný, mírný, únosný a neúnosný vliv. Všechny uvedené vlivy
v době relizace byly identifikovány v obou etapách jako mírné, až na zásah do keřového patra,
který v rámci etapy 4 lze ale také hodnotit jako únosný.
Pro samotný provoz byly dále identifikovány následující vlivy, hodnocení na stejné stupnici jako výše:


riziko úniku skládkovaných materiálů do okolí, zejména úlety – navržena opatření pro
eliminaci tohoto vlivu – v obou etapách mírný vliv;



hlukové a světelné zatížení – oproti stávajícímu stavu se ale výrazně nezvýší a je srovnatelné
se stávajícím stavem; dále nebyly zjištěny druhy citlivé na působení rušivých vlivů –
hodnoceno v obou etapách jako únosné;



obvodové žlaby budou omezovat průniku srážkových neznečištěných vod do tělesa skládky a
průsakové vody budou odváděny do samostatné jímky – přibližně stejná aktivní plocha,
nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod – vliv mírný;



skládka bude postupně rekultivována, přičemž jednotlivé etapy rekultivace budou schváleny
dotčenými orgány – vliv výrazně pozitivní;



skládkový plyn bude nadále spalován na kogenerační jednotce – mírný vliv;
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svozová oblast a množství ročně přijatých odpadů se nemění a nemění se tak ani intenzita
dopravy – intenzita vlivu bude srovnatelná – mírný vliv.

Území zasažené záměrem není součástí migračně významného území, ani zde není vymezen dálkový
migrační koridor zvěře. Nejde tedy o migračně významné území a ani samotným oplocením skládky
nedojde k výraznému snížení migrační prostupnosti. Blízký regionální biokoridor by mohl být
ovlivněn úlety ze skládky. K eliminaci tohoto vlivu je navržena výsadba podél hranice skládky, která
navíc sníží i další vlivy – hluk, prach, zápach a osvětlení. Lokální biokoridor LBC 33 je odděleno
porostem dřevin, které negativní vlivy výrazně omezují. Ekologicko-stabilizační funkce tak nebude
v etapě 3 ani 4 významně ovlivněna.
Záměrem nedojde k přímému ovlivnění významných krajinných prvků, avšak bude se nacházet uvnitř
ochranného pásma 50 m od okraje lesa. S ohledem na charakter provozu a území nedojde
k významnému negativnímu ovlivnění lesa ani k poškození či ohrožení významného krajinného prvku,
či k oslabení jeho ekostabilizační funkce.
V území budou zasaženy převážně populace planě rostoucích rostlin. Nevyskytují se zde žádné
přírodní biotopy, avšak v těsné blízkosti území záměru se nachází biotop vzácné růže galské, která je
uvedena v červeném seznamu. Toto území bude zasaženo při budování obvodové komunikace podél
tělesa skládky a doporučuje se tak před využitím území růži přesadit mimo přímo ovlivněné území.
Dřeviny podél západní hranice by záměrem neměly být zasaženy, je nutno zajistit jejich ochranu při
realizaci záměru.
Hodnocení vlivu na krajinný ráz je uvedeno v samostatné kapitole hodnocení. V rámci hodnocení bylo
stanoveno, že v rozsahu etapy 3 a 4 nedojde k významnému ovlivnění stávajícího krajinného rázu
oblasti z hlediska přírodních, kulturních a historických hodnot. Z hlediska přírodních a estetických
hodnot bude krajinný ráz ovlivněn mírně (3. etapa) až středně silně (3. a 4. etapa). Harmonické vztahy
v krajině nebudou přitom významně ovlivněny. Ovlivnění estetických i přírodních hodnot bude
následně výrazně zmírněno rekultivací skládky.
Na řešeném území byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V následující tabulce je
uveden seznam nalezených druhů a vyhodnocení vlivu dle hodnocení – viz příloha dokumentace.
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Tab. 34 - Vyhodnocení vlivů záměru na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které byly zjištěny
v zájmovém území a druhů citlivých na antropický tlak
Kategorie
ochrany*

Vyhodnocení vlivu

Početnost

O

Realizací záměru dojde ke ztrátě biotopu, případně
budou ovlivněna jejich hnízda, která se nacházejí při
okrajích plochy. Kvalita potravního biotopu pro
čmeláky je snížena probíhající pastvou. I těleso
skládky zarůstající ruderální vegetací je jejich
vhodným biotopem. Vliv bude převážně přechodného
charakteru, protože na rekultivované ploše skládky
mohou nalézt čmeláci nový zdroj potravy.

do 10
kolonií

O

Druh, který není v současnosti ohrožen. Realizací
záměru může dojít k přímému ohrožení jedinců. Dále
dojde ke ztrátě jeho biotopu. Vzhledem k omezené vyšší desítky
rozloze ovlivněného biotopu nedojde k vymizení
jedinců
druhu v okolí lokality. V okolí se vyskytují biotopy
stejné, i vyšší kvality.

Ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

SO

Druh obývá okraje dotčeného území a areál skládky
odpadů, kde nachází vhodné úkryty. Realizací záměru
dojde k zániku jeho vhodného biotopu omezeného
rozsahu. Postupným záborem území může dojít také
ke snížení početnosti její populace. V těsném
sousedství se druh také vyskytuje a můžeme
předpokládat, že dojde k opětovnému osídlení
ovlivněného území.

Krkavec velký
(Corvus corax)

O

Luňák červený
(Milvus milvus)

KO

Druh

Čmeláci r. Bombus

Zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta)

Bude přechodně ovlivněn jejich potravní biotop,
kterým je aktivní část skládky. Rekultivací skládky
dochází k jeho zániku a při otevření nové etapy k jeho
obnově. Hnízdní biotop nebude přímo ovlivněn,
v sousedství nebylo jejich hnízdění prokázáno. Jejich
populace nebudou realizací záměru ovlivněny.

Realizací záměru dojde k zániku jeho hnízdního
biotopu a může dojít k přímému ovlivnění hnízd. Je
nezbytné odstraňovat keře mimo vegetační období.
Přechodně může dojít k lokálnímu snížení početnosti
Ťuhýk obecný
jeho populace, ovšem výsadbou keřů na skládkovém
O
(Lanius collurio)
tělese při rekultivaci skládky, bude jeho vhodný
hnízdní biotop v delším časovém horizontu obnoven.
V okolí lokality se nachází vhodné náhradní hnízdní
biotopy.
Poznámka: Kategorie ohrožení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění:
O – ohrožený, SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený.

do 30
jedinců

x

x

2 páry

Souhrnně byl záměr hodnocen dle vlivů na ÚSES, VKP, obecnou ochranu, ochranu dřevin, krajinného
rázu a zvláště chráněných území. Vlivy byly shledány jako mírné v případě realizace etapy 3 a únosné
v případě realizace obou etap 3 a 4. V kapitole D.IV je uveden návrh opatření k vyloučení nebo
zmírnění negativního vlivu, která budou nedílnou součástí záměru.
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Z výše uvedeného plyne, že záměrem dojde k přímému ovlivnění populací a biotopů zvláště
chráněných druhů živočichů, konkrétně ještěrky obecné, čmeláků r.Bombus, ťuhýka obecného
a zlatohlávka tmavého. Před realizací záměru tedy bude nutné požádat o výjimku dle § 56
zákona č. 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Z hlediska vlivu na krajinný ráz bude
zásah únosný až mírný. Výrazně přitom nebude snížena přírodní a estetická hodnota. Základní
ochranné podmínky CHKO budou dodrženy. Záměr přímo neovlivní žádné prvky ÚSES, či jiná
maloplošná zvláště chráněná území. K omezení negativních vlivů je přitom navržena řada
opatření.
Realizace záměru je tedy z hlediska vlivů na biologickou rozmanitost možná v obou etapách. Je
však patrné, že při realizaci etapy 3 a 4 bude realizace záměru více ovlivňovat zájmy chráněné
zákonem č. 114/1992 Sb., avšak nadále s únosným vlivem při realizaci navržených opatření.
D.I.8

