Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství

Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zařízení k odstraňování odpadů
II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění)

Oznamovatel:

.A.S.A. spol. s r.o.

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:
Ing. Alexandr Mertl
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006

Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Datum zpracování oznámení:

10.4.2007

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Ing. Pavel CETL
ovzduší

autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší

RNDr. Petr MORIC
voda, geofaktory
Mgr. Tomáš CHUDÁREK
voda, geofaktory

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Petr MYNÁŘ
doprava, hluk

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

RNDr. Milan MACHÁČEK
ochrana přírody

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i, 67 zákona č. 114/1992 Sb.

MUDr. Bohumil HAVEL
zdravotní rizika

držitel osvědčení k autorizaci zdravotních rizik; držitel osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví;
soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2002, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 2 z 71

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení ..................................................................................................
Obsah ......................................................................................................................................
Seznam použitých zkratek ..........................................................................................................
Úvod ........................................................................................................................................

2
3
4
5

ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) ............................................................................................... 6
ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ........................................................................................................... 7

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 7
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ....................................................................................................... 14
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ...................................................................................................... 16
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) ........................................ 25

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ... 25
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 26
ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ................... 43

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ......................................................................................... 43
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ......................................... 58
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE ............................................................................................................. 58
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ...................................................................................................... 59
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................... 61
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ......................................................................... 62

E.I. POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY ..................................................................................... 62
E.II. POROVNÁNÍ VARIANT ..................................................................................................... 62
ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) ...................................................................................................... 64

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ...................................................................................... 64
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ............................................................. 64
ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .......................... 65

G.I. INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ .................................................................................... 65
G.II. INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU ......................................................................... 65
G.III. INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................... 67
ČÁST H (PŘÍLOHY) ..................................................................................................................... 70

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mapové, obrazové a grafické přílohy
Vizualizace záměru
Rozptylová studie
Hluková studie
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – posouzení zdravotních rizik
Monitoring skládky – 2006, Závěrečná zpráva
Doklady
Situace stavby

STRANA 3 z 71

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam použitých zkratek
ČIŽP

` Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

` Český hydrometeorologický ústav

ČOV

` čistírna odpadních vod

ČSN

` Česká státní norma

EF

` emisní faktor

EIA

` Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

KHS

` Krajská hygienická stanice

KO

` katalog odpadů

k.ú.

` katastrální území

KÚ

` Krajský úřad

KÚ KV

` Krajský úřad kraje Vysočina

LPF

` lesní půdní fond

MŽP ČR

` Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

` odpady kategorie nebezpečné

NO

` nebezpečný odpad

NV

` nařízení vlády

O

` odpady kategorie ostatní

OA

` osobní automobily

OC

` obchodní centrum

OI

` občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OP

` ochranné pásmo

OÚ

` obecní úřad

OZKO

` oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

` projektová dokumentace

PHO

` pásmo hygienické ochrany

PUPFL

` plochy určené k plnění funkcí lesa

TNA

` těžké nákladní automobily

ÚPD

` územně-plánovací dokumentace

ÚSES

` územní systém ekologické stability

ÚP

` územní plán

VKP

` významný krajinný prvek

ZCHÚ

` zvláště chráněné území

ZPF

` zemědělský půdní fond

ŽP

` životní prostředí
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů
II. ETAPA VÝSTAVBY
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího
řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Zpracování oznámení probíhalo v období únor až březen 2007. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace a oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané
zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané zpracovatelem oznámení během
vlastních průzkumů lokality.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích
vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je doplněno o přílohy, jejichž účelem je poskytnutí dostupných
informací o záměru a vyhodnocení nejvýznamnějších faktorů z hlediska dopadů na životní prostředí již ve fázi
oznámení záměru (vlivy na ovzduší, vlivy hluku, zdravotní rizika, vizualizace stavby, monitoring skládky).
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
.A.S.A. HP, spol. s r.o.

A.2. IČ
49523877

A.3. Sídlo
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Pavel Tomášek
tel: 724 270 300
e-mail: to@asa-cz.cz
oprávněný na základě plné moci
Ing. Zdeněk Krejčí
tel: 724 010 180
e-mail: kre@asa-cz.cz
oprávněný na základě plné moci
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů
II. ETAPA VÝSTAVBY
Záměr lze dle přílohy č. 1 zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) zařadit do následujícího bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a záměr podléhá posuzování podle
zákona, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že může mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní kapacitní údaje jsou následující:
celková plocha II. etapy výstavby:

19 990 m2

užitečný objem odpadu:

110 000 m3

roční nominální kapacita návozu odpadu:

10 – 20 tis tun/rok (odpovídá stávajícímu stavu)

předpokládaná životnost:

cca 8 let, uzavření v roce 2015

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn ve východní části katastru obce Vyskytná nad Jihlavou v návaznosti na stávající skládku
odpadů.
kraj:

Vysočina

okres:

Jihlava (3707)

obec:

Vyskytná nad Jhlavou (588172)

katastrální území: Vyskytná nad Jihlavou (787779)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).

STRANA 7 z 71

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je rozšíření areálu skládky a vybudování nových skládkových sekcí v návaznosti na
stávající těleso skládky.
Skládka se nachází při okraji katastru obce Vyskytná na Jihlavou mimo zástavbu obce. Záměr je umisťován
do prostoru jižně od stávající provozované skládky a ve své podstatě představuje pokračování skládkové
činnosti v rozšířeném areálu skládky bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu.
V SV předpolí stávajícího areálu skládky (mimo její stávající oplocení) se nachází živelně provozovaná
deponie zemin, stavebních sutí, stavebních materiálů a dalších odpadů s několika autovraky. Tento prostor
není nijak označen. Synergicky může tato deponie působit na některé ze složek prostředí (vody, devastace
prostoru) v předpolí skládky A.S.A.
Podél severního okraje prochází nově rekonstruované vedení VN 22 kV, které se promítlo zásahem
v průmětu ochranného pásma tohoto vedení do lesního porostu podél silnice Výskytná – Plandry, v blízkosti
SV předpolí skládky (cca 200 m).
Obě uvedené aktivity mohou vést ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. Jiné aktivity, které by
mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů, se v zájmovém území nenachází ani nejsou
připravovány.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Kapacita stávající skládky je v současné době již naplněna a provozovatel řeší možnost pokračování
skládkové činnosti na lokalitě.
V současné době má skládka vybudován 1 samostatný sektor (dále jen "sektor č. 1") včetně jímání
průsakových vod z tělesa skládky do akumulační jímky s možností zpětného rozlivu do tělesa. V tomto
plošném rozsahu skládky se předpokládá v souvislosti s výstavbou II. etapy skládky současné uzavíraní a
zrekultivování stávajícího tělesa včetně ozelenění (tj. na ploše cca 1,55 ha).
Záměrem investora je další možnost skládkování, tj. rozšíření kapacity těsněné skládky s rozšířením
stávajícího oploceného areálu skládky Vyskytná. Projektová dokumentace předpokládá ve II. etapě výstavbu
čtyř nových sektorů tělesa skládky, které budou realizovány ve dvou fázích výstavby (současná výstavba
dvojice sektorů).
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Zařízení bude sloužit k odstraňování odpadů uložením na skládce, která je zabezpečena tak, aby nedocházelo
k působením škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí.
Rozšíření skládky o II. etapu výstavby by prodloužilo možnost ukládání do r. cca 2015 s tím, že stávající
těleso skládky bude uzavřeno a rekultivováno. Při rozšíření tělesa skládky zůstane infrastruktura skládky pro
provoz zachována, nemění se ani dosavadní míra rizika vůči okolnímu prostředí a pro obyvatelstvo žijící na
území nejbližších obcí Vyskytná n/J a Plandry. Mění se pouze celkový rozsah areálu skládky.
Umístění II. etapy výstavby je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Rozsah záměru a kapacitní údaje
Základní údaje o II. etapě výstavby:
plocha tělesa II. etapy výstavby

14 580 m2

1. fáze výstavby (2 sektory č.2, č.3)

7 925 m2

2. fáze výstavby (2 sektory č.4, č.5)

6 655 m2

Plocha infrastruktury (komunikace, nádrž, zeleň)

5 410 m2

Plocha pro II. etapu výstavby celkem (oplocení)

19 990 m2

užitečný objem odpadu II.etapy výstavby

110 000 m3
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Celkové údaje o těsněné skládce včetně rozšíření a II. etapy výstavby:
plocha tělesa skládky celkem

30 080 m2

celkový objem odpadu skládky

252 000 m3

maximální výška zrekultivovaného povrchu
(po sesednutí a konzolidaci)

538,00 m n.m.

Celková rozloha areálu skládky po II.etapě výstavby 40 910 m2

Členění stavby a technický popis jednotlivých objektů
Stavební objekty:
SO 01 Složiště
SO 02 Příjezdová komunikace
SO 03 Obslužná komunikace
SO 04 Jímka průsakových vod
SO 05 Kontrolní vrty
SO 06 Provozní objekty s mostovou váhou
SO 07 Oplocení
SO 08 Výtlačné potrubí průsaků-recirkulace
SO 09 Rekultivace
SO 10 Nádrž průsakových vod II.
SO 11 Jímací a svodné plynové potrubí
Provozní soubory :
PS1 - Čerpací stanice bioplynu (dle množství a složení skládkového plynu)
PS2 - Vysokoteplotní pochodeň, biofiltr (dle množství a složení skládkového plynu)
POZN.: tučně jsou vyznačeny SO a PS, které budou předmětem stavebních prací II. etapy výstavby.
SO 01 Složiště - těleso skládky
Stávající těleso skládky je přibližně ve tvaru trojúhelníkového půdorysu o stranách cca 350 m. Úložný prostor
skládky je ze dvou stran ohraničen zemním násypem tělesa štěrkové komunikace, ze třetí strany je
vytvořena opěrná hrázka z hutněné zeminy. Stávající těleso skládky bylo navrženo jako jeden úložný prostor
- sektor č.1. Těsnění dna skládky bylo provedeno prostřednictvím stabilizovaného a přehutněného podloží na
kf≤10-9 m.s-1 a folií PE - HD o tloušťce 2 mm. Pod těsnícím prvkem dna se nachází drenážní systém, který
odvádí spodní vody mimo těleso skládky. Pod fólií je osazen monitorovací systém SENZOR Bratislava. Nad
folií je položena ochranná geotextílie Geofiltex 600 g/m2, drenážní potrubí odvádějící průsakovou vodu do
jímky průsakových vod pod tělesem skládky a drenážní vrstva štěrkopísku.
II. etapa výstavby bude svým technickým řešením, jednotlivými skladbami, navazovat na sektor č. 1. Podloží
rozšířeného tělesa skládky bude upraveno do požadovaného tvaru a přehutněna. Těsněné bude tvořeno
minerálním těsněním tl. 2 x 250 mm a fólií PE-HD tl. 2 mm. Těsnění bude chráněno ochrannou geotextilií a
vrstvou drenážního štěrku kulatého zrna fr. 16-32 mm s odvodňovacím drénem z perforovaného potrubí PEHD 225x20,5 mm. Na svazích bude ve štěrkové vrstvě vytvořena kostra z ojetých automobilových
pneumatik, zajišťující stabilitu.
Rozšíření tělesa se bude sestávat ze čtyř sektorů (sektory č. 2 - č. 5). Každý sektor bude opatřen jedním
gravitačním drénem, který bude svádět vody ze sektoru do sběrače průsakových vod. Dno každého sektoru
bude plošně spádováno k jednotlivým drénům, tak aby byl zabezpečen plynulý a kontrolovaný odtok
průsakových vod z tělesa. Dno tělesa bude ohraničeno obvodovou hrázkou, která bude v místě přiléhající
obslužné komunikace rozšířena.
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Předpokladem pro uzavření a rekultivaci stávajícího tělesa včetně II. etapy výstavby je realizace
odplyňovacího systému po dokončení ukládání odpadu na stávající těleso skládky – plynové studny, horní
odtah, biooxidační filtrační jednotka.
SO 03 Obslužná komunikace
Stávající obslužná komunikace navazuje na příjezdovou komunikaci a pokračuje okolo složiště po jeho levé
straně ve směru od příjezdu až k čerpací jímce průsakových vod. V rámci II.etapy výstavby bude stávající
obslužná komunikace prodloužena. Nově navržený úsek bude navazovat na stávající komunikaci přibližně v
místě dnešní záchytné jímky a bude pokračovat podél tělesa skládky až k nově navržené záchytné nádrži
průsakových vod ve východním rohu areálu skládky. Při nádrži bude komunikace zakončena obratištěm
vozidel.
SO 07 Oplocení
Oplocení skládky bude prodlouženo po obvodu kolem celého areálu. Jedná se o typové oplocení výšky 2,5 m
z drátěného pletiva a 2 ostnatých drátů na železných sloupcích. Součástí oplocení je i stávající uzamykatelná
vjezdová vrata šířky 6 m, která budou nadále využívána jako jediný vjezd do areálu. Délka nové části
oplocení bude činit 475 m.
SO 08 Výtlačné potrubí průsaků - recirkulace
Recirkulace slouží pro manipulaci a zpětnou dopravu průsakových vod do tělesa skládky. Skládá se z čerpací
šachty, čerpadla, výtlačného potrubí a výustního objektu s bajonetovým uzávěrem požární hadice na okraji
tělesa skládky. V rámci II. etapy výstavby bude při nové nádrži průsakových vod II. vybudována čerpací
šachta pro recirkulaci, která bude pomocí horizontálního čerpadla, umístěného v šachtě, zajišťovat zpětné
přečerpávání průsakové vody recirkulačním potrubím do tělesa skládky. Recirkulační potrubí bude podzemní,
bude vedeno při patě skládky při obslužné komunikaci a bude opatřeno výustními objekty s bajonetovými
uzávěry požární hadice. V rámci výstavby čerpací šachty bude od stávající jímky k šachtě vedena v zeleném
pásu elektro přípojka zakončená rozvodnou skříní.
SO 09 Rekultivace
Rekultivace skládky bude probíhat v závislosti na navážení odpadu. Odpad bude navážen přímo do výsledné
figury a po první fázi sesednutí zrekultivován. Přímo na upravený a přehutněný povrch odpadu se uloží 15-20
cm uzavírací a vyrovnávací vrstvy ze zeminy. Na ní bude rozprostřena plošně vrstva pro odplynění, tvořená
geosyntetickými materiály nebo štěrkovou vrstvou tl. 0,25 m s ochranou geotextilií. Nad plynovou drenáž
bude položena vrsva 2 x 25 cm těsnícího materiálu z výkopu, nebo alternativně bentonitová rohož, případně
fólie PE-HD. Odvodňovací vrstva bude opět tvořená z geosyntetických materiálů nebo 20 cm drenážní vrstva
ze štěrkopísku 0 - 16 mm s ochranou geotextilií k zajištění filtrační stability. Na tyto vrstvy se uloží 80 cm
rekultivační vrstva zeminy (podorničí) a 20 cm vrstva ornice (materiál ze skrývky). Povrch bude zatravněn a
osázen skupinkami křovin.
SO 10 Nádrž průsakových vod II.
Ve východním rohu areálu pod patou tělesa skládky bude vybudována zemní jímka, do které budou pomocí
sběrače průsakových vod a čerpací šachty tlakově přiváděny průsakové vody z tělesa skládky II. etapy
výstavby (sektory č. 2 - 5). Stávající přečerpávací jímka o objemu 50 m3 (vody ze stávajícího tělesa) bude s
novou nádrží propojena za pomoci zaústění větve recirkulačního potrubí do šachty nového sběrače. Ten
odvádí gravitačně skládkové vody do čerpací šachty a odtud jsou čerpány do NPV II. Tento odtok bude
kontrolovaný a bude ho možné regulovat prostřednictvím šoupěte.
Těsnění dna nádrže bude provedeno prostřednictvím uložení stabilizovaného a hutněného minerálního
těsnění (2x250mm, kf≤10-9 m.s-1) a folie PE - HD o tloušťce 2 mm. Čerpací šachta bude s nádrží ve dně
gravitačně propojena, bude vystrojena čerpadlem s automatikou na hlídání výšky hladiny. Akumulační objem
jímky činí 670 m3, při výšce hladiny 0,5 m pod úrovní horního okraje folie. Z nádrže je možno čerpat vodu
zpět do tělesa skládky nebo v případě přebytků odvážet k likvidaci do příslušné ČOV.
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Nádrž bude provedena v násypu, bude oddělena od obslužné komunikace skládky pomocí železobetonového
prefabrikovaného svodidla výšky 1,2 m. Jímka bude v prostoru u čerpací šachty rekultivace opatřena
zábradlím výšky 1,1 m.
V rámci výstavby čerpací šachty bude od stávající jímky k šachtě vedena v zeleném pásu elektro přípojka
zakončená rozvodnou skříní.
Do prostoru jímky a obratiště bude umístěna lampa uličního osvětlení napojená na přípojku.
SO 11 Jímací a svodné plynové potrubí
U skládky bude s ohledem na velikost objemů uložených odpadů realizován odplyňovací systém až po
dokončení ukládání odpadu na těleso skládky v rámci rekultivačních prací – plynové studny, horní odtah,
čepací stanice bioplynu, případně biooxidační filtrační jednotky .
Měření plynu provádí smluvní odborná firma. Stanovení složení skládkového plynu se provádí ze vzorků
odebraných pomocí zárazných sond v referenční hloubce 0,6 m. Na základě posouzení skutečné produkce
bude realizován systém odplynění.
V průběhu výstavby II. etapy výstavby tělesa skládky, bude vybudováno na ploše 4 nových sektorů 5 ks
jímacích studní bioplynu, které vytvoří základní prvek odplynění skládky. Stávající těleso skládky bude v
případě zvýšeného množství výskytu bioplynu v tělese skládky dodatečně odplyněno (např. pomocí vrtaných
studní s napojením na odplyňovací systém II. etapy výstavby). Dle výsledků monitoringu budou přijata
příslušná opatření - ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek do třídy III, vyžadující odplynění
a zneškodňování jímaného plynu.
Ve II. etapě výstavby budou jímací studny bioplynu budovány současně s tělesem skládky a zakládány na
povrchu štěrkového drénu ve dně skládky.
Studny svojí konstrukcí umožní jímat bioplyn v celé výšce tělesa skládky a odebírat pomocí koncového
uzávěru vzorky k rozborům. Od jímacích studní bude plyn odsáván potrubím PE-HD uloženým na povrchu
skládky (tzv. horní odtah) k okraji skládky, kde je potrubí podzemním vedením přivedeno přes kondenzační
šachtu do ČSB. Po nastavení poměru odsávání z jednotlivých studní pomocí klapkových uzávěrů, je pak
trubním vedením bioplyn odváděn k ČS bioplynu a vysokoteplotní pochodni. Jednotlivé svodné větve bude
možné odstavit klapkovým uzávěrem s aretací, umístěným v plastové šachtičce s poklopem v patě skládky.
Alternativním řešením je použití biooxidačních filtračních jednotek.
PS 1 - Čerpací stanice bioplynu
Slouží k odsávání bioplynu z tělesa skládky. Zařízení je instalováno do kontejnerové buňky, skládá se
z dmychadel, signálního a regulačního zařízení, filtrů , čidel (tlak, koncentrace, teplota) a PC s programem
pro automatické řízení a záznam hodnot. V závislosti na množství plynu může být čerpání nahrazeno
biooxidačními filtračními jednotkami.
PS 2 - Vysokoteplotní pochodeň
Konstrukce pochodně je samonosná s vnějším krytem z nerezového plechu. Spalovací komora je z žáropevné
oceli vybavena izolací z keramických vláken do teploty 1250 °C. Je opatřena dvěma hrdly pro odběr spalin a
rovnoměrně po výšce pláště rozmístěnými prostupy pro umístění teplotního čidla. Proti atmosférickým vlivům
je vnitřní prostor pochodně chráněn kruhovým krytem.
Spalovací vzduch je regulován pomocí dvou žaluziových klapek ovládaných servopohonem dle teploty ve
spalovacím prostoru. Injektorový zapalovací a hlídací hořák je provozován též na bioplyn. Hlídání plamene je
zajištěno UV sondou. Hlavní přívod plynu je vybaven pojistnou protiexplozní armaturou s teplotním čidlem a
rychlouzavíracím elektromagnetickým ventilem. Řídící automatika je umístěna v rozvaděči u pochodně,
nadřízený okruh je umístěn v kontejneru MaR. V pochodních VTP lze kromě skládkového plynu ekologicky
spalovat též bioplyn z čistíren odpadních a cukrovarnických vod.
Navržená pochodeň VTP je schválena Českým ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního
prostředí a Inspektorátem technické inspekce Praha.
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Údaje o provozu
Provoz na rozšířené části skládky se bude řídit platným provozním řádem stanovujícím povinnosti a
odpovědnosti provozovatele, uživatelů skládky a příslušnými hygienickými předpisy. Dále platnou legislativou
v oblasti nakládání s odpady a provozování skládek.
Přivážený odpad je kontrolován, zda odpovídá deklarované kategorii a poté ukládán podle druhu a kategorie
tak, aby nemohlo dojít k nežádoucím vzájemným reakcím. Místo uložení bude evidováno. Odpad bude po
uložení zpracován - hutněn kompaktorem a postupně vrstven a zakrýván inertním materiálem.
Stávající provoz na skládce je ustanoven jednosměnný, s provozní dobou v pracovní dny od 8.00 do 16.00
hod.
V provozu skládky jsou zaměstnány 2 osoby.
Realizace záměru rozšíření II. etapy skládky nemá vliv na provozní režim ani na zaměstnanost v provozu
skládky.
Podrobnější situace skládky a technického řešení jsou prezentovány v příloze č. 7 tohoto oznámení.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