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Záměr přímo nezasahuje do významného krajinného prvku. Odstraněno bude několik náletových
dřevin, které nemají významně krycí charakter a netvoří tak estetickou hodnotu v krajině. Nejbližší
lesní pozemky jakožto VKP nebudou záměrem dotčeny. Rovněž záměr nebude představovat žádné
ovlivnění kulturních dominant krajiny. Estetická a přírodní hodnota je v rámci dotčeného krajinného
prostoru dána zejména zvlněním krajiny, jejím uspořádáním s doplněním rozsáhlými lesními porosty.
Stávající skládka do jisté míry přeměnila charakter krajiny v dotčeném území a utváří tak výchozí stav
pro hodnocení. Lze uvést, že z hlediska estetické hodnoty krajinného rázu působí lokálně negativně již
stávající těleso skládky. Část stávající skládky (etapa 1) je rekultivovaná, z čehož je patrné, že tím
dochází k omezení ovlivnění krajiny. V okolí jinak převažují zemědělsky využívané plochy, zejména
pastviny, z čehož plyne, že skládka je charakterem v krajině samostatným prvkem, neboť v jejím
okolí, resp. dotčeném krajinném prostoru se jiné průmyslově využívané plochy nenacházejí.
Pro zhodnocení byla vypracována studie hodnotící vliv záměru na krajinný ráz, která hodnotí záměr na
základě jeho rozsahu a charakteristického dotčeného krajinného prostoru – podrobně je tato část
uvedena v příloze dokumentace v samostatném dokumentu, kde jsou uvedeny také klasifikace znaků
přírodní charakteristiky, kulturní a historické charakteristiky a vizuální charakteristiky.
Stávající skládka i plocha pro její rozšíření se nachází na území CHKO České Středohoří, jedná se
o III. zónu. Dle studie hodnocení krajinného rázu (Lőw a spol. 2010) nepatří dotčená oblast krajinného
rázu do nejvyššího stupně ochrany. Rozšířením skládky dojde ke vzniku antropogenně podmíněného
tvaru. Vizuální uplatnění záměru bude významné pouze z bezprostředního okolí, ze vzdálených
vyhlídkových bodů bude těleso skládky chráněno členitostí terénu a dřevinnými porosty na hranicích
území. K omezení ovlivnění je nezbytné provést rekultivaci území a také odclonit areál skládky
dřevinami. Realizací záměru nebudou přímo dotčeny významné biotopy, které spoluvytvářejí přírodní
charakteristiku krajinného rázu. K významnému ovlivnění populací zvláště chráněných druhů
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živočichů, kteří obývají dotčené území, dle stávajících údajů nedojde. Ekologicko-stabilizační funkce
prvků ÚSES nebude v souvislosti s rozšířením skládky významně oslabena.

Obr. 28 – Přibližná vizualizace rozšíření skládky Orlík IV v obou etapách

Hodnocení vlivu na dílčí znaky krajinného rázu:


změny v prostorových vztazích – ztráta travních porostů (pastvin), případně v etapě 4 zásah
do dřevinné vegetace, působení především na blízké okolí, více při realizaci 3 a 4 etapy, vliv
mírný (etapa 3) až únosný (etapa 3 a 4);



změny v pořadí, významu a projevu charakteristik krajinného rázu – v obou etapách je
v tomto směru hodnocen vliv záměru jako mírný;



změny v přírodních a kulturních charakteristikách – budou narušeny některé hlavní znaky
přírodní charakteristiky a mohou být dotčeny biotopy zvláště chráněných druhů živočichů –
středně silný vliv v obou etapách, dále pak kulturní charakteristiky budou ovlivněny přijatelně.
Celkově tak hodnoceno jako mírný vliv v případě etapy 3 a únosný v etapě 3 a 4;



změny ve smyslovém vnímání krajinného rázu – vliv soustředěn do blízkého okolí, u etapy
3 mírný, v etapě 4 vliv únosný;



přeshraniční vlivy – záměr nebude mít přeshraniční vliv;

Při srovnání záměru s existujícími uvedenými znaky krajinného rázu vymezeného prostoru bylo
stanoveno, že:


nebude významně ovlivněna přírodní hodnota krajinného rázu, jelikož dojde pouze
k omezenému zásahu do travních a dřevinných porostů;



nebude významně snížena estetická hodnota krajinného rázu, neboť rozšíření podmíněného
tvaru bude realizací vhodných vegetačních úprav a rekultivací dotčené plochy vhodně
zakomponované do krajiny;



záměr významně neovlivní harmonické vztahy a měřítko krajiny;



respektuje uplatnění stávajících kulturních dominant a nezasahuje do nich.
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Samostatně lze také hodnotit vliv na krajinu z pohledu úletů odpadů ze skládky. Aby bylo tomuto
zamezeno, jsou odpady dováženy v zasíťovaných a zaplachtovaných vozidlech, následně jsou po
vykládce hutněny a přesypávány inertními odpady. Nelze ale zcela zabránit všem úletům v případě
nepříznivých povětrnostních podmínek. V tom případě je pravidelně prováděn úklid okolních ploch
pracovníky skládky. Mimo to je také navrženo, že v rámci další přípravy projektu rozšíření skládky
budou postupně prováděny sadové úpravy, které nejen sníží vliv aktivní plochy skládky na krajinný
ráz, ale budou také přispívat k omezení vlivu úletů na krajinu a životní prostředí obecně.
Na základě vyhodnocení vliv záměru na znaky a charakteristiky krajinného rázu neznamená
realizace záměru v rozsahu etapy 3 a 4 významné ovlivnění stávajícího krajinného rázu
v oblasti.