09/2007

Předpokládaný termín dokončení:

01/2008 (uvedení do provozu)
12/2015 (ukončení skládkování)

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Obec:

Vyskytná nad Jihlavou

Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou
č. 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Plandry

Obecní úřad Plandry
č. 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Jihlava
Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Jihlava

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Magistrát města Jihlavy, Stavební úřad

rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst.
1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP

rozhodnutí z hlediska ochrany krajinného rázu dle
§ 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP

souhlas se záborem ZPF

Magistrát města Jihlavy
KÚ kraje Vysočina – podle výměry

Integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.,
v platném znění

Krajský úřad, odbor životního prostředí
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Celková plocha pozemku staveniště je 19.990 m2.
Záměr je situován na pozemku p.č. 239/40 v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou (787779). Hranice
dotčeného pozemku je patrná z následujího obrázku (podrobněji v přílohách 7 oznámení).
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

způsob ochrany

239/40

orná půda

ZPF

výměra
(m2)
19 990

Obrázek č. 3: Dotčené pozemky – zákres do katastrání mapy

Záměr předpokládá trvalé odnětí dotčeného pozemku ze ZPF v celkové výměře 19.990 m2. Záměr
nezasahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Záměr se nachází mimo kontakt s lesními pozemky,
navrhované rozšíření se od stávajícího lesa ve východním předpolí skládky vzdaluje.

Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma:
Ochranné pásmo lesa
Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

50m od hranice porostu

STRANA 14 z 71

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.II.2. Voda
Pitná voda

(například zdroj vody, spotřeba)

Záměr je začleněn do provozu stávající skládky odpadů. Provoz záměru bude zajištěn stávající obsluhou
skládky, z tohoto důvodu nedojde ke změně stávající potřeby pitné vody.
Zdrojem pitné vody bude stávající zdroj v areálu skládky.

Užitková voda
Užitková voda může být užívána podle potřeby užívána voda k protiprašnému postřiku zpevněných ploch
komunikací v areálu, případně k zavlažování zelených ploch v době sucha. K uvedeným účelům je užívána
pitná voda z vlastního zdroje v areálu skládky.

Technologická voda
Během provozu stavby je používána technologická voda pro potřebu zavlažování povrchu skládky v suchých
obdobích.
Voda pro zavlažování povrchu aktivní části skládky pro zamezení prašnosti v suchých obdobích je čerpána
z bezodtoké retenční jímky pro záchyt průsakových vod. Případný nedostatek vody v retenční jímce může být
řešen prostřednictvím rozvodu pitné vody.

Požární voda
V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární použita voda z rozvodu pitné vody,
případně průsaková voda shromážděná v retenční jímce a voda dovezená zásahovými vozidly.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě stávající přípojkou.
Navrhovaná stavba předpokládá zásobení elektrickou energií pro čerpací šachty recirkulace a průsakových
vod a pro osvětlení prostoru u jímky. Rozvody elektrické energie budou navazovat na stávající areálový
rozvod, stávající podzemní vedení bude prodlouženo.
Z hlediska výkonu a odběru zůstává prakticky zachován současný stav bez významnějšího navýšení.

Zemní plyn
Odběr zemního plynu není uvažován.

Tepelná energie
Vytápění buňky s kanceláří a sociálním zazemím v areálu skládky je řešeno elektrickou energií beze změny
současného stavu.

Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot v rámci provozu skládky zůstává na současné úrovni beze změny.

Vstupní suroviny
Provoz skládky nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavním vstupem jsou odpady, které jsou
ukládány k tělese skládky. Beze změny současného stavu.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr představuje pokračování skládkové činnosti, bez navýšení návozu odpadu. Ten činí cca 18 000 tun za
rok (s variabilitou cca 10 000 až 20 000 tun/rok). Intenzita dopravní obsluhy i dopravní trasy proto budou
odpovídat stávajícímu stavu.
Údaje o dopravních nárocích jsou následující:
Dopravní obsluha:

Zaměstnanci, ostatní:
Výstavba:

celkový počet vozidel:

příjezd cca 4500 voz/rok (18 voz/den),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

do 3,5 t: cca 250 voz/rok (1 voz/den)
3,5 - 10 t: cca 250 voz/rok (1 voz/den)
nad 10 t: cca 4000 voz/rok (16 voz/den)

dopravní trasy:

vjezd na skládku 100% (4500 voz/rok)
směr Plandry 95% (4275 voz/rok)
směr Vyskytná 5% (225 voz/rok)

čas dopravy:

denní doba pracovních dní

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/rok (4 voz/den)

druh vozidel:

osobní

intenzita dopravy:

variabilní (cca jednotky vozidel za den)

druh vozidel:

převážně nákladní

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V souvislosti s provozem hodnoceného zařízení není navrženo zřízení žádného nového bodového zdroje
znečišťování ovzduší.
Po započetí tvorby skládkového plynu bude plyn odváděn drenážním systémem a spalován ve vysokoteplotní
pochodni (VTP). Alternativním rešením je použití biooxidacních filtračních jednotek. Množství emisí bude
závislé na objemu vznikajícího skládkového plynu.
Předpokládaná maximální emise škodlivin vznikající při spalování skládkového plynu je uvedena v následující
tabulce.
Tab.: Emise ze spalování skládkového plynu

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

g/h

g/h

g/h

g/h

g/h

1680

280

6

112

17

Liniové zdroje
Rozšířením skládky odpadů nevznikne žádný nový liniový zdroj znečišťování ovzduší. Navrhovaný záměr
nepředpokládá nárůst intenzity skládkování, pouze řeší pokračování skládkování v dalším období. Doprava
odpadů bude probíhat po stávající trase s prakticky nezměněnou intenzitou dopravy, emise škodlivin bude
tedy prakticky shodná jako za stávajícího stavu. Předpokládaná emise škodlivin je uvedena v následující
tabulce.
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Tab.: Emise z dopravy

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

g/km.den

551,3

167,0

0,5

59,0

18,0

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude působit samotná plocha rozšířené skládky. Z hlediska
kategorizace zdroje je navrhovaná skládka dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. středním zdrojem znečišťování
ovzduší (dle přílohy č. 1, bod 5.1. je středním zdrojem znečišťování ovzduší skládka přijímající více než 10 t
odpadu denně nebo mající celkovou kapacitu nad 25 000 t, mimo skládky inertního odpadu).
Zdrojem emisí je jednak samotný provoz na ploše skládky, tedy doprava a vykládka odpadu, jeho
rozhrnování a hutnění a následné překrývání inertním materiálem. Dále bude zdrojem emise škodlivin odpad
uložený na úložišti, respektive procesy probíhající v uloženém odpadu jejichž produktem bude skládkový
plyn.
Emise z manipulace s odpadem budou produkovány především spalovacími motory vozidel a mechanismů
pohybujících se po ploše skládky. Prašnost a případný zápach čerstvě navezeného odpadu budou
minimalizovány postřikem vodou a překrýváním odpadu inertním materiálem. Z hlediska množství
emitovaných škodlivin opět lze konstatovat, že za podmínky zmenšení aktivní plochy a zlepšení oproti
stávajícímu provozu by mělo dojít i ke snížení emise odpadů. Z hlediska ostatních škodlivin nedojde ke
změně, neboť použité mechanismy a pracovní postup bude totožný jako v současnosti.
Budoucí objem emise skládkového plynu není v současné době možno odpovědně kvantifikovat, neboť bude
záviset na složení odpadu či stupni zhutnění a bude se v průběhu času měnit v závislosti na stupni
rozkladných procesů uvnitř skládky. Skládka bude (obdobně jako stávající) vybavena systémem pro jímání a
odvod skládkového plynu vyhovujícím ČSN 83 80 34. Způsob zneškodňování skládkového plynu bude závislý
na intenzitě jeho vývinu. Skládka bude vybavena drenážním systémem a čerpací stanicí plynu. Pro spalování
plynu se předpokládá použití vysokoteplotní pochodně, alternativním rešením je použití biooxidacních
filtračních jednotek.
Za současného provozu je emise skládkového plynu ze stávající části skládky pravidelně sledována. Měření
provádí firma GEOtest Brno, a.s., sledována je tvorba plynu, včetně jeho složení s důrazem na obsah metanu
(CH4).
Ve vyhodnocení monitorovacích prací za rok 2006 je uváděn naměřený obsah CH4 v odebraných vzorcích
plynu v rozmezí od 0,59 (sonda NV-3) až 38,95 % obj. (sonda NV-5), obsah O2 kolísal v proměřovaných
bodech od 5,36 do 19,42 % obj. (s maximem v NV-3, minimem v NV-5). Obsah CO2 dosahoval hodnot 4,07
(NV-3) až 26,63 % obj. (NV-5). Na třech místech byl zaznamenán i výskyt H2S v koncentracích od 1,10 až
7,00 mg/m3.
K vývinu skládkového plynu v tělese stávající deponie tedy dochází. Dle intenzity tvorby methanu (CH4) je
nutno skládku zařadit do třídy III1 (viz NV-5), popřípadě II2 (viz NV-1 a NV-2).
Pro účely dalšího vyhodnocení byl uvažován maximální vývin 100 l skládkového plynu z 1 m2 plochy skládky.

Výstavba
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
V průběhu výstavby pochopitelně dojde ke krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních
surovin a materiálů. Předpokládaná maximální emise škodlivin je uvedena v následující tabulce.

1

třída III - odplynění je nutné, plyn je možno za určitých podmínek i využít

2

třída II - odplynění je nutné, plyn však nelze energeticky nijak využívat
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Tab.: Emise z výstavby

NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

109,4

33,2

0,1

11,7

3,6

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů obsluhujících stavbu.

Úlet odpadů ze skládky
Potenciálním sekundárním zdrojem je úlet odpadů lehkých částí z ukládaného odpadu v aktivní části skládky.
Skládka musí být průběžně zakrývána inertním materiálem (zeminy) a rekultivována, čímž se snižuje
možnost úletu odpadů. Problematika úletu odpadů musí být rovněž řešena v rámci provozního řádu, kde
musí být popsán způsob ukládání odpadů (podle charakteru odpadů a povětrnostních podmínek) a stanoven
maximální rozsah aktivní plochy skládky. V případě, že přes stanovené postupy přesto dojde k úletu odpadů,
nebo nejsou tyto postupy zcela respektovány, je obsluha skládky povinna provést úklid okolí.

Zápach
Průběžná rekultivace snižuje možnost úniku pachových látek i riziko působení západu v širším okolí skládky.
Vznikající bioplyn bude podle jeho vývinu jímán a zneškodněn spalováním nebo průchodem přes biooxidační
filtry. Tyto postupy povednou k minimalizaci západu ze skládky.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Průsakové vody
Plocha rozšíření úložiště bude odvodňována s postupem skládky po čtyřech samostatných sekcích, které
budou napojeny na kanalizaci průsakových vod. Vody budou svedeny do nově vybudované bezodtoké
retenční jímky o objemu 670 m3. Vody budou využity ke zpětnému skrápěním povrchu skládky, v případě
potřeby budou přebytky vyváženy na vhodnou ČOV.
Objem průsakových vod rozšířené sekce skládky lze odhadnout podle vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V je průměrný roční objem odtoku průsakových vod [m3]
F je průměrná plocha jedné sekce ze čtyř [m2] - F = 3 620 m2
ψ je odtokový koeficient - ψ = 0,1 (pro konfiguraci terénu 1-5% kde se předpokládá vysoký odpar)
h je průměrná roční výška srážek [m]
- h = 0,63 m (dlouhodobý průměr 1905 - 1950, srážkoměrná stanice Jihlava)
V = F × ψ × h = 3 620 × 0,1 × 0,63 = 228,06 m3
Uvedený objem odpovídá průměrnému odtoku ve výši 0,007 l.s-1.
Průsakové vody budou produkovány postupně ze čtyř sekcí (s postupem skládkování do nové sekce bude
předcházející rekultivována a odvodněna jiným způsobem). Životnost jedné sekce činí cca 2 let, celková
životnost II. etapy činí 8 let.
Průsaková jímka (objem 670 m3) je dimenzována pro zachycení přívalových srážek.
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Srážkové vody
V souvislosti s výstavbou II. etapy skládky dojde k postupu stávající skládky směrem k jihu a rozšíření areálu
o 1,999 ha. Nároky na jednotlivé funkční plochy pak budou činit zhruba:
−

plocha prodloužené komunikace (F1):

−

celková plocha skládky druhé etapy - 4 sekce) (F2):

570 m2
14 480 m2

Zbývající rozloha připadá na zatravněné plochy, které v převážné míře nebudou napojeny na odvodnění
areálu.
Objem srážek zachycených na nově vybudovaných zpevněných plochách komunikací a provozních objektů
v průměrném klimatickém roce lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
F je zastavěná plocha [m2]
ψ je odtokový koeficient
ψ1 = 0,9 (zastavěné plochy a komunikace s možností odtoku do kanalizace)
ψ2 = 0,15 (plochy pokryté vegetací s možností odtoku do kanalizace, spád terénu nad 5 %)
h je průměrná roční výška srážek [m]
- h = 0,63 m (dlouhodobý průměr 1905 - 1950, srážkoměrná stanice Jihlava)
Z hlediska odtoku z území je nutné rozlišit následující základní provozní situace:
-

-

období provozu II.etapy skládky
Skládka bude budována postupně ve čtyřech sekcích, vždy jedna sekce bude aktivní, zbývající v
rekultivaci nebo před výstavbou. Aktivní sekce skládky bude zapojena do uzavřeného systému
nakládání s průsakovými vodami (tj. srážkové vody spadlé na plochu sekce budou vyloučeny
z odtoku povrchových vod)
období po rekultivaci skládky II. etapy
Srážkové vody z areálu budou beze změny kvality, veškerý odtok z areálu bude odveden do
povrchového toku.