Dojde k mírnému až středně silnému ovlivnění přírodních a estetických hodnot

krajinného rázu, neboť budou v různé míře ovlivněny přírodní a vizuální charakteristiky
krajinného rázu. Harmonické vztahy v krajině nebudou významně ovlivněny. Svým rozsahem
bude rozšíření skládky ovlivňovat vztahy v krajině pouze v lokálním měřítku, nebo omezeném
rozsahu. Vizuální uplatnění záměru je v dálkových pohledech setřeno členitostí terénu a také
přítomností vegetace. Ovlivnění estetických i přírodních hodnot bude významně zmírněno
následnou rekultivací skládky.
Na základě celkového zhodnocení (viz příloha) představuje záměr v obou etapách únosný zásah
do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

D.I.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů

Záměrem dojde k dotčení pozemků, které jsou dosud v majetku jiných osob. Tato část musí být řešena
majetkoprávními vztahy a zpracovateli EIA nepřísluší se k této věci vyjadřovat. Z části bude využito
stávajícího areálu, zejména v rámci příjezdu, využívání zázemí a podobně. Žádné významné kulturní
či jiné památky se v areálu, ani jeho těsné blízkosti nenacházejí a nemohou tedy být nijak ovlivněny.
Za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění
majetku, či kulturních památek.
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D.II

CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH
NEHODÁCH, KATASTROFÁCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ
Z NICH PLYNOUCÍCH

S ohledem na charakter celého záměru byla identifikována rizika havárií s ohledem na navržené
technologie a použité látky. Rizika jsou identická pro všechny fáze od výstavby, provoz až po
případné ukončení provozu. Rizika jsou seřazena sestupně od nejvíce pravděpodobného vzniku:


požár skládky, nebo jiného zařízení – okamžitě po zjištění zahoření je nutné odpojit přívod
elektrické energie (v případě, že se jedná o el. zařízení), lokalizovat požár, případně zamezit
jeho rozšíření při zachování vlastní bezpečnosti a přivolání jednotek HZS. V každém případě
je vždy nutné zachovat nejprve vlastní bezpečnost, teprve následně provádět případný zásah
vlastními prostředky. Během požáru dochází k úniku škodlivin z hoření odpadu do ovzduší,
což může mít za následek krátkodobé působení dráždivých látek na obyvatele. Je tak nutné
spolupracovat s okolními obcemi a částmi obcí a zajistit informovanost obyvatel, zejména
u nejbližších obytných objektů tak, aby v případě požáru mohly obyvatele včas zajistit
opatření, jako uzavření oken, omezení vycházení a podobně.



výpadek elektrické energie – v případě výpadku elektrické energie je nutné zajistit její
náhradní zdroj pro zajištění základního provozu. V případě záměru dojde k odstavení el.
zařízení, bez významného ovlivnění lokality. Po dobu výpadku el. energie není možné
provozovat některé činnosti, jako čerpadla, váhu, nebo administrativní část pro obsluhu. Nejde
tedy o významný zásah do životního prostředí v lokalitě.



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



nález nebezpečného předmětu na skládce – nález nebezpečného nebo neobvyklého předmětu
je nutné nahlásit příslušným orgánům v dané věci příslušných (zejm. PČR) a dále se postupuje
podle dalších pokynů.



únik závadné látky vodám – v areálu nenachází čerpací stanice pohonných hmot, ale pohonné
hmoty jsou dováženy v kanystrech, nebo menší cisternou. Při manipulaci se využívají
přenosné záchytné vany a čerpání je až na kompaktor prováděno na zpevněných plochách
areálu. K dispozici je pak případně sada na likvidaci havárie. Jímky s odpadními vodami jsou
pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k jejich přetečení. Pravidelně jsou pak prováděny
kontroly jímek a to nejméně 1 x za 5 let.



dopravní nehoda, nebo porucha vozidla – v případě dopravní nehody může mimo ohrožení
zdraví dojít také k úniku závadné látky do okolního prostředí. V tomto případě se postupuje
obdobným způsobem, jako při úniku závadné látky. V případě havárie na veřejné komunikaci
se likvidace havárie provádí v součinnosti s hasičským záchranným sborem.
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zvýšený hluk – v případě poruchy na některém ze zařízení, nebo poruchy manipulační
techniky může dojít ke zvýšení hlučnost zařízení – v tomto případě se zařízení (je-li to možné)
okamžitě odstaví z provozu do odstranění závady. V případě zařízení, které má být trvale
v provozu (kogenerační jednotka) se musí zajistit okamžité odstranění závady.



znečištění ovzduší – obdobně jako u hlukové zátěže i zde platí stejná opatření, kdy v případě
poruchy se zařízení odstaví do odstranění poruchy. Kogenerační jednotka byla komentována
výše.



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

Výše uvedené zohledňuje především obecné rizikové faktory. Tím nejvyšším rizikem u skládky je
riziko ovlivnění podzemní vody. Podzemní voda je pravidelně kontrolována – navržen systém
monitoringu a monitorovací místa. V případě zjištění nesrovnalostí je okamžitě prováděno zjištění
příčiny a řešení okamžitým zastavěním šíření, které provádí odborná společnost.
V neposlední řadě se také hodnotí riziko porušení těsnící bariéry skládky. Součástí dokumentace
jsou navržená opatření pro navázání nových prvků na původní etapy, které odpovídají platným
normám a předpisům odpovídajícím nejlepší dostupné praxi při výstavbě skládkových těles v ČR a
Evropě. Pravidelně tak dochází k provádění kontrol spojů a započetí skládkování je možné až po
realizaci příslušné zkoušky. Ta se pak rovněž provádí také v průběhu skládkování.
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D.III

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MOŽNOST
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

V následující části je shrnuto zhodnocení dle předchozích částí kapitoly D. U každého vliv je uvedeno
hodnocení podle významnosti. Přeshraniční vlivy lze vyloučit s ohledem na charakter záměru.
V případě významného vlivu je část dále komentována. Hodnocení je založeno na následující stupnici:
++

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

+

s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně
0

bez významného vlivu – záměr nebude představovat sledovatelné zhoršení stavu životního
prostředí, či jeho dané složky
slabý negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo, ale

-

s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně => záměr akceptovatelný s předpokladem
přijatelného ovlivnění životního prostředí;
--

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

Tab. 35 – Hodnocení vlivů záměru
Hodnocené vlivy

Vlivy na ovzduší a klima

Hodn.

Hlavní důvody hodnocení

0

Zdůvodnění hodnocení:
 stávající imisní pozadí dle ČHMÚ disponuje dostatečnou
rezervou k imisním limitům;
 roční množství odpadů se realizací záměru nemění
a stávající imisní zátěž z dopravy veřejné a vnitroareálové
zůstane na obdobné úrovni jako dosud;
 může dojít k mírnému nárůstu skládkového bioplynu,
který bude ale nadále sváděn do stávající čerpací stanice
a kogenerační jednotky;
 dle rozptylové studie dojde s ohledem na rozšíření skládky
k nárůstu příspěvku sirovodíku (zvoleno jako zastup.
látka), nicméně toto navýšení bude nevýznamné a po
realizaci bude hodnota dosahovat cca 34 % limitu
maximální hodinové koncentrace a cca 0,19 % imisního
limitu maximální denní koncentrace;
 nejnižší hodnota čichového prahu nebude záměrem podle
výpočtu dle rozptylové studie překročena;
 pro omezení prašnosti bude areál uklízen, těleso skládky
bude skrápěno průsakovou vodu a odpady budou
překrývány vrstvou technického zabezpečení skládky;
 těleso skládky v etapě 3 a 4 bude po dobu skládkování
kryto stávajícím tělesem etapy 1 a 2 do doby dosažení jeho
výšky a dále je omezován vliv terénním zvlněním lokality
a okolními porosty;
 v rámci dokumentace nebyly identifikovány významné
sledovatelné změny klimatu na lokální či globální úrovni;
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Závěr:
Na základě výše uvedeného nebylo zjištěno, že by záměr byl
významným zdrojem znečištění ovzduší, neboť jeho příspěvky dle
výpočtu a stávajícího imisního pozadí v lokalitě budou
nevýznamné.

Vlivy na hlukovou situaci
a eventuální další fyzikální
a biol. charakteristiky

Vlivy na obyvatelstvo
a veřejné zdraví

Vlivy na povrchové
a podzemní vody

0

Zdůvodnění hodnocení:
 doprava na veřejných komunikacích se realizací záměru
nemění a nedojde tak k navýšení hlukové zátěže z dopravy
oproti stávajícímu stavu;
 etapa 3 a 4 bude z pohledu provozu skládky vzdálená více
od nejbližší zástavby části Borek, než stávající aktivní část
skládky;
 podle hlukové studie byly v nejbližší výpočtových bodech
zjištěny hodnoty hlukové zátěže hluboce pod limitem
(nejvýše 34,6 v denní době při limitu 50 dB);
 trvale v provozu bude nadále stávající kogenerační
jednotka, jinak budou všechny práce a manipulace
s odpady řešeny v denní době;
 jiné rušivé vlivy, jako jsou vibrace či světelné znečištění se
s ohledem na charakter záměru neočekávají.
Závěr:
Všechny vypočtené hodnoty stacionárního zdroje jsou pod úrovní
limitu. Obytná zástavba je relativně dostatečně vzdálená od místa
záměru a není zde tak předpoklad významného ovlivnění. Doprava
nebude vlivem záměru navyšována.

0

Zdůvodnění hodnocení:
 nevýznamné příspěvky ke znečištění ovzduší a opatření
pro omezování prašnosti – viz předchozí bod;
 hluková zátěž ze stacionárních zdrojů bezpečně pod úrovní
limitu – viz předchozí bod;
 záměrem nebude navyšována doprava na veřejných
komunikacích;
 obytná zástavba okolních obcí relativně významně
vzdálená, nebo krytá terénním zvlněním – nejbližším
objektem je cca 300 m vzdálený objekt v části Borek;
 záměr je řešen v návaznosti na danou svozovou oblast,
která zahrnuje zejména okolní části obcí a další blízké
lokality, čímž zajišťuje v lokalitě nakládání s odpady;
 zajištěn systém monitoringu nejen v blízkém okolí
skládky, ale také v okolních částech obcí;
 záměr je rozšířením stávající skládky, nepřináší do lokality
nové neznámé činnosti, ale rozšiřuje stávající.
Závěr:
Nebyly zjištěny takové vlivy, které by se významným způsobem
projevily na zdraví obyvatel v blízkých částech obcí, nebo sociálněekonomické vlivy.

0

Zdůvodnění hodnocení:
 skládka (záměr nav. etapy 3 a 4) bude těsněna a drenážním
systémem bude průsaková srážková voda svedena do
jímky průsakových vod;
 přebytky jsou odváženy na smluvní ČOV;
 s ohledem na rekultivaci a uzavření předchozí etapy, kdy
dešťové vody z těsněné plochy uzavřené skládky budou
svedeny do odvodňovacího příkopu, není nutné
navyšování kapacity jímky průsakových vod;

108

Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.













neznečištěné srážkové vody budou z předchozích etap
sváděny do obvodového příkopu s následným odvodem do
bezejmenného toku;
vlivem realizace záměru dojde lokálně k ovlivnění
odtokových a infiltračních poměrů;
navržena opatření, aby nedocházelo k hromadění
průsakových vod;
stávající monitoring podzemních vod bude doplněn o nová
monitorovací místa k doložení, že evidovaná stará
ekologická zátěž není způsobována skládkou Orlík IV –
doloženo posudkem;
před samotným zahájením skládkování bude provedena
zkouška těsnící fólie;
ochranná pásma okolo vodních zdrojů budou zachována
a nebudou záměrem negativně ovlivněna;
skládka Orlík IV dle hodnocení hydrogeologickým
posudkem neovlivňuje kvalitu vody v bezejmenné
vodoteči;
skládka Orlík IV neovlivňuje kvalitu podzemní vody;
podle dosud prováděných monitoringů nedochází
k výrazným výkyvům v naměřených hodnotách a nejsou
tedy vykazovány nové skutečnosti oproti předchozím
rokům – lokalita má specifická období, jako je tání sněhu
a infiltrace znečištění z údržby (solení) komunikací, nebo
využívání pozemků severně a severozápadně jako pastviny
v letních obdobích.

Závěr:
V místě je evidovaná stará ekologická zátěž ze skládky Orlík I až
III, ale již v minulosti byla provedena opatření pro omezení zátěže.
Podle HG posudku a vyhodnocení předchozího monitoringu bylo
zjištěno, že skládka Orlík IV není zdrojem znečištění povrchových
či podzemních vod. Pravidelně se provádí monitoring skládky
a jejího okolí, včetně podzemních a povrchových vod nad skládkou
a pod skládkou ve směru proudění podzemní vody. Skládka Orlík
IV a její rozšíření je dostatečným způsobem těsněno, aby nedošlo
k ohrožení jakosti podzemních vod.
Záměr by tak neměl negativním způsobem ovlivnit kvalitu
povrchové či podzemní vody oproti stávajícímu stavu. Mírně budou
ovlivněny odtokové poměry vlivem jímání průsakové vody v místě
skládky a po rekultivaci odvedení do bezejmenného toku.

Vlivy na půdu a horninové
prostředí

0

Zdůvodnění hodnocení:
 dočasný zábor půdy v ZPF IV. a V. třídy;
 zemina z realizace záměru bude využita v místě záměru;
 zemina vyhovuje podmínkám minerálního těsnění skládky
a je tak použitelný bez úprav;
 minimální množství závadných látek v areálu –
zabezpečeno;
 technika v dobrém stavu pro eliminaci úniku provozních
hmot;
 bez přímého ovlivnění horninového prostředí – v rámci
jedné z analýz rizik uváděno rozrušování horniny na
vyústění z bezejmenného toku – není způsobeno jen
působením skládky, ale odvodem všech srážkových vod
do tohoto toku;
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Závěr:
Záměr představuje dočasný zábor se týká třídy IV. a V. ZPF, které
jsou hodnocené jako půdy s nízkou a podprůměrnou produkční
schopností (dnes využívané jako pastviny). Výkopová zemina bude
využita v místě skládky, navíc půda má vhodné těsnící vlastnosti.
Využitelná je tak bez úpravu ke splnění požadavku na minerální
těsnění skládky.

Vlivy na faunu a flóru,
biologickou rozmanitost

Vlivy na krajinu

Vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky

-

Zdůvodnění hodnocení:
 záměr se nachází se v CHKO České středohoří;
 nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území, či
lokality Natura 2000;
 ztráta travních porostů a zásah do keřů, které jsou
hnízdním biotopem, případně další rušivé vlivy;
 nález zvláště chráněných druhů, jinak ale převážně
populace planě rostoucích rostlin;
 navržena opatření pro eliminaci vlivů, včetně ozelenění
skládky.
Závěr:
Záměr ovlivní biologickou rozmanitost přijatelným způsobem,
avšak dojde k zásahu do zvláště chráněných druhů – nutná výjimka,
přímo neovlivní prvky ÚSES, či maloplošná zvláště chráněná
území. Navržena opatření pro omezení vlivů – lokální vlivy.

-

Zdůvodnění hodnocení:
 rozšíření skládky umístěno v CHKO České středohoří;
 vizuální uplatnění zejména lokální, v dálkových pohledech
výrazně omezeno;
 v širším území výrazné členění terénu a zalesnění oblastí;
 dle studie hodnoceny vlivy u etapy 3 jako mírné a etapy 3
a 4 jako únosné;
 navržena opatření pro omezování vlivů na krajinu;
 záměr významně neovlivní harmonické vztahy a měřítko
krajiny.
Závěr:
Vliv na krajinný ráz hodnocen jako únosný. Ovlivnění bude
především lokálního charakteru a bude dále omezeno rekultivací
skládky.