V období po rekultivaci II. etapy skládky bude odtok z území v průměrném klimatickém roce činit:
V1 = F1 × ψ1 × h = 570 × 0,9 × 0,63 = 323,19 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 14 480 × 0,15 × 0,63 = 1 368,36 m3
V = V1 + V2 = 323,19 + 1 368,19 = 1 691,55 m3
Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:
q je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ] - V =
t je 1 rok [s] – t = 31 536 000 s

1 691 550 l

q = 1 691 550/31 536 000 = 0,053639 ≈ 0,05 l.s-1.
V období provozu skládky II. etapy bude odtok z území nižší než činí výpočet pro stav po rekultivaci. Během
provozu bude vždy jedna sekce vyřazena z povrchového odtoku.
Neznečistěné vody jsou odváděny drenážním systémem do povrchového toku (Bělokamenský potok).
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Odpadní vody splaškové
S ohledem na skutečnost, že provoz záměru bude zajišťován stávající obsluhou skládky odpadů, není
předpokládána změna ve stávající produkci odpadních vod. Záměr bude využívat stávajícího systému
nakládání se splaškovými vodami, které jsou jímány v bezodtoké podzemní jímce o kapacitě 2 m3.

Recipient, čistící zařízení
Případné přebytky vody v jímce průsakových vod budou odváženy na smluvně zajištěnou ČOV.
Recipientem neznečistěných srážkových vod a vyčištěných splaškových vod bude místní vodoteče
(Bělokamenský potok).

B.III.3. Odpady
Skládka je zařízením pro odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky. Odpady kategorie I a O, vzniklé z
vlastního provozu, budou proto ukládány přímo na vlastní skládce. Nad tento rámec bude produkováno
pouze malé množství odpadů kategorie N. Jde například o odpady charakteru odpadních zářivek a jiného
odpadu, obsahujícího rtuť, baterií a akumulátorů, odpadních tonerů, vyřazené elektroniky, odpadů z provozní
údržby mechanismů apod. Množství nepřesáhne několik desítek kg za rok. Tyto odpady budou předávány
odborné firmě (příslušná střediska vlastní společnosti) a zneškodňovány v rámci platné legislativy.
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu platné legislativy v odpadovém hospodářství (zákon č.
106/2005 Sb., v platném znění). Odpad bude tříděn, shromažďován, využíván či odstraňován podle
jednotlivých druhů a kategorií stanovených platnou legislativou.
Odpady vzniklé z výstavby, charakteru stavebních a demoličních odpadů, budou ukládány resp. využity
přímo na vlastní skládce. Množství nepřesáhne řád desítek či stovek tun za období výstavby.

B.III.4. Ostatní
Záměr představuje pokračování skládkové činnosti za použití stávajících technologií a při zachování
stávajících intenzit dopravy i dopravních tras. Z hlediska hlukových emisí proto oproti stávajícímu stavu
nedochází ke změně. Obdobně tak poloha zdrojů hluku ve vztahu k venkovnímu chráněnému prostoru se
oproti stávajícímu stavu významně nemění.
Údaje o emisích hluku, vibrací, záření resp. dalších faktorů jsou následující:
Hluk:

kompaktor KTO 300:
soudobý počet:
doba provozu:
umístění:

do LA = 85 dB/2 m
1
cca 8 h/den
povrch skládky

provoz nákladních vozidel v areálu:
soudobý počet:
doba provozu:
umístění:

do LA = 80 dB/2 m
do cca 2
cca 8 h/den
povrch skládky, areálové komunikace

výstavba:

do LA = 80 dB/2 m

Vibrace:

nejsou produkovány ve významné míře

Záření:

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží
nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
Provozní řád skládky řeší tyto možné havarijní situace a postupy při jejich výskytu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uložení nepovolených odpadů,
požár,
dešťový příval,
vniknutí povrchových vod do skládky,
výpadek elektrického proudu,
nález nebezpečných předmětů,
zjištění kontaminace vod v monitorovacím systému,
přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců,
únik ropných látek z mobilních prostředků, mechanizace nebo skladového prostředku,
porušení těsnicí vrstvy.

Analýza rizik nestandardních stavů
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy:
riziko

indikace

pravděpodobno
st výskytu

zasažená oblast

požár

okamžitá – kouř

nízká

ovzduší, příp. vegetace,
příp. vody

porušení těsnosti technické bariéry

opožděná – monitoring

velmi nízká

podzemní vody,
horninové prostředí

velká voda

okamžitá – obsluha

velmi nízká

povrchové vody

přeplnění jímky průsakových vod

okamžitá – obsluha

velmi nízká

povrchové vody

dopravní nehoda spojená s únikem

okamžitá – obsluha

nízká

půda,
příp. vody

Dopady na okolí

požár
Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a technologické kázně nebo při průniku
nepovolané osoby do areálu skládky.
V případě požáru může dojít ke vznícení hořlavého podílu odpadů, případně k hoření skládkového plynu. S
ohledem na široký rozsah materiálů a látek uložených na úložišti není možné specifikovat všechny škodliviny
při požáru vznikající. Jednalo by se o široké spektrum oxidů a aromatických látek majících nepříznivý vliv na
životní prostředí a lidské zdraví.
Rozšíření požáru do okolních porostů, například unášením hořícího materiálu větrem, je málo
pravděpodobné, okolí stavby je využíváno k zemědělské produkci.
Dále nelze vyloučit poškození těsnící folie podložní izolační vrstvy skládky, narušení technické bariéry v celém
profilu je nepravděpodobné, únik průsakových vod do podloží v důsledku rozsáhlého požáru však nelze
vyloučit.

porušení těsnosti technické bariéry
Technickou bariérou je míněna veškerá izolace na trase průsakových vod:
-

kombinovaná izolace dna skládky,

-

izolace kanalizace průsakových vod,

-

izolace jímky průsakových vod.
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Porušení těsnosti technické bariéry lze uvažovat jako důsledek technologické nekázně při pokládání,
spojování a kontrole nepropustnosti jednotlivých izolačních prvků. Porušení těsnosti z jiných příčin (živelná
pohroma, zlý úmysl a podobně) jsou značně nepravděpodobné.
V případě porušení těsnosti technické bariéry může dojít k pronikání průsakových vod do podloží skládky.
Průsakové vody jsou zatíženy zejména v ukazatelích CHSK, N-NH4, N-NO2, N-NO3, nárazově mohou být
zvýšeny koncentrace NEL a jednosytných fenolů, vyloučit nelze případný obsah jiných škodlivin.
V případě zasažení podzemních vod mělké zvodně lze předpokládat šíření kontaminace ve směru proudění
podzemních vod (východ), případně s vývěry do toku Bělokamenského potoka. S rostoucí vzdáleností od
zdroje dochází k postupnému naředění kontaminantu.
Projevy kontaminace podzemních vod budou zachyceny stávajícím monitorovacím systémem.
V předpokládaném směru šíření kontaminace se nenacházejí domovní studny nebo jiné objekty určené
k individuálnímu zásobování pitnou vodou.

velká voda
Průnik povrchové vody do aktivní sekce skládky je značně nepravděpodobný. Stavba se nachází mimo
záplavová území povrchových toků. Stavba se nachází v oblasti hydrologického rozvodí, povodí areálu
skládky je minimální.

přeplnění jímky průsakových vod
Retenční jímka bude mít dostatečnou kapacitu pro zachycení přítoku z prostoru aktivní skládky po dobu
přívalových dešťů. K jejímu přeplnění může dojít v případě technologické nekázně (jímka nebude v rozporu
s provozním řádem řádně vyvážena) nebo v době mimořádných srážek.
Přeplnění jímky průsakových vod by znamenalo průnik vody z jímky do systému nakládání s neznečistěnými
vodami s následným převedením těchto vod do povrchového toku. V tomto případě dojde k ohrožení kvality
vody v toku případně k ohrožení kvality půdy.
Míru zátěže okolí v důsledku výše popsaného stavu lze posoudit jako relativně nízkou. Při pominutí možnosti
přetečení jímky v důsledku technologické nekázně je popsaný stav spojen s přítokem mimořádných objemů
srážkové vody, případně povrchové vody ze srážek. Tomu budou odpovídat i mimořádné průtoky vody
v místní vodoteči a dalších tocích, které zajistí významné naředění znečistění průsakových vod (odhadem
minimálně o dva řády). Povrchovou vodou pak dojde k rychlému transportu znečistění do nižších poloh
povodí a k dalšímu naředění.
S ohledem na možné spektrum škodlivin v průsakových vodách nelze vyloučit lokálně významné poškození
ekosystémů vázaných na vodní prostředí.

dopravní nehoda spojená s únikem nebezpečných látek
Z dopravního hlediska nevzniká významné riziko vzniku havárie s environmentálními následky. K uložení
v rozšířené části skládky nejsou určeny odpady charakteru nebezpečných kapalin nebo kalů, které jsou
z hlediska šíření případného úniku v důsledku dopravní nehody nejvíce rizikové. Odpady jsou převážně
kategorie O, nebo se jedná o tuhé odpady s obsahem nebezpečné složky. Obecným rizikem silniční dopravy
pro životní prostředí v případě dopravní nehody je únik kapalin z palivové nebo mazací soustavy vozidla.
Případný únik přepravovaného odpadu by znamenal dle aktuální skladby odpadu riziko ohrožení půdy, vody
a ekosystémů v okolí místa úniku. Míra rizika je dána konkrétní skladbou odpadu, obsahem škodlivin a jejich
mobilitou. Vzhledem ke skutečnosti, že odpad z obcí je charakteru tuhého materiálu a obsah nebezpečných
látek je možné charakterizovat jako nízký a nárazový, nepředstavuje únik odpadu při dopravní nehodě
významné riziko.
Výše uváděná rizika spojená s dopravou jsou obecně akceptována a v případě oznamovaného záměru nejsou
spojena přímo s provozem skládky na dané lokalitě, ale s nutností přepravovat odpady do odpovídajícího
zařízení.
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Následná opatření

požár
Pro případ požáru bude areál vybaven odpovídajícími prostředky k zásahu. V areálu jsou dle požárního plánu
rozmístěny požární body vybavené ručními hasícími přístroji, ruční hasící přístroj je rovněž součástí vybavení
kompaktoru skládky. V areálu je proveden rozvod požární vody ukončený požárními hydranty.
V případě požáru je vyrozuměn hasičský záchranný sbor a je proveden okamžitý zásah s použitím výše
uvedených prostředků k likvidaci požáru. Požár může být dále utlumen přehrnutí hořících předmětů
nehořlavým materiálem s následným ochlazováním vodou.

porušení těsnosti technické bariéry
Při indikaci porušení technické bariéry (např. monitoringem, při revizi jímky nebo kanalizace a pod.) bude
následovat:
-

ověření znečistění dalšími odběry, revizí, případně hydrogeologickým průzkumem,

-

zjištění místa úniku (hydrogeologický průzkum, geofyzikální metody určení místa infiltrace
skládkových vod a pod.),

-

provedení prácí na odstranění závady (vytěžení odpadu v místě úniku, obnovení těsnosti izolace,
obnovení těsnosti retenční jímky nebo potrubí kanalizace),

-

v případě potřeby (dle hydrogeologického posouzení) další sanace podzemních vod,

-

monitoring v režimu ověření účinnosti provedených opatření,

-

jiná opatření dle požadavků příslušných orgánů státní správy.

O úniku bude v souladu s provozním řádem zařízení vyrozuměn příslušný orgán státní správy v odpadovém
hospodářství a příslušný orgán státní správy ve vodním hospodářství.

přeplnění jímky průsakových vod
V případě snížení volné kapacity jímky průsakových vod a nebezpečí jejího přeplnění mohou být provedena
dle potřeby následující opatření:
-

odvážení vody z jímky na ČOV do doby dostatečného snížení hladiny vody,

-

uzavření potrubí v rozdělovacích šachtách drenáže průsakových vod (tj. zadržení vody
v izolovaném retenčním prostoru aktivní sekce), s následným řízeným odpouštěním vody
z prostoru skládky do sběrné jímky v závislosti na odvozu vody na ČOV.

dopravní nehoda spojená s únikem nebezpečných látek
V případě úniku odpadu během přepravy nebo při nehodě v rámci areálu úložiště je nutné:
-

zabránit dalšímu úniku ze zdroje (stabilizací převržené nádoby, přemístěním vadné nádoby nebo jejího
obsahu do nádoby bezvadné na korbu vozu nebo jiným vhodným způsobem dle situace),

-

zabránit dalšímu šíření uniklých kapalných látek nebo nebezpečné složky tuhého odpadu posypáním
sorbentem (Vapex, piliny nebo hlína těžená v okolí), přednostně je únik lokalizován ve směrech ke
kanalizačním vpustím, vodním tokům nebo odkrytému terénu,

-

kontaminovaný sorbent, případně i kontaminovanou zeminu (v případě úniku na volný terén) odtěžit a
deponovat na bezpečném místě (těsná nádoba, zajištěná plocha, nákladový prostor vozidla),

-

zabezpečit zneškodnění kontaminovaného materiálu oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy v
oblasti nakládání s odpady.

Vyhodnocení rizik nestandardního stavu
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké, avšak nelze je spolehlivě vyloučit.
částečně utlumeno přirozenými podmínkami v lokalitě výstavby. Vlastní stavba má povodí malého
podmínky pro šíření podzemních vod jsou v okolí stavby málo příznivé. Technická opatření pro
nestandardního stavu a vybavení skládky prostředky k likvidaci požáru nebo havarijního úniku
odpovídají rizikům provozu a požadavkům platné legislativy.

Riziko je
rozsahu,
prevenci
škodlivin
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Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit převážně jako nárazové a krátkodobé v případech
požáru v areálu nebo úniku průsakových vod do vod povrchových. Následky těchto stavů jsou výrazně
utlumeny s rostoucí vzdáleností od skládky (rozptyl škodlivin v ovzduší, vysoká míra naředění průsakových
vod v nižších polohách povodí).
Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit jako střednědobé až dlouhodobé v případě
průniku škodlivin na hladinu podzemní vody. Dopady tohoto stavu jsou rovněž vázány na lokalitu provozu,
významné projevy ve vzdálenějším okolí nejsou očekávány.
Riziko úniku nebezpečných látek v rámci přepravy je nízké s ohledem na charakter a skladbu
přepravovaného odpadu, vyšší míru rizika představuje únik ropných látek z provozních dutin vozidla. Toto
riziko je však obecně spojeno se silničním provozem, resp. nutností přepravy odpadu a není vyvoláno
provozem stavby ani záměrem jejího rozšíření.
Postup obsluhy skládky při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných stavů kontrolním
orgánům státní správy je součástí provozního řádu skládky a při jejím rozšíření bude aktualizován a
předložen orgánům státní správy k posouzení.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr na II. etapu výstavby skládky odpadu je situovaný v návaznosti na stávající provozovanou
skládku na katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou, které je součástí obce Vyskytná nad Jihlavou. Vlastní
rozšíření je navrženo jižně od současného areálu skládky.
Záměr je situován ve volném prostoru mezi obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry, který je využíván
zejména k zemědělským účelům, západně od zalesněného údolí Bělokamenského potoka a severně od údolí
řeky Jihlavy.
Vlastní území záměru je lokalizováno na svažitém území se směrem spádnice k jihovýchodu. Nadmořská
výška se na lokalitě pohybuje od 510 do 525 m n.m. Výrazným antropogenním tvarem v charakteru terénu
zájmového území a jeho okolí je hřbet stávající skládky. Pozemek hodnocené etapy rozšíření úložiště
navazuje na stávající těleso na jihu.
Situace zájmového území je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.2. tohoto oznámení).
Obrázek č. 4: Situace zájmového území (1:25 000)
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Dotčené území není (dle sdělení č. 38 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 12 z prosince 2005) zařazeno
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním areálem neprotéká žádný přirozený vodní tok, území je suché a nenachází se v něm žádná vodní
plocha, prameniště ani mokřad. Pod stávající skládkou prochází zatrubněná místní vodoteč, která je pod
skládkou vyústěna do Bělokaneského potoka.
Na zájmové území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle platné
legislativy.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody. V širším okolí lokality se
nenachází ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje minerálních vod, přírodních léčivých lázní a
lázeňských míst. Přímo v areálu skládky se nachází vlastní využívaný zdroj vody pro zásobování vodou.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze dotčené území charakterizovat následujícím způsobem:


V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.



Dotčené území není součástí přírodního parku.



Dotčené území není součástí žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.



Významné krajinné prvky (les, vodní tok) nejsou polohou záměru přímo dotčeny.



Záměr se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru. Území vlastního záměru není
součástí žádných skladebných prvků územního systému ekologické stability.

V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací
posuzovaného záměru.
Plocha výstavby záměru se nachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází mimo obytné území, nejbližší obytná zástavba vůči prostoru rozšíření skládky se
nachází západně od areálu skládky při východním okraji obce Vyskytná n/J (600 m) a východně při okraji
obce Plandry (700 m). Celkový počet obyvatel obce Vyskytná n/J je 604, obce Plandry má 172 obyvatel.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1477 – Jihlava. Naměřené hodnoty NO2 za rok
2005 jsou uvedeny v následující tabulce.
NOx - 2005
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Citovaná stanice naměřila v roce 2005 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni
49% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
dosahovala hodnot 108,1 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 54% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie při stanovaní stávající imisní zátěže využíváme
výsledky rozptylové studie, zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí (DHV 2004).
Z níže presentovaných obrázků je zřejmé, že se koncentrace NOx v okolí hodnoceného záměru pohybují u
průměrné roční koncentrace v rozmezí 11 - 12 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace pak v rozmezí 40 60 µg.m-3.
Obrázek č. 5: Imisní charakteristiky ovzduší – stávající stav dle rozptylové studie kraje Vysočina

průměrné roční koncentrace NOx

maximální hodinové koncentrace NOx
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Klimatické faktory
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti – MT3, kterou je možno
stručně charakterizovat následně:
MT 3 – krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s
mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá
s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

20 až 30
120 až 140
130 až 160
40 až 50

-3 až -4
16 až 17

6 až 7
6 až 7

110-120
350-450
250-300
60 až 100

120 -150
40 až 50

C.II.3. Voda
Povrchové vody
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-16-01 - Jihlava po Oslavu, dílčímu povodí toku
Bělokamenského potoka, hydrologické pořadí č. 4-16-01-032.
Na následujícím obrázku je patrná hydrologická situace zájmového území záměru (viz příloha č. 1.5.).
Obrázek č. 6: Hydrologická situace
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

¨
¨
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Základní údaje o okolních tocích následují.
Jihlava
Řeka Jihlava pramení na jižních svazích Lísku u Jihlavky ve výšce 670 m n. m. a ústí zleva do Dyje ve
střední nádrži soustavy Nové Mlýny ve výšce 170 m n. m. Délka toku činí 184,6 km, plocha povodí činí
3 117 km2, p r ů m ě r n ý p r ů t o k u ú s t í č i n í 11,75 m3.s-1.
Řeka Jihlava je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
V území protéká řeka Jihlava hluboce zaříznutým údolím generelně ve směru JZ – SV. Záměr se nachází
v povodí levého břehu toku, řeka Jihlava protéká zhruba 500 m jihovýchodně od okraje lokality záměru.
Záměr je umístěn na úrovni ř.km 147,5 toku.
Bělokamenský potok
Bělokamenský potok pramení severně od Bílého kamene na jižním svahu Roháče a vlévá se zleva do Jihlavy
na úrovni ř.km 147,5 toku Jihlavy. Délka toku činí cca 5,6 km, plocha povodí 10,965 km2.
Bělokamenský potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Bělokamenský potok protéká ve směru SZ - JV zhruba 250 m severovýchodně od lokality záměru.
jiné povrchové toky a akumulace
Na pozemku záměru se nenachází žádný přirozený vodní tok nebo akumulace povrchové vody.
Pod stávajícím tělesem skládky je vedena zatruběná místní vodoteč s vyústěním do Bělokamenského potoka
pod areálem skládky.
kvalita povrchových vod
Odběry vzorků povrchových vod k laboratorním analýzám byly prováděny v rámci monitoringu provozu
skládky. Pro účely dokumentace kvality vody v povrchovém toku Bělokamenského potoka, který protéká
západně od skládky, jsou v následující tabulce uvedeny výsledky analýz vzorků povrchové vody z potoka,
odebraných v roce 2005. Odběry byly provedeny ve dvou profilech – nad skládkou a pod skládkou (pod
vyústěním drenáže neznečistěných vod z areálu stávající skládky). Pro srovnání jsou uvedeny imisní
standardy dle přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění
povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech (platné od 1. 3. 2003).
Tab.: Kvalita povrchové vody – Bělokamenský potok 2005

ukazatel

jednotka

profil nad skládkou
29. 3. 2002

23. 8. 2002

NV č.
61/2003

profil pod skládkou
29. 3. 2002

23. 8. 2002

sodík

-1

mg.l

6,10

6,90

6,30

12,20

-

draslík

mg.l-1

1,90

5,60

1,90

10,10

-

-1

< 0,10

< 0,10

< 0,10

0,38

0,64

-1

9,00

11,00

9,00

22,00

250,00

-1

< 0,20

< 0,50

< 0,20

< 0,50

-

-1

< 0,05

1,28

< 0,05

1,09

0,46

-1

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,02

-1

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,05

V

-1

mg.l

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,05

B

mg.l-1

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,0523

0,40

NH4

+

chloridy
bromidy
fosforečnany
As
Crcelk.

mg.l

mg.l

mg.l

mg.l
mg.l
mg.l
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ukazatel

jednotka

profil nad skládkou
29. 3. 2002

Cd

23. 8. 2002

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,001

-1

35,00

51,00

25,00

43,00

35,00

-1

0,06

0,14

0,04

0,17

0,60

-1

mg.l

tenzidy

29. 3. 2002

-1

mg.l

CHSKCr

23. 8. 2002

NV č.
61/2003

profil pod skládkou

mg.l
mg.l

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,005

-1

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

-

benzen

-1

μg.l

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

30,00

toluen

μg.l-1

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

5,00

-1

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

0,01

-1

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

30,00

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

0,10

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

0,012

3 fenoly
benzo(a)pyren

ethylbenzen
3 xyleny
NEL
3 PCB
Poznámka:

μg.l

μg.l
μg.l

-1

mg.l

-1

μg.l

převzato podle Benkovič 2005

K překročení imisních standardů dle NV č. 61/2003 Sb. došlo v ukazateli fosforečnany a CHSKCr. Měření
v profilu pod skládkou zhruba odpovídá hodnotám, stanoveným nad skládkou, dle zprávy o monitoringu
(Benkovič 2005) nevykazují povrchové vody známky kontaminace provozem skládky.

Podzemní vody
Okolí lokality je tvořeno krystalickými horninami moldanubika, které jsou na zájmovém území zastoupeny
granity centrálního plutonu a pararulami jednotvárné série.
Podle hydrogeologického rajónování náleží zájmové území krystaliniku Českomoravské vrchoviny, rajónu 655
- " Krystalinikum v povodí Jihlavy ". Zájmové území se nachází v západní části tohoto rajónu. Území rajónu je
charakterizováno monotónními hydrogeologickými poměry, které jsou podmíněny geologickou stavbou.
Hlubší zvodnění je vázáno na puklinově propustné prostředí krystalických hornin a je závislé na míře jejich
rozpukání, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Významnější akumulace podzemních vod jsou vázána
na tektonicky porušená pásma, kde je předpokládán hlubší dosah oběhu podzemních vod a kde dochází
k drenáži okolních puklinových systémů.
Celkově lze označit prostředí krystalinika jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod,
případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí slouží pouze k lokálnímu zásobování pitnou vodou.
Zóna přípovrchového rozvolnění krystalických hornin tvoří spolu s eluviem a kvartérním souvrstvím kolektor
mělké zvodně. Z kvartérních hornin lze zvodnění očekávat v prostředí hlinitých, hlinitopísčitých a hlinito
kamenitých deluviálních sedimentů a říčních náplavů v údolích vodních toků. Svahové sedimenty a eluvia v
jejich podloží na svazích tvoří kolektor s převážně tranzitní funkcí s občasným zvodněním zejména v
obdobích zvýšených srážek. Pro akumulaci podzemní vody mají největší význam mocnější polohy svahových
sedimentů na úpatích svahů a zejména fluviální sedimenty v údolích vodních toků, z nichž nejvýznamnější je
v širším okolí zájmového území tok Jihlavy.
Směr proudění podzemní vody na zájmovém území sleduje spád reliéfu a v údolích pak směr proudění
povrchové vody ve vodních tocích.
Vlastní skládka je lokalizována ve svahových partiích, ve kterých nejsou předpokládány významnější
akumulace podzemních vod. V podloží stavby II. etapy nebyla podzemní voda v rámci inženýrsko
geologického průzkumu (Moric 2007) do hloubky 5 m p.ú.t. zastižena.
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Tab.: Výskyt podzemní vody

vrt

úroveň terénu hloubka hladiny podzemní vody
[m n.m.]
naražená [m]
ustálená [m]

úroveň hladiny podzemní vody
naražená [m n.m.]

K1

523,29

do 5,1 m nezastižena

do 518,19 m nezastižena

K2

523,27

do 5,0 m nezastižena

do 518,27 m nezastižena

K3

519,48

do 4,7 m nezastižena

do 514,78 m nezastižena

K4

520,27

do 4,8 m nezastižena

do 515,47 m nezastižena

K5

520,02

do 5,0 m nezastižena

do 515,02 m nezastižena

ustálená [m n.m.]

K6

516,40

do 4,8 m nezastižena

do 511,6 m nezastižena

K8

511,66

do 4,0 m nezastižena

do 507,66 m nezastižena

Poznámka:

převzato podle Moric 2007

kvalita podzemní vody
Pro účely orientační dokumentace kvality podzemní vody mělkého zvodnění na zájmovém území jsou
v následujících tabulkách uvedeny výsledky rozborů vzorků podzemních vod odebraných v rámci
monitorování stávajícího provozu úložiště. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny kriteria dle Metodického
pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky, jenž nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1996.
Vzorky byly odebírány ze studny u vjezdu do areálu (informace o pozadí) a z vývěru vody v zářezu pod
skládkou.
Tab.: Kvalita podzemní vody - monitoring - 2006

ukazatel

jednotka

monitorovaný objekt
studna v areálu

Metodický pokyn
vývěr pod skládkou

kritérium B

kritérium C

07. 04.

17. 08.

07. 04.

17. 08.

-

-

vodivost

mS.m-1

21,00

23,20

34,90

41,20

-

-

pH

-

6,82

6,88

6,27

6,16

-

-

-1

3,20

5,70

12,00

12,70

-

-

-1

4,50

8,40

2,00

2,90

-

-

-1

< 0,10

< 0,10

0,32

0,35

1,20

2,40

chloridy

-1

mg.l

7,00

9,00

27,00

32,00

100,00

150,00

fosforečnany

mg.l-1

0,32

0,34

0,06

0,05

-

-

sírany

mg.l-1

sodík
draslík
NH4

+

As
Crcelk.
B
Cd
Pb

mg.l
mg.l

mg.l

20,30

21,90

40,00

46,10

-

-

-1

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,05

0,10

-1

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,15

0,30

-1

< 0,05

0,0721

< 0,05

< 0,05

0,50

5,00

-1

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,005

0,02

-1

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,10

0,20

-1

mg.l
mg.l
mg.l

mg.l
mg.l

CHSKCr

mg.l

21,00

21,00

< 10,00

< 10,00

-

-

rozp. látky

mg.l-1

177,00

175,00

301,00

362,00

-

-

tenzidy

mg.l-1

< 0,04

0,05

0,06

0,08

0,25

0,50

-1

∑ fenoly
benzo(a)pyren
benzen
toluen
ethylbenzen

mg.l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,75

1,00

-1

< 0,002

0,006

< 0,002

0,021

0,10

0,20

-1

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

15,00

30,00

-1

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

350,00

700,00

-1

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

150,00

300,00

μg.l
μg.l
μg.l
μg.l
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∑ xyleny
NEL

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

250,00

500,00

-1

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,50

1,00

-1

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

0,25

1,00

μg.l

∑ PCB
Poznámka:

μg.l-1
μg.l

převzato podle Benkovič 2006

Vzorky podzemní vody vykazují neutrální až slabě kyselou reakci, nízkou až střední mineralizaci. Dle
závěrečné zprávy o monitoringu za rok 2006 (Benkovič 2006), nevykazuje voda pod skládkou stopy
kontaminace provozem skládky.

Zátopová území
Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků.

Vodní zdroje
Území záměru se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (trvalý zábor). Pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Parcela p.č. 239/40 je v současné době v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Na
pozemku jsou vymezeny následující bonitní půdně ekologická jednotky (BPEJ):
Parcely
239/40

Kód BPEJ

Výměra

Třída ochrany
2

7.29.11

12.746 m

I. třída ochrany ZPF

7.29.44

6.886 m2

V. třída ochrany ZPF

2

7.50.11

352 m

III. třída ochrany ZPF

7.68.11

6 m2

V. třída ochrany ZPF

Na následujícím obrázku jsou zakresleny hranice jednotlivých BPEJ podle katastrální mapy.
Obrázek č. 7: Hranice BPEJ na katastrální mapě zájmového prostoru
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Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou tyto půdy zařazena do
I., III. a V. třídy ochrany.
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy
ochrany zemědělské půdy patří půdy, které mají v rámci klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce
chráněné a podmínečně odnímatelné.
Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. zástavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s
výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a případně jiných zájmů ochrany životního prostředí.

Z prováděných průzkumů nevyplývá kontaminace zájmového území provozem skládky. Z uvedeného důvodu
není problematika kontaminace půd podrobněji řešena.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina
soustava Česko - moravská
Českomoravská vysočina
celek Křemešnická vrchovina
podcelek Humpolecká vrchovina
okrsek Vyskytenská pahorkatina.

Celek Křemešnická vrchovina náleží západní části Českomoravské vrchoviny. Humpolecká vrchovina je
východní částí Křemešnické vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu, střední výška činí 580,2 m n.m.,
střední sklon 4°16’. Nejvyšším bodem humpolecké vrchoviny je Křemešník o výšce 765 m n.m.
Vlastní území záměru je lokalizováno na svažitém území se směrem spádnice k západu. Nadmořská výška se
na lokalitě pohybuje od 510 do 525 m n.m. Výrazným antropogenním tvarem v charakteru terénu zájmového
území a jeho okolí je hřbet stávající skládky. Pozemek hodnocené etapy rozšíření úložiště navazuje na
stávající těleso na jihu.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území soustavě Český masív - krystalinikum a prevariské
paleozoikum, moldanubické oblasti. Zájmové území náleží severozápadní části moldanubického plutonu. V
širším okolí území dochází ke styku hornin centrálního plutonu s horninami jednotvárné série Moldanubika,
které tvoří metamorfický plášť granitických hornin centrálního plutonu. Petrograficky sou horniny centrálního
plutonu tvořeny dvojslídnou žulou charakteru drobnozrnné horniny s masivní, granoblastickou strukturou.
Horniny jednotvárné série moldanubika jsou v oblasti zastoupeny biotitickými a sillimanit – biotitickými
pararulami, které jsou převážně středně zrnité, místy i drobně zrnité s lepidoblastickou až
granolepidoblastickou strukturou a s nepravidelnými texturními liniemi - intenzivní fluidální zvrásnění.
Krystalické horniny skalního podkladu přecházejí směrem do nadloží v hlinitopísčité eluvium s úlomky
matečné horniny. Oblast náleží západní části Českomoravské vrchoviny, která podléhá intenzivní denudaci, z
tohoto důvodu je mocnost kvartérního pokryvu malá, kvartér je zastoupen převážně hlinitými písky a jílovito
písčitými hlínami.
Charakter kvartérního pokryvu je na zájmovém území podmíněn reliéfem terénu. Na úbočích a úpatích svahů
lze očekávat svahové sedimenty hlinitého, případně hlinitopísčitého charakteru, případně sutě. Deprese
bývají vyplněny deluviofluviálními sedimenty
V rámci inženýrsko geologického průzkumu pro potřebu rozšíření skládky (Moric 2007) bylo v prostoru
staveniště vyhloubeno 7 kopaných sond o hloubce 4,0 - 5,1 m. Všemi sondami byl při jejich bázi zasažen
navětralý až silně zvětralý plášť krystalických hornin, které jsou tvořeny dvojslídnými žulami a biotitickými
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rulami. V nadloží rozrušených hornin se nachází jejich písčité eluvium s převahou písčité frakce středně až
hrubě zrnité a s obsahem štěrkovité frakce, tvořené úlomky matečné horniny. Při povrchu vystupují kvartérní
sedimenty charakteru písčitých nebo jílovito písčitých hlín deluviálního původu v mocnosti 0,5 až 1,7 m.
Vrstevní sled je ukončen vrstvou ornice o mocnosti cca 0,2 m.
Situace a geologické profily kopaných sond jsou doloženy v přílohové části oznámení (příloha 1.6. Situace a
profily kopaných sond).