0

Zdůvodnění hodnocení:
 majetkoprávní vztahy nejsou v rámci EIA řešeny;
 jiný hmotný majetek a kulturní památky se v místě
nenacházejí;
Závěr:
S ohledem na umístění záměru mimo kulturní či jiné památky
hodnoceno bez významného ovlivnění.

Většina vlivů byla identifikována jako lokální, nebo bez významného přesahu řešeného území.
Nepředpokládá se tedy, že by záměr byl zdrojem významných nepříznivých vlivů přesahujících státní
hranice.
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D.IV

CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A
SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS
KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ
MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. POST-PROJEKTOVÁ ANALÝZA), KTERÉ SE
VZTAHUJÍ K FÁZI VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE PŘIPRAVENOSTI NA
MIMOŘÁDNÉ SITUACE PODLE KAPITOLY II A REAKCI NA NĚ.

V rámci záměru jsou navržena opatření, která eliminují vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.
Opatření jsou zaměřena zejména na následující části:


omezování vlivů na biologickou rozmanitost;



monitoring okolí skládky, zejména podzemních v povrchových vod;



snižování vlivů na ovzduší



omezování hlučnosti



nakládání se zeminou



manipulace s odpady a využívání odpadů na skládce a další.

Konkrétní opatření jsou navržena následující:


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



s výkopovou zeminou bude nakládáno v souladu s platnou legislativou – předpokládá se její
využití pro účely technického zabezpečení skládky a rekultivační práce na předchozích
etapách (na počátku tedy při realizaci etapy 3a a 3b s využitím TZS na etapě 2 atd.);



samotné těleso skládky nebude zasahovat do prostoru ochranného pásma vodního zdroje –
v místě zásahu do ochranného pásma bude v rámci etapy 3 umožněno vybudování
obvodového žlabu, nebo obslužné cesty, u etapy 4 bude tato skutečnost dále řešena
v projektové dokumentaci, přičemž bude zajištěno, že tato etapa nebude do ochranného pásma
vodního zdroje vůbec zasahovat;



cesta a obvodový příkop musí být v případě etapy 3 upravena tak, aby bylo zamezeno
jakémukoliv zdržování přívalových srážek a následnému stékání na pozemek ochranného
pásma – to bude zajištěno jednoznačně sklonem obvodového žlabu a cesty a specifikováno
bude podrobně v rámci projektové dokumentace;



veškerá vegetace v případě jejího odstranění při rozšiřování skládky, bude odstraňována
v době vegetačního klidu;



při rozšiřování skládky bude zajištěno spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap
– celistvost bude po napojení těsnící fólie zkontrolována;
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veškerá mechanizace a nákladní automobily budou používány výhradně v dobrém technickém
stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům provozních hmot, zvýšené hlučnosti, nebo
zvýšené produkci emisí znečišťujících látek z výfukových plynů;



se všemi odpady vznikajícími během realizace záměru (mimo odpady přijaté na skládku) bude
vždy nakládáno v souladu s platnou legislativou;



na skládku budou přijímány výhradně odpady schválené v rámci provozního řádu skládky;



odpady budou pro zamezení úletů dováženy v uzavřených vozech, nebo na zasíťovaných
vozech s uložením odpadů pod úrovní bočních stěn korby;



pro omezení úletů jsou odpady pravidelně hutněny a následně překrývány inertními odpady;



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



rychlost vozidel na skládce bude upravena na maximálně 20 km.hod-1, aby bylo zamezeno
nadměrnému víření prachu z pojezdových ploch a tělesa skládky;



vrstva odpadu o maximální mocnosti 1,35 m bude na aktivní ploše překryta vrstvou
odpadu/materiálu k TZS o mocnosti min. 0,2 m, nebo v případě potřeby musí být překrývány
i menší vrstvy ukládaných odpadů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana životního
prostředí před negativními vlivy ze skládky – úlety, prašnost, pachová zátěž;



pro technické zabezpečení skládky budou využívány jen odpady splňující legislativní
podmínky pro využití jako TZS a podmínky pro využití odpadu na povrchu terénu dle
vyhlášky č. 294/2005 Sb.;



při napojování dalších etap skládky bude prováděna průběžná kontrola těsnící bariéry (fólie)
a před zahájením skládkování do dalších etap bude provedena zkouška el. vodivosti fólie,
kterou bude doložena neporušenost těsnící fólie – teprve při prokázání těsnosti fólie může být
zahájeno skládkování;



dno skládky musí být upraveno podle příslušné normy – nebudou využívány odpady či zemina
a kamení, které by mohly porušit těsnící fólii;



pro nakládání s odpady s obsahem azbestu budou striktně dodrženy veškeré legislativní
podmínky a budou dodržovány všechny podmínky stanovené provozním řádem skládky, jako
je umístění na skládce, zabezpečení překrytím a další;



pravidelně pak bude prováděna kontrola odpadů a v případě nevhodných příměsí bude
provedeno jejich vytřídění do přistavených kontejnerů;



o provozu skládky a příjmech odpadů bude vedena průběžná podrobná evidence;



v případě potřeby, zejména v období sucha, bude prováděno účinné skrápění zdrojů prašnosti,
včetně přístupových tras s cílem omezit vznik prašnosti;



množství srážkových vod v jímce průsakových vod je denně kontrolováno a v případě
dosažení stanovené hladiny (maximálně 80 % s dostatečnou rezervou) je okamžitě zajištěn
odvoz přebytků na ČOV;
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monitoring vod – pokračovat nadále v nastaveném monitoringu a dále doplnit pozorovací
místa o vodní zdroj Prosetín – V pastvinách, kde bude sledována kvalita vody a vydatnost
vodního zdroje;



v dalších řízeních (IPPC) budou stanovena dvě odběrná místa na odtoku srážkových vod
z obvodového příkopu skládky – bude se jednat o dvojici míst z obou odtokových příkopů
podél skládky;



průsakové vody ze skládky budou nadále využívány ke zpětnému rozlivu na skládku, případné
přebytky bude nutné odvézt na ČOV;



bezprostředně po ukončení skládkování dané etapy bude provedena úprava tvaru tělesa
skládky, překrytí povrchu vyrovnávací vrstvou z odpadu k TZS nebo jiného vhodného
materiálu v rámci rekultivace a uzavřená skládka bude monitorována;



pravidelně bude prováděna kontrola a údržba všech zařízení, zejména plynosběrného potrubí,
čerpací stanice, kogenerační jednotky, jímek a odvodňovacích příkopů, pro zajištění jejich
bezvadné funkce;



v rámci dalších stupňů přípravy záměru budou navrženy postupné sadové úpravy – využito
bude přitom mělce kořenících dřevin – které budou rovněž přispívat k omezení vlivu na
krajinný ráz a dále budou omezovat vznik úletů odpadů v případě nepříznivých povětrnostních
podmínek;



péče o uzavřenou skládku bude nejméně 30 let od oznámení o ukončení provozu dané etapy;



celý areál skládky bude oplocen a bude zamezeno vniknutí nepovolaných osob.