Nerostné zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.

Stabilita území, seismicita
Záměr se nachází na volné ploše zemědělské půdy, na území záměru nehrozí riziko sesuvů. Území není
poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Podle členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) je posuzované území začleněno do provincie
středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské, nachází se v severovýchodní části bioregionu č.
1.50 Velkomeziříčského, v reprezentativní části. Je součástí kontinentální biogeografické oblasti.
Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika, v severozápadní části fytogeografického okresu č.
67 Českomoravská vrchovina.
Potenciálně přirozenou vegetací jsou zde acidofilní bučiny (Luzulo-Fagion), náhradní vegetací na mezofilních
stanovištích pak ovsíkové louky (Arrhenatherion). Vegetační stupeň dle Skalického (1988) submontánní.

Flóra
V zájmovém území byl proveden biologický průzkum v období říjen 2006 až březen 2007. Určujícím
stanovištěm jsou ruderální lada a agrocenózy polí, kde je druhová skladba rostlin výrazně ovlivňována
aktuálním typem pěstovaných plodin a prováděnou agrotechnikou, takže lze dokládat velmi ochuzené
spektrum rostlinných druhů mimo pěstovanou plodinu. Průzkumem byly zjištěny především následující druhy
vyšších rostlin (kromě dřevin):
Stanoviště polí: pýr plazivý (Agropyron repens), jetel plazivý (Trifolium repens), heřmánkovec přímořský
(Matricaria maritima), mléč rolní (Sonchus arvensis), violka rolní (Viola arvensis), smetanka lékařská
(Taraxacum sec. Ruderalia), podběl lékařský (Tussilago farfara), drchnička rolní (Anagalis arvensis), turanka
roční (Erigeron annuus), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris). V lemu pole u lesa ve východním
předpolí byly dále dokladovány např. i rožec obecný (Cerastium vulgare), řebříček obecný (Achillea
millefolium).
Stanoviště ruderálních lad: třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
elatius), jílek vytrvalý (Lolium perenne), pýr plazivý (Agropyron repens), srha říznačka (Dactylis glomerata),
tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), mléč rolní (Sonchus
arvensis), pcháč oset (Cirsium vulgare), komonice lékařská (Melilotus officinalis), k. bílá (M. albus), tolice
vojtěška (Medicago stativa), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), mrkev obecná (Daucus carota),
bolševník obecný (Heracleum sphondylium), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), locika kompasová (Lactuca serriola),
čekanka obecná (Cichorium intybus), smetanka lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), pcháč oset (Cirsium
vulgare), bodlák obecný (Carduus acanthoides), lopuch větší (Arctium lappa), l. plstnatý (A. tomentosum),
hluchavka bílá (Lamium album), h. nachová (L.purpureum), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa–
pastoris), trýzel malokvětý (Erysimum chieranthoides), hulevníkovec lékařský (Chamaeplium officinale),
ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), merlík bílý (Chenopodium album), m. mnohosemenný (Ch.
polyspermum), lebeda lesklá (Atriplex nitens), l. rozkladitá (A. patula), l. zahradní červenolistá (Atriplex
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hortensis. var.rubra), hvězdnice novobelgická (Aster novi-belgii s.l.)., šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius),
š. kadeřavý (R. crispus), pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia), vikev plotní (Vicia sepium), jetel plazivý
(Trifolium repens), j. pochybný (T. hybridum), vratič obecný (Tanacetum vulgare), svízel přítula (Galium
aparine), opletník plotní (Calystegia sepium), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pupalka dvouletá
(Oenothera biennis), divizna malokvětá (Verbascum thapsus), mléčka zední (Crepis muralis), hadinec obecný
(Echium vulgare), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) aj.
V lesním porostu pod východním čelem skládky bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kapraď samec
(Dryopterix fylix-mas), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), řeřišnice hořká
(Cardamine amara), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), u pařezu i podbílek šupinatý (Lathraea
squamaria). Zbytky vegetace indikují přírodě blízké poměry zachované části údolnice malého toku.
U vjezdu do areálu ve zvodnělém příkopu (ochrana areálu proti cizím vodám) byl na podzim roku 2006
nalezen zblochan vodní (Glyceria aquatica), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), skřípina lesní (Scirpus
sylvestris), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), na jaře 2007 příkop pročištěn, jen s fragmenty
vegetace.
Nebyly nalezeny žádné ochranářsky významné druhy jak z kategorie zvláště chráněných druhů ve smyslu
vyhlášky č. 395/1992 Sb., tak z kategorií Červeného seznamu flory ČR (Procházka F. ed., 2001), vesměs byly
zjištěny jen běžné druhy rostlin.

Druhy zvláště chráněné
Takové druhy rostlin nebyly pro zájmové území záměru dokladovány.

Druhy Červeného seznamu
V průběhu průzkumu nebyly v zájmovém území dokladovány.
Nebyly zjištěny žádné ochranářsky významné druhy rostlin, vesměs byly zjištěny jen běžné druhy rostlin,
složení flory je výrazně ovlivněno přítomností tělesa skládky.

Fauna
Průzkum byl prováděn běžnými kvalitativními metodami, poslední šetření, které mělo ověřit případnou
přítomnost obojživelníků ve vodách příkopů nebo toku, bylo provedeno 13.4.2007. Dosavadními průzkumy
byli zaznamenány výskyty následujících druhů živočichů:
Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea),
potkan (Rattus norvegicus), kočka domácí (Felis domestica), v lese pod tělesem skládky myšice (Apodemus
sp.).
Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), konipas bílý (Motacilla alba), rehek domácí (Phoenicurus
ochruros), strnad obecný (Emberiza citrinella), zvonek zelený (Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis
carduelis), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), kos černý (Turdus
merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), straka obecná (Pica pica), 13.4. již přelety vlaštovky obecné (Hirundo
rustica-§); na poli skřivan polní (Alauda arvensis), v říjnu 2006 pozorován pár koroptve polní (Perdix perdix§), na jaře 2007 zatím nepotvrzeno; v lesním porostu dále pěnkava obecná (Fringilla coelebs), střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), brhlík lesní (Sitta
europaea), čížek lesní (Carduelis spinus), budníček menší (Phylloscopus collybita), pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla), červenka obecná (Erithacus rubecula).
Plazi: zástupci zatím nezjištěni.
Obojživelníci: zástupci zatím nezjištěni, ani v obvodových příkopech nebo vodním toku pod skládkou.
Hmyz:

Brouci - byl zatím potvrzen počátek výskytu jen některých zcela běžných euryvalentních druhů: střevlíčci
Agonum assimile, A. dorsale, Pterostichus cupreus, Pt. vulgaris, Calathus melanocephalus, drabčíci rodu
Philontus, slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), mrchožrouti Phosphuga atrata a Aclypea
opaca lze dále předpokládat výskyt kožojedů, listopasů, diviznáčků, bázlivců, mandelinek, krytohlavů,
listokazů, páteříčků, stehenáčů aj.).
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Motýli – babočky – b. kopřivová (Aglais urticae), b. paví oko (Nymphalis io), b. bodláková (Vanessa
cardui), v lese i b. osiková (Nymphalis antiopa), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), nelze vyloučit
výskyt běžných druhů dalších baboček, bělásků, okáčů, modrásků, soumračníků nebo píďalek či můr,
vázaných na blízkost sídel a na stanoviště ruderálních lad, případně náletových porostů dřevin.

Blanokřídlí – zastiženy v JV předpolí 2 poletující samice čmeláka zemního (Bombus terrestris-§), plocha

nebude představovat ideální biotop pro zakládání hnízd, i když nelze zahnízdění v norách hlodavců
vyloučit, dále včela medonosná (Apis mellifera), pískorypky rodu Andrena na podbělu, v území lze
předpokládat výskyt některých pilatek, vos, vosíků, žlabatek, lumků.

Dvoukřídlí – zatím zastiženy muchnice březnová (Bibio marci), mouchy (Musca sp.), bzučivky (Lucillia
sp., Calliphora sp.), dále lze očekávat výskyty pestřenek, dlouhososek aj.
Ploštice - lze předpokládat výskyt euryvalentních druhů ploštic (kněžice páskovaná, některé klopušky
aj.).

Rovnokřídlí - v celém areálu výskyt cvrčků (Gryllus sp.) - akusticky jak počátkem října, tak i za jasného
počasí již 13.4.2007!!, na podzim i kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans). Předpoklad výskytu dalších druhů
kobylek, sarančat.

Jiní bezobratlí: lze očekávat spíše okrajový výskyt pavouků slíďáků (zástupci rodu Pardosa již zastiženi) a
křižáků (Araneus sp.), dále z plžů páskovky (Cepaea sp.), hlemýžď zahradní (Helix pomatia), plzáci rodu
Arion, stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují
zcela jiný typ prostředí.
V rámci provedených průzkumů byly zjištěny následující zvláště chráněné druhy živočichů:

Kriticky ohrožené druhy
Nebyly dosavadními průzkumy potvrzeny.

Silně ohrožené druhy
Nebyly dokladovány.

Ohrožené druhy
¾

koroptev polní (Perdix perdix-§)
Zjištěn pár na podzim v polích východně od obce Vyskytná, na jaře zatím výskyt nepotvrzen. Nelze
vyloučit v zájmovém území i hnízdění, vazba na období provádění skrývek.

¾

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vzdušný prostor nad tokem a okolím slouží jako loviště, vlastní stavební zásah neznamená ohrožení
hnízdišť; s ohledem na způsob obživy nelze předpokládat významnější omezení.

¾

čmelák zemní (Bombus terrestris)
Zatím zastiženy jen sporadicky poletující samice při hledání prostorů pro zakládání hnízd, nelze
předpokládat s ohledem na vysokou létavost dospělců výraznější preference výskytu. V zájmovém
území se v zásadě nevyskytují ruderalizovaná nízkostébelná lada nebo větší plochy přechodových
ekotonů, kde by bylo lze předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd, u č. zemního však
s využitím opuštěných nor hlodavců, dále např. i na zahradách.. Jedinou reálnou podmínkou snížení
možnosti vlivů na řídké, rozptýlené populace čmeláků je pouze vhodné načasování zemních prací
(skrývek).

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Regionální a vyšší úroveň územního systému ekologické stability (ÚSES) je podle původního vymezení
(Bínová a kol., 1996) lokalizována do údolí Jihlavy, v roce 2004 byla v rámci nedoprojednaného Konceptu ÚP
VÚC kraje Vysočina (Mackerle a kol., 2004) modifikována ve smyslu trasování nadregionálního biokoridoru
k 124 MB (mezofilní bučinná řada) podél Bělokamenského potoka do RBC 1981 Kamenitý vrch mezi sídly Bílý
Kámen, Smrčná a Hybrálec. Území tak leží v OP NRBK.
Lokální úroveň ÚSES není vázána na okolí skládky ani prostoru jejího rozšíření.
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Podle těchto podkladů není zájmové území pro rozšíření sládky součástí žádných skladebných prvků ÚSES.
Záměr není ve střetu s žádným významnějším přírodním nebo přírodě blízkým ekosystémem. Záměr
zasahuje pouze na plochy orné půdy v okolí areálu stávající skládky. Východně od záměru se nachází
zalesněné údolí Bělokamenského potoka, na něž jsou vázány jak lesní ekosystém, tak ekosystém vodního
toku.
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližším ZCHÚ je přírodní rezervace Zaječí skok (vyhlášeno 1933, výměra
2,31 ha), předmětem ochrany jsou skalní výchozy, navazující sutě a porosty nad pravým břehem řeky
Jihlavy, jde o botanickou lokalitu. Poloha cca 2 km jižně.
Významné krajinné prvky nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, zájmové území pro
rozšíření skládky je navrženo mimo kontakt s VKP toku a lesa, které se nacházejí pod čelem skládky.
Konkrétně jde o VKP „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění): vodních toků a
údolních niv:
¾

Vodní tok bezejmenného pravobřežního přítoku Bělokamenského potoka, protéká údolnicí v lesním
porostu, přírodě blízký stav, bez technických úprav, s proměnnou morfologií koryta. V údolnici je
vyvinuta úzká niva v lesním porostu, v závislosti na spádových poměrech

¾

Lesní porost se nachází rovněž pod východním čelem sládky po obou březích údolnice toku. Je tvořen
převážně smrkem, dále příměsí dubu letního, břízy, v lemech i nálety dalších dřevin (osika, jíva, bez
hroznatý, líska, u toku olše).

V dotčeném území se nenacházejí VKP rybníků, jezer a rašelinišť, ani se zájmovým územím nejsou
v kontaktu.
Zájmové území záměru nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., v platném
znění. Jiné registrované VKP v zájmovém území záměru v návaznosti na skládku nebo v jejím blízkém okolí
nejsou zpracovateli oznámení známy.
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č.
132/2005 Sb.
¾

EVL CZ 0615018 Šimanovské rašeliniště s předmětem ochrany srpnatka fermežová (Drepanocladus
vernicosus) se nachází SZ od lokality ve vzdálenosti cca 5 km v pramenné oblasti Maršovského
potoka (povodí Jihlavy), mimo dotčené povodí.

¾

EVL CZ 0613321 Jankovský potok s předmětem ochrany vydra říční (Lutra lutra) se nachází za
hlavním evropským rozvodím již v povodí Želivky (Sázavy) cca 10 km západně.

Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e
tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na
území České republiky.

Krajina
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá členitost krajiny, zvyšující se k jihu a
západu (zejména fenomén zaříznutého údolí Jihlavy a vliv dolních částí povodí Bělokamenského a
Planderského potoka). V severních částech je patrná výraznější otevřenost krajiny, zejména v prostorech
severně až severovýchodně od zemědělského areálu Plandry. Dominujícím prvkem širšího je zalesněné
návrší, na kterém se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého, určující jsou pak kulisy lesních porostů na
severovýchodě a jihu katastrálního území.
Zájmové území záměru je charakteristické otevřenou kulturní krajinou většího měřítka, dané mírou scelení
zemědělských pozemků severovýchodně až jihovýchodně od sídelního útvaru Vyskytné, zatímco v prostorech
severně a západně od obce s ohledem na výraznou výškovou členitost okolí sídla lze dokládat vysokou míru
zachování strukturních prvků krajiny drobnějšího měřítka (meze, kamenice, remízy, vyšší podíl luk a prvků
mimolesních porostů dřevin). Obec je umístěna do prudšího svahu nad levým břehem řeky Jihlavy a
promítnuté rozvodnicí dílčích povodí obou hlavních levobřežních přítoků Jihlavy - Jiřínského a
Bělokamenského potoka. Krajina se vyznačuje vysokou mírou proměnlivosti, s řadou průhledů mezi sedly,
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hřbítky a vrcholy, nejvýraznějším fenoménem je zahloubené údolí J a poměrně vysoká spáditost bočních
údolí obou hlavních levobřežních přítoků, takže je tvořena pestrá mozaika v relativně členitém terénu.
Charakteristické jsou ostré přechody mezi prostory s dochovanou krajinnou strukturou a prostory se
setřenými strukturními prvky – ostrý přechod je zejména podél silnice Vyskytná – Hlávkov (výrazné scelení
pozemků směrem k Bílému kameni a bohatá textura krajiny mezi silnicí a obcí Vyskytná) a do okolí Plander
(území v kontaktu údolí Bělokamenského potoka s objekty středního až většího měřítka střediska živočišné
výroby Plandry). V širším kontextu se pak projevuje výrazně západní průmyslová oblast města Jihlavy (okolí
Motorpalu, areál Bosch) a urbanizace předpolí Jihlavy v okolí Horního Kosova.
Vlastní sídlo Vyskytná nad Jihlavou se vyznačuje spíše objekty menšího měřítka, většinově s typicky
venkovským charakterem usedlostí, místně neorganicky ovlivněné cizorodými prvky různorodé výstavby ze
70 – 90. let minulého století; zástavba je ovlivněna dominantou věže kostela v dolní části obce. Z běžného
venkovského rázu se vymyká novější výstavba rezidenčních domů a objekt školy ve východní části, který se
nachází v pohledově exponované poloze na okraji zastavěného území sídla.
Novým, výrazně rušícím prvkem v území je právě stávající těleso skládky směrem na Plandry, které tvoří
negativní krajinnou dominantu v rámci krajinného rázu místa a projevuje se negativně i v některých
dálkových pohledech (např. od Rounku přes zahloubené údolí Jiřínského potoka od jihozápadu nebo ze
silnice od Hlávkova ze SZ), východní pohledy jsou většinově odcloněny porosty na svazích údolí
Bělokamenského potoka.
Krajinný ráz místa je tak již velmi významně poznamenán stávajícím tělesem skládky, které se tak stává
určujícím pohledovým fenoménem krajinného rázu posuzované lokality.
Z hlediska ochrany krajinného rázu je stávající skládka hodnocena jako krajinotvorně rušivý antropogenní
útvar, poněvadž jeho dominantnost a pohledové působení je umocněno způsobem provozování, kdy
prakticky celé těleso je aktivní zónou sládky bez dostatečného překrývání a bez postupné rekultivace.
Na určení obsahu krajinného rázu se v prostoru posuzované stavby podílejí zejména následující hlavní
složky:
Krajinná složka

Projev

Význam, poznámka

Zalesněná návrší a lesní porosty

pozitivní

Střední až velký
(tvoří východní kulisu tělesa skládky)

Doprovodné kulisy a linie dřevin

pozitivní

Nízký

vodní toky

pozitivní

Nízký (poloha v zahloubených údolích)

rybníky a vodní plochy

pozitivní

Nulový (absentují)

louky a travní porosty

pozitivní

Nízký

větší celky orné půdy

negativní

Velký

zástavba sídelních útvarů

negativní

Střední (zejména stavby ve východní části obce Výskytná)

průmyslové objekty

negativní

Střední až velký (těleso skládky)

Zemědělské areály

negativní

Střední (areál plandry v průhledech)

komunikace

negativní

Nízký (zapojena do krajiny)

Historické dominanty

pozitivní

Nízký až střední (věž kostela Výskytná, působení sníženo
polohu níže po svahu)

Území přírodních parků nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Hranice nejbližšího přírodního parku Čeřínek probíhají cca 6 km jižně až
jihozápadně.
Blízké okolí záměru je patrné z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.4. Situace záměru na
podkladu ortofotomapy).
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Obrázek č. 8: Situace záměru na podkladu ortofotomapy (1:10 000)

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
Záměr se nachází v návaznosti na stávající těleso skládky ve Vyskytné, východně od obce, představuje
rozšíření tělesa skládky na zemědělsky využívané pozemky.
Zájmové území výstavby je využíváno jako intenzivní agrocenózy, v kontaktu se skládkou pod vlivem
ruderalizace. Především jde tedy o zemědělské využívání jako pole, v závislosti na osevních postupech.
Lesnatost širšího území je poměrně významná, nejbližší lesní porost se nachází v údolí pravobřežního
bezejmenného přítoku Bělokamenského potoka pod východním čelem skládky (smrčina, příměs dubu, břízy,
v lemu osika, bez hroznatý, bříza, líska). Jde vesměs o lesy hospodářské s prioritní funkcí produkční, i když
s ohledem na druhové složení lesů je významná i funkce lesů jako ekosystémů v území.
Tok potoka pod skládkou se nachází v přírodě blízkém stavu, bez technických úprav, v zahloubené údolnici .
Prioritou trvale udržitelného rozvoje je zachování nezastavěné údolní nivy ve vazbě na protipovodňovou
ochranu sídelních útvarů v nivě a šetrné využití toku a nivy jako obnovitelných přírodních zdrojů.

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Ve vlastním zájmovém území záměru se jako obnovitelný přírodní zdroj nachází sama o sobě dotčená
zemědělská půda, která je využívána především jako orná půda, případně intenzivní trvalé travní porosty (v
kontaktu se skládkou vyšší míra ruderalizace).
Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území záměru. V širším
posuzovaném území se pak nacházejí další ložiska surovin, přičemž navrhovaným záměrem nejsou dotčeny
jiné zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb., v platném znění (horní zákon).
Orná půda se vyznačuje nízkou regenerační schopností, udržitelnost je dána mírou dodatkové energie,
převážně formou hnojení a ochrany plodin, jde o nestabilní agrosystémy.
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Osídlení (historie, využití území)
Obec Vyskytná n/J se řadí mezi menší venkovská sídla. Původně zemědělská obec se potupem času měnila a
v současnosti má převážně charakter příměstského bydlení s převažující obytnou funkcí. Tato skutečnost
byla a je ovlivňována blízkostí a snadnou dostupností krajského města Jihlavy. Poloha obce způsobuje a
bude mít i nadále vliv na rozvoj bytové výstavby s velmi příznivými přírodními podmínkami.
Převážná většina obyvatel v produktivním věku vyjíždí za prací do města Jihlavy.
Rekreační aktivity se soustřeďují do poměrně rozsáhlé bývalé zahrádkářské osady, která navazuje na
zastavěnou část obce a v současné době má spíše charakter chatové osady. Individuální rekreace je
soustředěna v údolí Jihlavy, kde vytváří téměř souvislý pás nejen na katastrálních územích obce, ale i
navazujících katastrech.
Zájmové území není vzhledem k současnému funkčnímu využití (zemědělské plochy) rekreačně využíváno.

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
V zastavěném prostoru obce se nachází několik nemovitých památek zapsaných v ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek (fakrní kostel sv. Vavřince, hřbitov s ohradní zdí, boží muka ve vsi).
Na dotčených plochách nejsou archeologické nálezy registrovány. Zájmové území však náleží k tzv. starému
sídelnímu osídlení, tedy k území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
v platném znění. Z uvedeného důvodu nelze výskyt archeologických nálezů na dotčených plochách zcela
vyloučit.

Hluk
Skládka se nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice skládky od nejbližšího
venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 600 m (východní okraj
obytné zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou) resp. cca 700 m (západní okraj obytné zástavby obce Plandry).
Ve směru k obci Vyskytná nad Jihlavou je skládka z větší části skryta za terénním vrcholem, ve směru k obci
Plandry je skryta za lesním porostem údolí Bělokamenského potoka.
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z provozu skládkových mechanismů
(kompaktor, vnitroareálová doprava) a přírodním pozadím. Vzhledem k více než dostatečné vzdálenosti k
hlukově chráněné zástavbě (tedy obytným stavbám a jejich venkovnímu chráněnému prostoru)
nepředstavuje provoz skládky odpadů akustický problém.
Hluková situace v nejbližších obcích (Vyskytná nad Jihlavou, Plandry) je dána pozaďovým hlukem venkovské
zástavby, ovlivněna hlukem zemědělských činností a silniční dopravy. Subjektivně je hluková situace v obcích
vyhovující.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Dopravní infrastruktura
Skládka se nachází při silnici III/13112 mezi obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry, v osamoceném
prostoru. Příjezd je zajištěn účelovou zpevněnou komunikací ze silnice III/13112.
Dopravní obsluha skládky je v současné době směrována z více než 95% směrem na silnici II/523 a dále na
Jihlavu.
Schéma dopravní infrastruktury širšího území je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 9: Umístění záměru, schéma dopravní infrastruktury dotčeného území (bez měřítka)

Silnice III/13112, na kterou je napojena účelová příjezdová komunikace k areálu skládky, zajišťuje přímou
obsluhu území. Silnice má asfaltobetonový povrch, s občasnými výtluky, šířky v koruně cca 7 m, podmínečně
vyhovující.
Intenzita dopravy na silnici III/13112 není sčítána, lze očekávat, že nepřekročí cca 1000 až 1500 vozidel za
24 hodin.
Komunikační systém je při zajištění stavební a provozní údržby vyhovující.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

Územní plánování
Pro území obce Vyskytná and Jihlavou je zpracován a schválen regulační plán obce, který řeší pouze
zastavitelné území obce. Regulační plán obce byl schválen 7.8.2002 Zastupitelstvem obce.
Stávající skládka i navržený záměr se nachází mimo plochy tzv. zastavitelného území obce, které nejsou
tímto regulačním plánem řešeny. Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu lze v nezastavěném území
umisťovat stavby, zařízení a jiná zařízení pouze v souladu s § 18 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního
zákona:
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Dle § 2 odst. 1) zákona je technická infrastruktura definována následujícím způsobem:
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Vlastní provoz skládky, ani prověřovaný záměr - II. etapa výstavby - neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno žádné navýšení stávající imisní zátěže v blízkém i
širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních limitů vlivem provozu
posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány.



Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nulové. Vlivem výstavby a
provozu II. etapy výstavby skládky nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin
hluku u nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je rovněž nízký.



Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a
povrchových vod nebo půdy lze vyloučit.



Záměr nevede ke změnám dopravních intenzit (zvýšení či snížení) na okolních komunikacích,
doprava vázaná na provoz skládky zůstává na současné úrovni beze změny. Riziko úrazů spojené
s provozem dopravních prostředků pro areál nebude významně zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (skládka, zemědělská půda) v jehož
okolí nejsou uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob (bydlení,
rekreace apod.).

Pro podrobnější vyhodnocení zdravotních rizik a možných dopadů záměru na veřejné zdraví bylo v rámci
tohoto oznámení vypracováno autorizované hodnocení zdravotních rizik, které je v plném rozsahu
prezentováno v přílohách tohoto oznámení (příloha č. 5).
V následujícím textu uvádíme stručné závěry tohoto hodnocení s tím, že pro podrobnější studium
odkazujeme na uvedenou přílohu.
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Zdravotní riziko hluku
Z hlediska hluku z vlastního prostoru skládky je chráněná obytná zástavba dostatečně vzdálená. Na
západním okraji obce Vyskytná nad Jihlavou vychází ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu
38,4 dB, na východním okraji obce Plandy vychází hodnota hluku 36,8 dB. Z hlediska hlukové zátěže
z dopravy je nevíce exponován výpočtový bod zohledňující osamocený objekt u silnice na okraji obce
Plandry, kde vychází hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 49,7 dB. Jelikož dalším provozem
skládky nemá dojít k navýšení stávající frekvence obslužné dopravy, je tak vyhodnocen i současný akustický
vliv provozu skládky.
Z provedeného hodnocení a uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že předpokládaný hluk z vlastního
areálu skládky i související dopravy je z hlediska obtěžování obyvatel v okolí nevýznamný. Hluková studie
nehodnotí hlukové pozadí dané lokality, avšak s ohledem na výsledky modelového výpočtu akustického
příspěvku provozu skládky je zřejmé, že nedochází k podstatnému ovlivnění celkové akustické situace.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Rozptylová studie hodnotí pomocí rozptylového modelu SYMOS´97 imisní příspěvek provozu skládky ve dvou
variantách nakládání se skládkovým plynem. První variantou je stav bez provozu jímání a zneškodňování
skládkového plynu, druhou variantou je spalování plynu ve vysokoteplotním hořáku. Hodnoceny jsou imise
oxidu dusičitého, jehož zdrojem je doprava a mechanismy pracující na skládce a ve variantě 2 i spalování
metanu obsaženého ve skládkovém plynu, imise sirovodíku jako typické toxické a pachové složky
skládkového plynu v případě varianty 1 bez spalování a imise oxidu siřičitého při spalování skládkového
plynu. Výstupem je grafické znázornění imisních koncentrací v pravidelné síti referenčních bodů s krokem
sítě 50 m ve výšce 1 m nad terénem.
Vypočtené hodnoty imisního příspěvku hodnocených škodlivin jsou velmi nízké a z hlediska zdravotních rizik
je možné konstatovat, že nejsou významné bez ohledu na úroveň imisního pozadí.
U oxidu dusičitého vychází imisní příspěvek 1hodinové maximální koncentrace u nejbližší obytné zástavby
řádově v desetinách μg/m3 ve variantě 1, resp. v jednotkách μg/m3 ve variantě 2. Jako referenční
koncentrace NO2 pro akutní účinky je většinou používána hodnota imisního limitu 200 μg/m3, vycházející
z výsledků klinických studií u dobrovolníků. I při zohlednění odhadovaného imisního pozadí je tedy tento
příspěvek z hlediska zdravotního rizika zanedbatelný.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je zažitým postupem kvantitativně hodnotit
ovlivnění respirační nemocnosti u dětí, jakožto citlivé části populace s použitím vztahů z epidemiologických
studií, které předpokládají nepříznivý účinek i při expozici pod současným imisním limitem 40 μg/m3.
Nepatrné hodnoty imisního příspěvku z provozu skládky řádově v setinách μg/m3 průměrné roční
koncentrace u nejbližší obytné zástavby v obou variantách výpočtu jsou však tímto postupem kvantitativně
nehodnotitelné a z hlediska reálného zdravotního rizika bezvýznamné.
U sirovodíku jsou vypočteny hodnoty imisního příspěvku do 0,6 μg/m3 1hodinové maximální koncentrace
v bezprostředním okolí skládky a do 0,2 μg/m3 u nejbližší zástavby.
Toxické účinky sirovodíku postihují u člověka především respirační a nervový systém. Akutní otrava
sirovodíkem se projevuje ztrátou vědomí a postižením plic. Pozorovány byly i poruchy srdeční činnosti. Při
chronické expozici nižším koncentracím byly popsány poruchy koordinace, zhoršení paměti, halucinace,
změny osobnosti a ztráta čichu. Z respiračních příznaků pak dráždění nosní sliznice, pálení v krku, kašel a
dušnost. Citlivější populační skupinou k účinkům sirovodíku mohou být astmatici. Expozice vyvolává i
příznaky dráždění očí, zahrnující zánět spojivek, eroze rohovky, slzení a světloplachost. Spolehlivých údajů o
kvantitativním vztahu expozice a účinků sirovodíku u člověka je nedostatek. Ve studii na Novém Zélandu
v oblasti, kde je geotermální energie využívána k vytápění, s mediánem koncentrací sirovodíku v budovách
20 μg/m3 a maximy v řádu stovek μg/m3, byl zjištěn vyšší výskyt řady zdravotních potíží a onemocnění
oběhového, respiračního a
nervového systému. Podobné výsledky přinesly další studie popisující vyšší
incidenci bolestí hlavy a migrény u obyvatel oblastí s průměrnými denními koncentracemi sirovodíku až 56
μg/m3 ve srovnání s kontrolními oblastmi. Tyto studie jsou však vesměs zatíženy nejistotami v hodnocení
úrovně expozice a dalších možných interferujících faktorů.
WHO uvádí v doporučení pro kvalitu ovzduší v Evropě publikovaném v roce 2000 prahovou koncentraci
sirovodíku pro dráždění sliznice očí 15 mg/m3 a s použitím bezpečnostního faktoru 100 odvodila doporučenou
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limitní koncentraci 150 μg/m3 jako 24hodinový průměr. K ochraně před pachovými účinky H2S navrhuje WHO
30minutovou maximální koncentraci 7 μg/m3. Tyto hodnoty převzalo i MZ ČR jako referenční koncentrace
sirovodíku pro účely hodnocení a řízení zdravotních rizik.
US EPA stanovila v roce 2003 pro dlouhodobou chronickou expozici sirovodíku referenční koncentraci 2
μg/m3, vycházející ze subchronické studie u potkanů, kde kritickým účinkem bylo poškození čichových buněk
nosní sliznice. Expozice NOAEL přepočtená na parametry u člověka byla 0,64 mg/m3 a k odvození RfC byl
použit faktor nejistoty 300 (3xpro extrapolaci na člověka, 10x pro rozdíly v citlivosti a 10x subchronickou
expozici). Referenční koncentraci je přisouzena střední až vysoká míra spolehlivosti.
Jak vyplývá ze srovnání vypočteného imisního příspěvku s výše uvedenými referenčními koncentracemi, je
vliv skládky u této škodliviny bez ohledu na imisní pozadí (které v dané lokalitě může být ovlivněno blízkým
zemědělským areálem) z hlediska zdravotního rizika zanedbatelný.
Méně jednoznačná je situace z hlediska pachových vlivů. Podle WHO má čistý sirovodík čichový práh
v rozmezí 0,2 – 2 μg/m3. Typický zápach po zkažených vejcích se objevuje při koncentraci asi 3-4 x vyšší.
Sirovodík představuje pouze jednu komponentu pachovým emisí, u kterých je třeba předpokládat možnost
potencujícího účinku. Práh vnímání pachů je velmi individuální a i u jednoho jedince podléhá výkyvům
daným různými faktory.
Modelování imisí pachových látek je proti běžným škodlivinám podstatně složitější a v podstatě spolehlivý
rozptylový model dosud není k dispozici. Jedním z důvodů je i skutečnost, že proces smyslového vjemu
pachu je velmi rychlý a probíhá v milisekundách během jednoho nádechu. Pro pachové vjemy jsou proto
rozhodující okamžité výkyvy koncentrace pachových látek. Vyjádření koncentrace pachových látek jako
hodinový průměr proto vede k podhodnocení pachových účinků, neboť nezohledňuje výkyvy koncentrace
nad tuto průměrnou hodnotu.
Je tedy zřejmé, že podle výsledků rozptylové studie teoreticky nelze zcela vyloučit přechodný výskyt
postřehnutelných pachových vjemů u nejbližší zástavby docházet za nepříznivé kombinace emisních a
rozptylových podmínek. Modelový výpočet maximálních krátkodobých koncentrací je ovšem zatížen značnou
nejistotou, neboť udává teoretický nejhorší možný stav za nejnepříznivějších rozptylových podmínek
v jednotlivých výpočtových bodech. Jelikož zohledňuje prakticky současný stav provozu skládky, jsou
mnohem spolehlivější dosavadní zkušenosti obyvatel. Případné nárazové pachové vjemy ovšem nelze
považovat za zdravotní riziko, mohou mít význam pouze z hlediska obtěžování.
U oxidu siřičitého vychází imisní příspěvek řádově v desetinách μg/m3 1hodinové maximální koncentrace.
Akutní účinky oxidu siřičitého se týkají především dýchacího traktu. Příznaky nastupují do několika minut po
expozici a zahrnují snížení plicní kapacity, vzestup odporu v dýchacích cestách, kašel a dušnost.Vůči
bronchokonstrikčním účinkům oxidu siřičitého jsou však velmi velké individuální rozdíly v citlivosti. Udává se,
že lidé trpící astmatem nebo atopickou formou alergie, mohou být vůči oxidu siřičitému asi 10 x citlivější,
nežli zdravá populace. Potvrzují to výsledky některých experimentů s působením relativně nízkých
koncentrací SO2 u dobrovolníků za laboratorních podmínek. Intenzita účinku byla podstatně vyšší při
zvýšeném objemu dýchání vyvolaném cvičením, kdy se oxid siřičitý dostává do hlubších partií dýchacího
traktu. Akutní účinky nastávají již po několika minutách expozice a další expozice je nezvyšuje. Malé, klinicky
ještě nevýznamné změny plicních funkcí, byly zjištěny po desetiminutové expozici koncentraci 572 μg/m3,
podle jedné studie již při koncentraci 286 μg/m3 (0,1 ppm).
WHO vychází při stanovení krátkodobé doporučené limitní koncentrace pro oxid siřičitý v ovzduší z výsledků
experimentů, ve kterých byly zjištěny pozorovatelné účinky na funkce dýchacího traktu při koncentraci cca
1000 μg/m3 a délce expozice 10 minut. Pro ochranu zvláště citlivých astmatických pacientů, kteří se takovým
testům nepodrobují, byl použit bezpečnostní faktor 2, takže pak vychází doporučená nejvyšší desetiminutová
koncentrace oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší 500 μg/m3. Na základě rozptylových modelů se
odhadovalo, že odpovídající průměrná hodinová koncentrace by pak neměla přesáhnout 350 μg/m3. Vztah
mezi maximálními 10minutovými koncentracemi a 1hodinovou průměrnou koncentrací ovšem závisí na
charakteru místních emisních zdrojů a meteorologických podmínkách a WHO proto v aktualizovaných
doporučeních pro kvalitu ovzduší z roku 2005 již doporučenou 1hodinovou koncentraci neuvádí.
Při odvození nejvyšší průměrné denní a roční koncentrace se vychází z výsledků epidemiologických studií z
měst, kde je však sledovaná populace exponována celé řadě škodlivin. Na základě konzistentních výsledků
studií prokazujících zvýšenou nemocnost a nárůst respiračních symptomů při denních koncentracích SO2 a
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prašného aerosolu nad 250 μg/m3 a roční průměrné koncentraci nad 100 μg/m3 byla opět s použitím
bezpečnostního faktoru 2 v roce 2000 odvozena doporučená nejvyšší 24hodinová průměrná koncentrace 125
μg/m3 a průměrná roční koncentrace 50 μg/m3.
Novější studie, zaměřené na expozici směsi průmyslových a dopravních emisí nyní běžných v ovzduší však
ukazují efekt na celkovou, kardiovaskulární i respirační úmrtnost a na počet akutně přijatých pacientů
s respiračními obtížemi do nemocniční léčby i při mnohem nižší expozici SO2 ve venkovním ovzduší, nežli jsou
výše uvedené doporučené limity a nelze z nich odvodit ještě bezpečné prahové koncentrace.
Přesto však není jasné, zda je za tyto účinky odpovědný skutečně oxid siřičitý, nebo jde spíše o účinek částic
prašného aerosolu zejména jeho jemných frakcí, popř. ještě dalších látek, jejichž koncentrace v ovzduší
koreluje s koncentracemi SO2.
I s vědomím této nejistoty přistoupila z principu předběžné opatrnosti WHO v roce 2005 k zásadní revizi
doporučené 24hodinové limitní koncentrace SO2 z původních 125 na 20 μg/m3, která má sloužit jako cíl
přijímaných opatření ke snižování imisní zátěže obyvatel touto škodlivinou, popř. i eventuelních dalších látek,
které pozorované účinky vyvolávají nebo na nich spolupůsobí. Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci
SO2 WHO nepovažuje při takto stanovené 24hodinové koncentraci za potřebný.
Jak vyplývá ze srovnání vypočteného imisního příspěvku s výše uvedenými údaji, bude imisní příspěvek oxidu
siřičitého v případě spalování skládkového plynu bez ohledu na imisní pozadí zanedbatelný a naopak
likvidace skládkového plynu povede k eliminaci potenciálních pachových vlivů sirovodíku a dalších
organických těkavých látek.
Biologické riziko - kromě plynných chemických látek představují skládky odpadků potenciální zdroje
pevných částic v ovzduší s biologickým účinkem – bioaerosolu. Tento vliv skládek a obecně manipulace
s odpadky není reálné modelově kvantitativně hodnotit, ale je vhodné se o něm zmínit alespoň kvalitativně.
Významnou nebezpečnou vlastností komunálního odpadu je obsah mikroorganismů, které pocházejí od
lidských a zvířecích původců odpadu, mohou odpad kontaminovat během jeho shromažďování a transportu a
zejména pak dochází k jejich pomnožení během prvotních fází rozkladných procesů organické složky odpadu.
Ve směsném komunálním odpadu mohou být obsaženy mikroorganismy přímo patogenní pro člověka, jako
jsou salmonely nebo stafylokoky. K přenosu a vzniku nákazy v souvislosti s domovním odpadem však může
dojít spíše teoreticky při úzkém kontaktu a naprostém zanedbání hygienických zásad.
Hlavní riziko představuje celkový vysoký obsah mikroorganismů a jejich produktů, který se zejména při
manipulaci s odpadem uvolňuje do ovzduší a představuje významnou složku suspendovaných částic
respirabilní jemné frakce PM10. Tento tzv. bioaerosol má samozřejmě zcela jiné nebezpečné vlastnosti, nežli
klasické částice vznikající při spalovacích procesech. Jedná se především o schopnost vyvolat imunitní odezvu
a alergizovat. Toto riziko je ovšem reálné prakticky pouze z hlediska profesionální expozice u pracovníků
svážejících odpad, nebo pracujících na skládce. Koncentrace bioaerosolu v ovzduší v okolí skládek a zařízení
zpracovávajících domovní odpady klesají se vzdáleností a v závislosti na dalších podmínkách. Většina
provedených studií u zařízení kompostáren uvádí pokles koncentrace bioaerosolu na pozaďové nebo
referenční hodnoty ve vzdálenosti 100 – 500 m. V žádné studii nebylo prokázáno významně zvýšené riziko
nebo zvýšený výskyt respiračních onemocnění u obyvatel žijících v okolí zařízení nakládajících s odpady.
Studií zaměřených na tuto problematiku byl však dosud realizován jen malý počet.
Z provedeného hodnocení vlivů záměru „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – II. etapa výstavby“
na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry:
Rozšíření a další provoz skládky nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatele v okolí a při
dodržování standardních zásad skládkování odpadů by neměl představovat ani příčinu
významnějšího obtěžování. Jelikož se jedná o rozšíření již dlouhodobě provozované skládky, je
možné při zpracování provozního řádu skládky vycházet z dosavadních zkušeností obyvatel.
Vypočtené hodnoty hlukové zátěže z provozu skládky jsou pod prahovými hodnotami
obtěžování hlukem. Zcela zanedbatelný z hlediska zdravotního rizika je vypočtený imisní
příspěvek provozu skládky a související dopravy ke znečištění ovzduší. Spíše jen teoreticky
nelze zcela vyloučit u nejbližší zástavby ojedinělé stavy postřehnutelných pachových vlivů za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek. I z tohoto hlediska je účelná realizace systému
odplynění skládky se zneškodněním pachové složky skládkového plynu.
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Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významné, lokálního charakteru.
Realizace záměru znamená prodloužení provozu skládky o cca 8 let. Po tuto dobu budou odváděny poplatky
za ukládání odpadů stanovené platnou legislativou, které jsou i příjmem rozpočtu obce.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Hodnocený záměr předpokládá rozšíření stávající skládky odpadů. Pro vyhodnocení imisních dopadů
automobilové dopravy a předpokládaných emisí látek znečišťujících ovzduší z provozu skládky byl v rámci
tohoto oznámení zpracován výpočet záměrem vyvolaného příspěvku imisní zátěže (viz příloha č. 3).
Variantně bylo uvažováno spalování skládkového plynu vysokoteplotním hořákem v průběhu provozu skládky
(tedy v souběhu s provozem automobilové dopravy a skládkovými mechanismy).
Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS a vyhodnocuje nárůst imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) v
okolí hodnoceného záměru. Pro vyhodnocení případné pachové zátěže byl proveden výpočet pro emise
sirovodíku (H2S) uvažující střední emisi H2S naměřenou při stávajícím měření a rovnoměrný únik z celé nově
realizované plochy skládky bez uvažování záchytu a zneškodňování plynu.
Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2)