Mimo výše uvedená souhrnná opatření byla v rámci hodnocení vlivu na biologickou rozmanitost
a krajinný ráz navržena řada opatření pro omezování negativních vlivů. Tato opatření jsou
navržena jako nedílná součást záměru – výše uvedené hodnocení je založeno výhradně na dodržení
těchto opatření:


zemní práce většího rozsahu (např. skrývka ornice) budou prováděny mimo vegetační období;



odstraňování keřů v rámci travních porostů bude provedeno mimo hnízdní období ptáků,
tj. v době od září do poloviny března;



při realizaci záměru nesmí dojít k zásahu do porostu dřevin na pozemku p.č. 510/4 v k.ú.
Borek u Děčína – rozsah záměru bude upraven tak, aby tato část byla vyloučena ze zásahu –
dřevinné porosty jsou biotopem vzácných druhů živočichů a pro odclonění tělesa skládky mají
zásadní vliv;



před výstavbou oplocení a obslužné komunikace mezi hranicí skládky a silniční komunikací
provést v případě dotčení transfer růže galské mimo přímo ovlivněné území a minimalizovat
zásah do jejího biotopu;



pro omezení úniku polétavého odpadu ze skládky a s ohledem na nutnost začlenění záměru do
krajinného rámce vysadit podél hranice rozšiřovaného území pás dřevin (skupiny stromů
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doplněné keři), kdy vhodnými druhy jsou např. javor babyka, habr obecný, bříza bělokorá,
líska obecná nebo hloh obecný;


pro výsadby budou použity autochtonní dřeviny a jejich složení bude odsouhlaseno orgánem
ochrany přírody;



je vhodné dosadit (případně obnovit) alej ovocných dřevin podél silniční komunikace Borek –
Hliněná, což přispěje k odclonění tělesa skládky z hřbetu Sedmihoří;



stávající dřeviny, které se vyskytují v okolí stavby, budou chráněny dle standardu AOPK ČR
„Ochrana dřevin při stavební činnosti“;



přebytek skrývky ornice, která nebude použita na rekultivaci již využitého skládkového
prostoru, bude uložen na mezideponii v rámci území plánovaného pro realizaci záměru;



oplocení je nutné realizovat v přírodních barvách (nejlépe šedá, hnědá, zelená);



pro eliminaci případného znečištění povrchových vod v bezejmenné vodoteči rozšiřováním
skládky bude zajištěno spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap – celistvost
bude po napojení těsnící fólie zkontrolována vodivostní zkouškou;



pro osvětlení areálu skládky bude využito lamp se stínidly, případně budou světla směrována
do dolního poloprostoru – využity budou světelné zdroje, které nevyzařují více než 10 %
energie ve vlnových délkách < 500nm, aby nedocházelo k nadměrnému osvícení okolí;



postupná rekultivce skládky jednotlivých etap bude schválena orgánem ochrany přírody
v rámci stavebního řízení;



částečná rekultivace dle technických možností záměru ve variantě etapa 3 bude předcházet
otevření etapy 4.

D.V

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO

ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové posouzení vlivu záměru bylo provedeno na základě shromážděných podkladových
dokumentů, matematickými modelacemi (doplňkové studie) a dále pak porovnáním s platnými
právními předpisy. Dále byly využity metody analogie, tzn. znalosti z aplikace postupů uplatňovaných
na jiných místech u obdobných záměrů. Seznam použitých podkladových materiálů je uveden na
konci dokumentace v souladu s přílohou č. 4 zákona EIA. Zásadní body k hodnocení (metodiky,
způsoby hodnocení) jsou uvedeny v následujícím textu.
Ke zhodnocení vlivů záměru na vodní prostředí bylo využito několika podkladových materiálů, včetně
odběrů vzorků vypouštěných vod. Tyto materiály byly postupně vyhodnoceny do souhrnného
dokumentu, který je uveden v příloze a jehož výsledky jsou interpretovány v rámci dokumentace EIA.
Pro zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byly využity běžné bilanční propočty a fyzikální přepočty
společně s programem SYMOS´97, verze 2006. Použitá metodika je určena především pro
vypracování rozptylových studií a výpočtů jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika
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Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ je založena na
matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsání všech dějů
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou výsledky imisních
příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek akceptovatelnou chybou. Odborný odhad větrné
růžice představuje zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečné
meteorologické podmínky v daném roce mohou být od průměru odlišné. Při volbě husté geometrické
sítě referenčních bodů nelze většinou vystihnout veškeré terénní útvary v předmětné lokalitě.
Metodika nezohledňuje sekundární prašnost, která může tvořit velkou část prachu v ovzduší.
Dále byla vypracována hluková studie, kdy byl využit program HLUK+ společnosti JpSoft, verze 13
profi. Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů
pro výpočet hladin hluku z doprav, autorizovaném pro použití v hygienické službě rozhodnutím
hlavního hygienika České republiky ze dne 20.11.1991, a znovelizované metodiky pro výpočet hluku
z dopravy z roku 2004, nahrazující přílohu č.1 – Metodických pokynů. Při výpočtu ekvivalentní
hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program
z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb –
stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985). Implementovány byly TP 189 a 219 (Technické podmínky
MD ČR), které obsahují postupy pro zjišťování dopravně inženýrských dat pro hlukové výpočty. Při
výpočtu je dále uvažována také morfologie terénu, která je modelovaná pomocí vrstevnic. Histogram
směrů a rychlosti větrů není ve výpočtu uvažován. Výsledné hodnoty jsou uváděny po korekci na
odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu.
V rámci hodnocení hlukové zátěže bylo provedeno také sčítání dopravy v souladu s technickými
podmínkami TP 189, vydané MD ČR v červnu 2012. Díky TP bylo provedeno orientační sčítání
dopravy s následným rozpočtem na roční průměr denních intenzit.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je založeno na zhodnocení vypočtených hodnot v rámci hlukové
a rozptylové studie a jejich porovnání s hodnotami limitů pro zdravotní rizika, přičemž se využívá
nejen legislativních hodnot, ale také údajů dle Světové zdravotnické organizace (WHO). Hodnotí se
přitom nebezpečnost, charakteristika nebezpečnosti, expozice a riziko. Hodnocení je rozděleno na dvě
části, přičemž jedna hodnotí expozici škodlivin z hlediska ovzduší a druhá část expozici hlukem.
Biologický průzkum byl realizován v období květen až červenec 2019, kdy byly prováděny prohlídky
lokality, vyhledávání a determinace zaznamenávaných druhů rostlin a živočichů s cílem posoudit
význam lokality pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle informací z terénního
průzkumu. Průzkum byl přitom zaměřen na zástupce flóry, obratlovce a ornitologický průzkum.
Výskyt zvláště chráněných druhů byl dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, doplněn o údaje
z nálezové databáze ochrany přírody (AOPK). Následně bylo vypracováno hodnocení vlivu závažného
zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Součástí hodnocení je
návrh vyloučení nebo zmírnění negativního vlivu na obecně a zvláště chráněné části přírody.
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Metodika vyhodnocení krajinného rázu je založena na identifikaci a klasifikaci znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu – přírodní, kulturní a historické, přičemž jde vždy jednak o fyzickou
přítomnost těchto znaků, jednak o jejich vizuální projev v krajinné scéně (Vorel, Kupka 2011). Znaky
a hodnoty krajinného rázu klasifikujeme dle významu v krajinném rázu, dle cennosti a dle projevu
znaku. Každý přítomný znak se vyznačuje svým projevem, který může být pozitivní, negativní nebo
neutrální a významem (zásadním, spoluurčujícím, doplňujícím) a svou cenností.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluk, hodnocení zdravotních rizik a dalších
hodnoceních jsou postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být
absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků.