Varianta bez spalování skládkového plynu
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,5 µg.m-3 a u
průměrných ročních koncentrací do 0,07 µg.m-3. Bude se tedy jednat o nárůst u něhož, s ohledem na
stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů a jeho dosah nebude zahrnovat
objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujících obrázků.
Obrázek č. 10: Pole imisních koncentrací NO2 – příspěvek provozu skládky bez spalování skládkového plynu
(varianta 1)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

V prostoru obytné zástavby lze na základě provedených výpočtů odhadovat nárůst imisní koncentrace NO2
způsobený provozem posuzovaného záměru na velmi nízké úrovni, dosahující hodnot nižších než 0,2%
imisního limitu.
Z údajů o stávající imisní zátěže NO2 v hodnoceném území a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající
imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě
krátkodobých koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
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koncentrace pod 60 µg.m-3, tedy pod 30% imisního limitu (LV1h = 200µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 0,5 µg.m-3, tedy 0,25 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do 12
µg.m-3, tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 0,07 µg.m-3, tedy kolem 0,2 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem skládky odpadů
Vyskytná nad Jihlavou výrazně neovlivňující celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu
se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu hodnocených zdrojů bude velmi nízké, prakticky
neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.

Varianta souběhu spalování skládkového plynu a provozu skládky
Z výpočtu uvažující maximální tvorbu skládkového plynu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních
hodinových koncentrací do 10 µg.m-3 a u průměrných ročních koncentrací do 0,15 µg.m-3. Bude se tedy
jednat o nárůst u něhož, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisních limitů
a jeho dosah nebude zahrnovat objekty určené k trvalému bydlení. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků.
Obrázek č. 11: Pole imisních koncentrací NO2 – příspěvek provozu skládky se spalováním skládkového plynu
(varianta 2)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Také v těchto výpočtových bodech očekáváme nárůst imisní koncentrace NO2 způsobený provozem
posuzovaného záměru na nízké úrovni, dosahující hodnot do 5% imisního limitu.
Z údajů o stávající imisní zátěže NO2 v hodnoceném území a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající
imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě
krátkodobých koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace pod 60 µg.m-3, tedy pod 30% imisního limitu (LV1h = 200µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 10 µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do 12
µg.m-3, tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 0,15 µg.m-3, tedy pod 0,4 % imisního limitu.
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Výsledky příspěvku imisní zátěže sirovodíkem (H2S)
Maximální příspěvek maximálních hodinových koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu skládky.
Nárůst imisní zátěže v důsledku emise skládkového plynu bude, dle výpočtu, u maximálních hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 0,6 μg.m-3, v prostoru zástavby obce do 0,2 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou čichového prahu (0,2-2 µg.m-3) může být příspěvek vyšší než je hodnota nejnižší
uváděné hodnoty (0,2 µg.m-3). Koncentrace nad touto hodnotou jsou však dosahovány mimo oblast se
zástavbou, doby trvání těchto koncentrací jsou poměrně krátké, nepředpokládáme tedy významné ovlivnění
celkové imisní situace v lokalitě. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 12: Pole imisních koncentrací H2S – příspěvek provozu skládky bez spalování skládkového plynu
(varianta 1)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

Výsledky příspěvku imisní zátěže oxidem siřičitým (S02)
Maximální příspěvek maximálních hodinových koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu skládky.
Nárůst imisní zátěže v důsledku spalování skládkového plynu bude, dle výpočtu, u maximálních hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 0,3 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je jeho hodnota imisního
limitu pro maximální hodinové (350 µg.m-3) i maximální 24hodinové (125 µg.m-3) koncentrace,
nepředpokládáme tedy významné ovlivnění celkové imisní situace v lokalitě.
Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 13: Pole imisních koncentrací SO2 – příspěvek provozu skládky se spalováním skládkového plynu
(varianta 2)

příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem
dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých koncentrací je
v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová koncentrace pod 60 µg.m-3, tedy
pod 30% imisního limitu (LV1h = 200µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí
v případě varianty 1 činí 0,5 µg.m-3, tedy 0,25 % imisního limitu, v případě varianty 2 činí 10 µg.m-3, tedy 5
% imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 12 µg.m-3,
tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru
v případě varianty 1 činí 0,07 µg.m-3, tedy 0,2 % imisního limitu, v případě varianty 2 činí 0,15 µg.m-3, tedy
0,4 % imisního limitu.
Imisní zatížení sirovodíkem vychází poměrně nízké, případné obtěžování pachem je s ohledem na vzdálenost
od nejbližší obytné zástavby málo pravděpodobné a krátkodobé.
Imisní zatížení oxidem siřičitým v důsledku spalování skládkového plynu bude dosahovat v případě maximální
hodinové koncentrace do 0,3 µg.m-3, tedy méně než 0,1 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem skládky odpadů
Vyskytná nad Jihlavou výrazně neovlivňující celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu
se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu hodnocených zdrojů bude velmi nízké, prakticky
neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Provoz skládky
zůstane na stávající úrovni a nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí areálu skládky.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem záměru není předpokládáno.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení vlivů hluku a pro ověření řešitelnosti hlukové problematiky byla v rámci zpracování tohoto
oznámení zpracována orientační hluková studie (viz příloha č. 4). V podrobnostech na tuto studii
odkazujeme, její závěry jsou shrnuty následovně:
Navržené umístění a technické řešení záměru skládky odpadů ve Vyskytné nad Jihlavou, II. etapa výstavby,
dodržuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb jsou spolehlivě dosažitelné. V nejbližších chráněných prostorech (okraj
zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou a obce Plandry) jsou prokazatelně dodrženy hygienické limity hluku.
Otázka protihlukové ochrany je proto spolehlivě řešitelná.
Hluk v průběhu výstavby je obdobně tak řešitelný a nepředstavuje významný akustický problém.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
K místně významným vlivům na charakter odvodnění území došlo výstavbou stávajícího tělesa skládky.
Srážkové vody zachycené na tělese skládky jsou odvedeny po průniku k bázi tělesa do bezodtoké jímky
průsakových vod a jsou vyváženy k čistění mimo lokalitu. Tímto způsobem dochází k vyřazení části srážek
z povrchového nebo podzemního odtoku. S výstavbou skládky II. etapy dojde k postupné rekultivaci stávající
skládky a k mírnému navýšení odtoku povrchových vod z území I. etapy.
Realizací a provozem záměru bude dočasně vyčleněna nová část úložiště z odtoku povrchových vod,
srážkové vody spadlé na území aktivní skládky budou svedeny do bezodtoké jímky průsakových vod a
likvidovány odparem nebo odvozem na ČOV. Jak je uvedeno v části B oznámení jedná se o nevýznamné
množství, které nijak neovlivní hydrologické parametry povrchových vod..
Výše uvedené změny lze hodnotit jako změny lokálního charakteru, bez významu pro okolí stavby.
vlivy na jakost povrchových vod
Stavba vlastní skládky je zajištěna dle příslušných norem tak aby:
-

bylo zabráněno přítoku vod z okolí na území vlastní skládky (bude vybudována drenáž dostatečné
kapacity pro odvedení vod z povodí skládky),

-

bylo zabráněno odtoku skládkových vod do okolí stavby (veškeré průsakové vody jsou svedeny do
bezodtoké retenční jímky, shromážděné vody jsou likvidovány zpětným postřikem na povrch aktivní
sekce a odparem nebo odvozem na ČOV).