D.VI

CHARAKTERISTIKA

VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH),

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Základním dokumentem pro zpracování dokumentace byla projektová dokumentace, kde jako
nedostatek lze uvést, že tato dokumentace řešila pouze etapu III. Nicméně provedení záměru se
v jednotlivých etapách prakticky nemění a principiálně je stejné, což potvrdili i zástupci investora.
Bylo tak možné dokumentaci využít i pro etapu IV.
Záměr se nachází v lokalitě, kde původní skládka Orlík je považována za starou ekologickou zátěž,
byť bylo provedeno několik sanačních prací. Zde bylo poměrně obtížné zorientovat se v množství
provedených analýz rizik, posudků a hodnocení, neboť každý posudek a analýzy hodnotily záměr
a lokalitu mírně odlišně. Zpracovatel dokumentace tak uvedl jakýsi průřez a závěry jednotlivých
studií, zejména z posledních let. Z nich je patrné, že v lokalitě jsou překračovány některé sledované
parametry nad rámec indikátorů znečištění, nicméně není z nich zcela patrné, zda je znečištění
způsobené skládkou. To umocňuje zejména fakt, že znečištění je patrné již nad tělesem, kde nemůže,
s ohledem na směr proudění podzemní vody, k ovlivnění skládkou docházet. Převzaty ale v rámci
návrhu etapy 3 a 4 byla některá doporučení pro další průzkumy a monitoring. Z toho důvodu se
domnívám, že tato skutečnost významně neovlivňuje hodnocení záměru, ale naopak přispívá ke
zvýšení efektivity monitoringu a sledování působení skládky na povrchové a podzemní vody. Dále
byly všechny tyto výsledky doplněny hodnocením v hydrogeologickém posouzení.
Původní nedostatek vzniklý při oznámení datem zpracování – řešení biologického průzkumu – byl
v dokumentaci napraven a nově je předloženo hodnocení podle § 67 autorizovanou osobou, kdy
průzkum probíhal v relevantním období.
Jiné nedostatky, než jsou výše uvedené, nebyly při zpracování shledány. Výše uvedené
nedostatky jsou vysvětleny přímo v textu a nebrání tedy relevantnímu zhodnocení vlivu záměru
na životní prostředí.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V rámci záměru nejsou předkládány varianty záměru. Řešena je tak jediná varianta a to realizace etapy
III a IV v rámci skládky Orlík IV. Pokud to bylo účelné, byl porovnán stávající stav, tedy stav
provozované II. etapy a stav budoucí, tedy po realizaci obou etap III a IV. V rámci hodnocení vlivů
záměru na biologickou rozmanitost a hodnocení dle § 67, včetně krajinného posouzení, jsou odděleně
řešeny také obě navrhované etapy 3 a 4, kdy pokud je to účelné, je uvedeno i srovnání vliv při realizaci
etapy 3 nebo souhrnně etapy 3 a 4.
Celkové řešení záměru je tedy navrženo jako jednovariantní, přičemž nedílnou součástí záměru
jsou opatření, která snižují, nebo eliminují případný vliv na životní prostředí.

F. ZÁVĚR
Záměrem investora je rozšíření skládky Orlík IV. Jedná se o pokračování ze stávající 2. etapy do fáze
etapy 3. a 4. Díky tomu bude celková kapacita skládkového tělesa až 1 350 000 m3 odpadů. Jedná se
o skládku ostatních odpadů, kdy ročně přijaté množství je průměrně 30 000 tun.
Záměr byl předložen v jedné variantě pro rozšíření skládky v etapách 3 a 4. Původní oznámení bylo na
základě připomínek v rámci zjišťovacího řízení doplněno o další studie a hodnocení, především pak
byla pozornost zaměřena na starou ekologickou zátěž a s tím spojenou problematiku hydrologie
a hydrogeologie. Záměr byl podložen odborným vyjádřením hydrogeologa na základě předchozích
monitoringů a studií. Mimo to bylo vypracované hodnocení podle § 67 autorizovanou osobou se
zaměřením na zvláště chráněné druhy a také zhodnocení vlivů na krajinu.
Na základě těchto studií bylo doplněno hodnocení v části D dokumentace. Z hlediska ovzduší
a hlukové zátěže, potažmo vlivů na obyvatele, nebyly oproti stávajícímu stavu definovány výrazné
změny ve vlivech záměru. Z hodnocení plyne, že vlivem záměru by nemělo dojít k žádnému zhoršení
kvality vody v bezejmenné vodoteči, ani by záměr neměl výrazně ovlivnit kvalitu podzemní vody
a neměl by se tak negativně projevit na zhoršení situace. Nachází se na území CHKO a tak byly
rovněž zjištěny také zvláště chráněné druhy. Byla však navržena řada opatření pro omezení tohoto
vlivu na únosnou mez. Rovněž tak vlivy na krajinný ráz budou výrazně eliminovány a budou pouze
lokálního charakteru a neovlivní širší území.
Po srovnání provedení záměru, navržených opatření a charakteristiky lokality, dospěl
zpracovatel k názoru, že záměr nebude mít významně negativní vliv na jednotlivé složky
životního prostředí a na základě dostupných informací se domnívá, že realizace záměru je
v požadovaném rozsahu a v dané lokalitě možná za předpokladu přijatelného či únosného
ovlivnění životního prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V současné době je v provozu skládku odpadů Orlík IV, skupiny S-OO, podskupiny S-OO3,
s projektovanou kapacitou 1 350 000 m3. Skládka má platné integrované povolení s poslední
změnou z roku 2015, které zahrnuje všechny etapy skládky 1 až 4. Předmětem záměru je pokračování
ve skládkování do etapy 3 a 4 dle platného integrovaného povolení.
Tab. 36 – Parametry jednotlivých etap skládky
Etapa skládky

Těsněná plocha
2

Užitný objem

Popis stavu etapy

[m ]

[m3]

1. etapa

23 200

170 000

2. etapa

25 400

370 000

Aktivní část skládkované plochy – provozovaná,
předpoklad ukončení provozu v roce 2019.

3. etapa

24 200

360 000

4. etapa

25 200

450 000

Záměr investora – předpoklad uvedení do provozu
v roce 2019 s výhledem do roku 2050.

Celkem:

98 000

1 350 000

Zrekultivovaná část skládky, provoz ukončen v roce
2001.

-

Předmětem posouzení je rozšíření skládky do etapy 3 a 4, přičemž k zahájení skládkování do etapy
3 dojde v roce 2019. K naplnění a uzavření obou etap skládky by pak mělo dojít do roku 2050.
Svozová oblast se realizací záměru nebude nijak měnit a množství ročně přijatých odpadů na skládku
tak zůstává na obdobné úrovni 30 000 tun ročně, jako dosud. To znamená, že se významným
způsobem nezmění ani množství dopravy či vstupních a výstupních parametrů skládky, neboť aktivní
plocha skládkování bude nadále obdobná, resp. s ohledem na rozdělení do dílčích etap označených
jako A a B bude nižší, než dosud.
Nadále tak bude využívána jímka na průsakové vody ze skládky, na kterou budou navazující etapy
napojeny. Rovněž pak bude stejným způsobem napojeno rozšíření na stávající kogenerační jednotku.
Veškeré provozní zázemí a manipulační prostředky stávající budou zachovány na stávající úrovni.
Součástí záměru je celá řada opatření, které snižují vlivy záměru na životní prostředí a několik
preventivních opatření pro monitorování skládky. Mezi ty nejzásadnější patří zejména řádné utěsnění
skládky minerálním těsněním, kdy zemina v lokalitě vyhovuje těsnícím parametrům a dále pak těsnění
fóliové. Ta je ještě před zahájením skládkování zkoušena vodivostní zkouškou, čímž dojde k ověření
celistvosti fólie. Součástí jsou pak drenáže a odplynění skládky a další technické zabezpečení.
Zakládky jsou vlhčeny vodou z jímky průsakových vod, překrývání odpadů k zamezení úletů, hutnění
odpadu, či další provozní opatření. Nedílnou součástí je monitoring stavu povrchových a podzemních
vod, který je oproti původnímu rozsahu dle integrovaného povolení rozšířen o další monitorovací
místa a četnosti měření. Dokumentace dále doplňuje řadu opatření pro omezování vlivů na
biologickou rozmanitost a omezování vlivů na krajinný ráz, jako je například ozelenění.
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Rozšíření plochy skládky bude provedeno podle územního rozhodnutí na plochy severozápadně
a západně od místa stávající skládky. Plochy jsou dočasně vyňaty ze zemědělského půdního fondu.
V současné době jsou využívané převážně jako pastviny pro skot. Podél hranice areálu se nachází
několik náletových dřevin, které budou odstraněny. Záměrem by nemělo dojít k žádnému negativnímu
ovlivnění biologické rozmanitosti. Vzrostlé stromy na západní a jižní straně však dotčeny nebudou.
Výkopová zemina vznikající při realizaci záměru bude využita pro překrytí předchozí etapy skládky
a k její rekultivaci. Záměr pak mimo odpady nevyžaduje žádný zvláštní přísun surovinových
či energetických zdrojů a jejich spotřeba tak bude zachována na stávající úrovni.
V dokumentaci byly zhodnoceny všechny relevantní a předpokládané vlivy na životní prostředí,
přičemž se vychází ze stávajícího stavu v lokalitě. V současné době se zde již skládka nachází a to
postupně Orlík I až Orlík IV. Záměr se nachází na rozhraní II. a III. zóny CHKO České středohoří. Do
žádného maloplošného zvláště chráněného území však nezasahuje. Nezasáhne ani lokální či regionální
biokoridory a negativně neovlivní procházející nadregionální biokoridor. Nebude zasahovat ani do
žádné významného krajinného prvku. Při realizaci dojde k zásahu do zvláště chráněných druhů
živočichů. Bude tak nutné žádat o výjimku ze zásahu AOPK. Z hlediska krajiny bude vliv pouze
lokální, bez širšího ovlivnění území. Díky tomu lze hodnotit záměr jako únosný.
Z hlediska ovzduší se jedná o lokalitu, kde nejsou překročeny limitní hodnoty imisní zátěže podle
pětiletých průměrů dle ČHMÚ. Základním zdrojem znečištění v lokalitě je samotná skládka,
kogenerační jednotka a doprava. Doprava ani kogenerační jednotka se realizací záměru nemění. Změní
se pouze rozsah skládky, přičemž samotná aktivní plocha bude nadále obdobná, spíše menší. Podle
výsledků rozptylové studie budou příspěvky záměru nevýznamné z hlediska sirovodíku, jakožto
zastupující pachové látky. Záměr je rovněž v souladu s programem zlepšování kvality ovzduší lokality
Severovýchod.
Z pohledu hlukové zátěže je stacionárním zdrojem hluku kogenerační jednotka a dále pak doprava.
V rámci dopravní zátěže se však situace nijak nemění, neboť nedochází k navyšování počtu vozidel
díky tomu, že svozová oblast, ani množství vstupujících odpadů se nemění. Nejbližší obytná zástavba
se přitom nachází více než 300 m od místa záměru. Realizace a provoz etapy 3 a 4 bude navíc
dlouhodobě cloněn etapou 1 a 2. Podle výsledků hlukové studie jsou všechny vypočtené hodnoty
výrazně pod úrovní limitu.
Obě studie rozptylová a hluková byly podrobeny rovněž hodnocení vlivů na veřejné zdraví, kde
nebylo shledáno, že by záměr měl vliv na veřejné zdraví z hlediska ovzduší či hlukové zátěže.
Přímo k záměru nezasahují žádné významné vodní toky. Skládka bude těsněna a srážková voda
z aktivní plochy skládky bude svedena do jímky průsakových vod, odkud bude využívána na skrápění,
případně přebytky budou odvezeny na ČOV. V rámci dokumentace jsou navržena opatření pro
kontrolu stavu naplnění jímky a bezpečný provoz, aby nemohlo dojít k přetečení jímky a hromadění
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srážkové vody v tělese skládky. Z rekultivovaných částí bude odváděna obvodovým příkopem do
bezejmenného toku, jako dosud. V západní části bude mírně zasaženo ochranné pásmo vodního
zdroje, avšak samotné těleso skládky bude umístěno mimo něj. Ostatní neznečištěné srážkové vody
jsou obvodovým žlabem odváděny do bezejmenného toku. Záměrem tedy lokálně dojde ke změnám
infiltračních a odtokových poměrů. Pro sledování jakosti povrchových a podzemních vod je navržen
systém monitoringu. K ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod by při dodržení správné
technologické praxe nemělo docházet. Rovněž tedy záměr neohrozí blízké ochranné pásmo vodního
zdroje.
Mírně negativně byl dále hodnocen vliv na krajinný ráz. Již stávající skládka velkou mírou přeměnila
charakteristiky krajinného rázu. Záměr tak nevnáší do lokality zcela nový a ojedinělý prvek, ale je
rozšířením stávající skládky. Vlivy na krajinný ráz byly identifikované převážně jako lokální, neboť
v širším území je záměr cloněn výrazným terénem a zalesněnými plochami. Z pohledu hodnocení je
záměr určen jako únosný z hlediska krajinného rázu. Stávající etapa 2 bude přitom rekultivována.
Naopak nejnižší vliv na krajinu má skládka po celkové rekultivaci, kdy se po ozelenění lépe zapojí do
okolní krajiny. Pro omezování během provozu je dále navrženo její ozelenění.
Na základě celkového zhodnocení záměru lze konstatovat, že záměr významným způsobem
neovlivní stávající charakteristiky životního prostředí v lokalitě a jeho realizace je tedy
v předloženém rozsahu a na daném místě možná za předpokladu přijatelného a únosného
ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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Analýzy rizik – Skládka Orlík III, zpracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., z března roku 2017;



Posouzení záměru rozšíření skládky Orlík IV etapa 3 a 4 na podzemní vody – vypořádání
připomínek zjišťovacího řízení záměru, zpracované v listop. 2019, společností Forsapi s.r.o.
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hluková studie, zpracovaná Mgr. Michalem Grégrem ze spol. Ing. Radek Píša, s.r.o., v říjnu
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