Tímto řešením bude za běžného provozu zcela vyloučena komunikace mezi povrchovými vodami a
skládkovými vodami. O vlivu provozu vlastního úložiště na kvalitu povrchových vod ve vodních tocích nelze
uvažovat.
Významné ovlivnění kvality povrchového toku vypouštěním neznečistěných vod z areálu nebylo zjištěno ani
monitoringem stávajícího provozu skládky (viz příloha č. 6 oznámení).
Výstavba II. etapy skládky prodlouží stávající riziko ohrožení kvality povrchových vod v důsledku havarijního
úniku nebo technologické nekázně o dalších 8 let. Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobně
rozebrány v kapitole B.III. tohoto oznámení.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod. Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na
povrchové vody.
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Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Vybudováním nepropustného tělesa skládky na ploše 1,448 ha pozemku určeného k rozšíření stávajícího
provozu dojde k místně významné změně infiltračních poměrů. Srážková voda spadlá na území rekultivované
skládky bude odvedena po jejím povrchu a zachycena systémem nakládání s neznečistěnými vodami, bez
možnosti infiltrace do podzemí. Dojde proto k málo významnému navýšení povrchového odtoku na úkor
odtoku podpovrchového nebo podzemního. Významný dopad této skutečnosti na úroveň hladiny podzemní
vody v širším okolí nejsou předpokládány.
Provoz stavby nevyžaduje nový odběr podzemní vody (pitné nebo užitkové), není proto doprovázen vlivy
spojenými s čerpáním podzemních vod. Bude využivána stávající studna v areálu skládky.
Hladina podzemní vody nebyla v podloží skládky II. etapy během geotechnického průzkumu (Moric 2007) do
hloubek 4 – 5,1 m zjištěna. Z tohoto hlediska je splněn požadavek ČSN 83 8030, podle kterého mohou být
skládky všech skupin budovány na lokalitách, kde se nejvyšší hladina podzemní vody vyskytuje 1 m pod
úrovní nejnižšího těsnícího prvku skládky. Hladinu podzemní vody na území není nutné uměle snižovat.
Výše uvedené vlivy na hydrogeologický režim oblasti lze vyhodnotit jako vlivy lokálního charakteru, bez
negativního projevu a z hlediska ovlivnění poměrů v širším okolí lokality bezvýznamné. Tyto vlivy nejsou na
území nové, jsou spojeny s provozem skládky na stávajícím pozemku.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Těleso skládky je v souladu s požadavky příslušných technických norem (ČSN 83 8030) zabezpečeno tak,
aby bylo zcela izolováno od svého podloží. Dno skládky bude v celém rozsahu zabezpečeno dvojnásobnou
technickou bariérou proti průniku skládkových vod do podloží skládky. Izolaci dna skládky bude tvořit jednak
minerální těsnění vybudované z materiálu o koeficientu propustnosti kf ≤ 1.10-9 m.s-1 (prakticky zcela
nepropustné prostředí), hutněném ve dvou vrstvách po 0,25 m, s celkovou mocností 0,5 m, jednak izolační
folie o tloušťce 2 mm. Průsakové vody ze skládky budou zachyceny vnitřní drenáží, svedeny do bezodtoké
retenční jímky a likvidovány skrápěním povrchu skládky a odparem.
Povrch navezeného odpadu je s postupem skládky průběžně zapouzdřován a rekultivován tak, aby
nedocházelo k pronikání srážkových vod do tělesa kapacitně vyčerpaných sekcí skládky a k vyluhování
uloženého odpadu. Stropní izolaci skládky tvoří minerální těsnění z materiálu koeficientu propustnosti
kf ≤ 1.10-8 m.s-1 v celkové mocnosti 0,5 m a izolační folie o tloušťce 1 mm. Izolační vrstva pak bude překryta
zeminou rekultivace o mocnosti 1 m, která bude opatřena vegetací. Tímto řešením bude rovněž zamezeno
působení povětrnostních vlivů a projevům změn teploty na povrchu izolace.
Lze konstatovat, že realizace stavby nebude mít za běžného provozu žádný vliv na kvalitu podzemní vody na
lokalitě ani v jejím širším okolí.
Ovlivnění kvality podzemní vody provozem stávající skládky nebylo zjištěno ani v rámci aktuálního
monitoringu (Benkovič 2006).
Výstavba II. etapy skládky prodlouží stávající riziko ohrožení kvality podzemních vod v důsledku havarijního
úniku nebo technologické nekázně o dalších 8 let. Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobně
rozebrány v kapitole B.III. tohoto oznámení.

Vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Skládka se dále nachází mimo hydrogeologické povodí obytné zástavby, podzemní vody mělké zvodně jsou
odváděny ve směru toků Bělokamenského potoka. Ovlivnění kvality vod na území zástavby není proto
předpokládáno ani v případě nestandardního stavu.
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D.I.5. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu jsou dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním kvality půdy. Záměr bude realizován na plochách
orné půdy pozemcích zařazených různých třídy ochrany půdy (I, III, V). V I. třídě ochrany jsou zařazeny
půdy vysoce chráněné a jen podmínečně odnímatelné.
Vzhledem k situování vlastního záměru v návaznosti na stávající skládku a k rozsahu záměru (cca 1,5 ha) lze
odnětí ze ZPF považovat za podmínečně možné, např. převedení plochy ZPF na přírodní plochy s rozptýlenou
zelení s realizací po ukončení provozu a rekultivaci skládky. Konkrétní podmínky budou stanoveny na základě
požadavků příslušného úřadu.
Před výstavbou bude provedeno trvalé sejmutí orniční a podorniční vrstvy, které budou využity v rámci
rekultivace skládky včetně výsadeb.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě a provozu skládky
nepředpokládá negativní vliv.

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
V důsledku provozu skládky dochází již v současné době ke změně místní topografie lokálního rozsahu.
Těleso stávající rekultivované skládky má charakter hřbetu s převýšením v koruně až o 30 m oproti
původnímu terénu. Změny v místní morfologii budou pokračovat dále v souvislosti s realizací oznamovaného
záměru, těleso skládky bude v konečné fázi představovat umělý prvek v přirozeném průběhu terénu,
s převýšením oproti původnímu stavu o 30 m na ploše cca 3 ha.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí. Pro zajištění vlastní stability tělesa skládky
je nutné dodržet předepsané spády bočních svahů rekultivovaných násypů.
Před zahájením výstavby II. etapy dojde k terénním úpravám stavební pláně, které budou spojeny
s odtěžením a přesunem horniny přípovrchových vrstev kvartéru, které budou pravděpodobně využity při
rekultivaci skládky nebo na jiném místě.
Vlastní těleso skládky pak bude z geologického hlediska tvořit cizorodý prvek v geologické stavbě území –
antropogenní navážka různorodého materiálu v mocnosti řádově prvé desítky metrů (včetně izolačních a
rekultivačních vrstev), bez dalších vlivů na kvalitu horninového prostředí, stabilitu území nebo erozi.
Realizace záměru prodlouží stávající riziko ohrožení kvality horninového prostředí v důsledku havarijního
úniku nebo technologické nekázně o cca 8 let. Případné důsledky havarijních stavů jsou podrobně rozebrány
v kapitole B.III. tohoto oznámení.

Vlivy na nerostné zdroje
Vlastní úložiště stávající skládky ani plocha navrženého rozšíření není v kolizi s územím ložisek nerostných
surovin registrovaných Geofondem ČR.
Výstavba skládky neklade významné nároky na spotřebu nerostných surovin.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
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D.I.6. Vlivy na živé složky přírody
Záměr je navrhován především do prostoru intenzivně využívaných agrocenóz nebo intenzivních travních
porostů na orné půdě, částečně na úkor ruderálních lad v jižním a JZ předpolí stávajícího skládkového tělesa.

Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les
Vlastní záměr vyžaduje zásah do všech obvodových porostů dřevin, které lemují stávající areál k jihu až
jihozápadu. Jde o dotčení vyšších desítek náletových stromů bříz, osik, jív, bezů, v rozsahu do cca 200 m2;
jde o dendrologicky i sadovnicky málo hodnotné porosty. Vliv lze hodnotit jako nepříznivý, málo významný.

Vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný bylinotravní pokryv
v prostorech nového územního (směrového) vymezení tělesa skládky pro rozšíření bude skryt. Záměr je
realizován na plochách antropogenně ovlivněných stanovišť, jsou tak dotčeny pouze plochy, které se
nenacházejí v přírodě blízkém stavu floristicky hodnotných stanovišť, poněvadž porosty na loukách a polích
vykazují vlivem intenzivní rostlinné výroby ochuzenou druhovou skladbu. Záměr nezasahuje do lesního
porostu východně a je požadováno v plném rozsahu polohu lesa ochránit.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že nejsou
dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory
výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí,
lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace. Plochy ruderálních lad na tělese skládky a v jejím JZ předpolí představují
nestabilní přechodné sukcesní stadium, které je závislé na způsobech provozu skládky a indikuje pouze
nevhodný charakter provozu
Uvedené vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za
málo významné. Je nutno přistoupit k postupné rekultivaci skládkového tělesa s tím, že výsledkem
rekultivace budou spíše výhřevné a vysychavé biotopy.
S výjimkou důsledné rekultivace tělesa skládky a pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření.

Vlivy na faunu
Na základě výstupů zoologického průzkumu je možno konstatovat:
1. Případný nepříznivý vliv je možno očekávat na místní populace čmeláků (§), poněvadž jsou dotčena
místa jejich příležitostného výskytu, zájmové území záměru neposkytuje plochy pro možnost
koncentrovaného zakládání hnízd (nejsou dotčena např. krátkostébelná lada nebo přechodové ekotony
k lesům apod.), jednotlivá hnízda č. zemního v norách hlodavců nelze v zájmovém území vyloučit. Po
rekultivacích je možno předpokládat návrat těchto druhů do výstavbou dočasně narušených prostorů,
naopak vhodně rekultivované těleso skládky může poskytnout příznivější podmínky pro zakládání hnízd.
2. Pro koroptev polní (§) může být potenciálně významná okolnost narušení případného hnízdění
nevhodným načasováním zemních prací (skrývek) do reprodukčního období, poněvadž v zájmovém
území nelze případné hnízdění úplně vyloučit, i když dosavadní výskyt lze pokládat spíše za náhodný.
3. Pro další doložené zvláště chráněné druhy živočichů může dojít k dočasnému snížení výměry loviště
vlivem vlastní realizace stavebních prací, případně narušením dosavadního klidného prostředí emisemi
hluku při výstavbě. Tento předpoklad platí pro vlaštovku obecnou (§), jde o příležitostné výskyty při lovu
aeroplanktonu.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště
chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních
populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou dotčena.
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Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti vlivů:
I. Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, dále pak na
ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů dřevin a ohrožení na zemi hnízdících
ptáků (strnad, skřivan). Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat
za nepříznivý, méně významný vliv. Snížení vlivu je reálné vhodným načasováním skrývek.
II. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště
s vyšší primární produkcí (ruderalizovaná lada). Speciální opatření směrem k dotčení živočišných druhů
nejsou nutná, pokud těžiště zemních prací bude realizováno mimo vegetační období a v rámci konečných
úprav areálu budou provedeny příslušné rekultivace včetně výsadby dřevin.

Vlivy na ekosystémy
Poněvadž dochází ke změně habitatu výstavbou (rozšířením) tělesa skládky na rostlém terénu ve vazbě na
skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou nepříznivost přímých vlivů na ekosystémy prostoru
staveniště a nejbližšího okolí staveniště. Jak bylo několikrát zmíněno v předchozím textu, jde o výstavbu na
méně hodnotných až nepůvodních plochách jižně od stávajícího tělesa skládky. Podle povahy zájmů obecné
ochrany přírody lze míru velikosti a významnosti vlivů odhadovat následovně:

a) vlivy na prvky ÚSES
Z hodnocení části předloženého oznámení, týkající se územního systému ekologické stability krajiny vyplývá,
že záměr vlastní výstavby se nedotýká biokoridoru, trasovaného podél toku Bělokamenského potoka, nachází
se v ochranném pásmu NRBK, aniž ovlivňuje jeho funkce. V daném kontextu (NRBK v mezofilní hájové řadě)
je nezbytné rekultivaci skládkového tělesa pojmout jako nový prvek při hranicích biokoridoru, s odpovídajícím
druhově rozmanitým sortimentem dřevin použitých pro rekultivaci, s důsledným vyloučením exotických druhů
a nepůvodních kultivarů. Potenciální ohrožení funkcí biokoridoru je dáno spíše možností úniku cizorodých
látek do vodoteče, což je komentováno v příslušných kapitolách ohledně ochrany vod.

b) vlivy na významné krajinné prvky
Záměr neznamená ovlivnění významných krajinných prvků „ze zákona“, poněvadž nezasahuje do jejich
územního vymezení a je požadováno důsledně zajistit ochranu a integritu stávajícího lesního porostu pod
východním čelem skládky, a to i formou snížení úletů materiálů z tělesa skládky a snížením prašnosti skládky.
Není tak dotčena ekologicko-stabilizační funkce toku, nivy a lesa za předpokladu důsledného zajištění
ochrany vod jak v rámci stávajícího provozu, tak v rámci výhledového řešení nové části areálu skládky.

c) vlivy na další ekosystémy
Základní podmínkou je, aby rozšíření tělesa skládky nezasahovalo mokřadní louku ve svahu cca 200 m JV od
stávajícího tělesa skládky a tím bylo usměrněno jen nad korunu svahu a jen na prostory orné půdy. Kromě
výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik dálkového přenosu imisí nebo
možnosti přímé kontaminace vodních toků s výjimkou havarijní situace v rámci provozu skládky nebo
havarijní situace při výstavbě, které jsou popsány v příslušných částech oznámení (úniky látek nebezpečných
vodám při výstavbě). Nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné další vlivy, které by mohly
zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP, mimo vlivy prezentované výše.

d) další aspekty
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány, ruderalizaci je možno dokládat již v důsledku
stávajícího způsobu provozu skládky.
Realizace záměru – II. etapy skládky odpadu Vyskytná n/J - nebude mít významný negativní vliv na živočichy
ani rostliny. Zásah do vegetace (keře a dřeviny) po obvodu stávající skládky doporučujeme provádět mimo
hnízdní období – tj. od poloviny srpna do konce března.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně.
Záměr nemá přímý ani nepřímý vliv na žádné zvláště chráněné území. Vliv na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti lze rovněž vyloučit. Žádné z těchto území nebude záměrem přímo nebo nepřímo ovlivněno.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, svým Stanoviskem ze dne 23.3.2007 vyloučil možnost
jejich významného ovlivnění (viz přílohy oznámení).
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D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Oznamovaný záměr je realizován v návaznosti na stávající těleso skládky v území, které je tvořeno výhradně
otevřeným celkem polí s kulisami lesních porostů, převážně monokulturního charakteru s příměsí listnáčů
v lemech. Jak je konstatováno v předchozím popisu území (část C), stávající těleso skládky s ohledem na
tvarovou odlišnost tělesa od okolní krajiny, praktickou absenci překrývání zeminami a prakticky žádným
zahájením postupné rekultivace (s výjimkou severního okraje od silnice Vyskytná – Plandry, zde je ale spíše
zapojená sekundární sukcese než řízená rekultivace) vytváří nápadný dominantní novotvar v území, patrný i
v dálkových pohledech (např. od Rounku od JZ).
Pro posouzení vlivu stavby rozšíření skládky komunálního odpadu o další etapu na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu
území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:

1. Vznik nové charakteristiky území
Realizací záměru dojde k posílení tohoto vlivu rozšířením tělesa skládky o cca 1,46 ha. Nová charakteristika
vzniká především pokračováním tělesa skládky prodloužením stávajícího tvaru cca o 300 m jižním směrem.
Vliv je nutno pokládat za nepříznivý zejména v době výstavby a v období těsně po výstavbě, než dojde
k zapojení rekultivovaného tělesa skládky do krajiny. Vznik nové charakteristiky území je nutno pokládat
v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost s postupem začlenění tělesa do krajiny bude klesat (vznik
návrší s porostem dřevin a bylinotravních lad, doplněný objekty provozního zázemí, po ukončení provozu
likvidace objektů provozního zázemí a rekultivace ozeleněním prostoru stávajícího provozního zázemí).
Záměr nevyžaduje výstavbu dalších objektů či zpevnění ploch s výjimkou dočasné obvodové komunikace,
(pro II. etapu budou využívány stávající objekty dnešního provozního zázemí skládky Vyskytná).

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek
V této souvislosti se opět nejvíce projevuje stávající a nově vzniklé těleso skládky. V tomto kontextu
z hlediska změny krajinných složek jde o posílení nepříznivých složek krajiny tím, že rostlý terén orné půdy
(polní celky hodnoceny rovněž jako nepříznivé krajinné složky) bude nahrazen reliéfově odlišným
charakterem území. Uvedené změny prakticky nelze krátkodobě ani dlouhodobě kompenzovat vytvořením
jiné pozitivní velikostně srovnatelné složky. Rozhodujícím aspektem z hlediska narušení poměru stávajících
krajinných složek bude konečné řešení a tvar tělesa rekultivované skládky. V tomto kontextu pokládají
zpracovatelé oznámení za nezbytné zdůraznit, že není žádoucí rozšířit těleso skládky na svahové louky
s východní orientací (zbytky mokřadů, prameniště), nacházející se cca 200 m JV od stávajícího tělesa skládky
u okraje lesa.
Vlastní těleso skládky je novým plošným a antropogenním prvkem, který posouvá poměr krajinných složek
k negativním, ale svahy tělesa skládky (mimo prostor s kazetami odpadů, zatím jde o jediný segment) a
nejbližší okolí umožňuje realizaci sadových úprav, takže v konečných bilancích může být poměr krajinných
složek v podstatě vyrovnán, nebo posun směrem k negativním složkám významně snížen.

3. Narušení vizuálních vjemů
Realizace záměru znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz. Do poměrně
otevřeného území je navrhováno pokračování tělesa skládky nad terén do výšky cca 18 m. V komplexu jde o
hmotově a vizuálně velmi krajinářsky významný objekt s určující horizontální dominancí. Určující pohledovou
osou je pohled ze silnice Vyskytná - Plandry a od východního okraje zástavby sídla Vyskytná, tedy pohledy
od Z, SZ a S. V těchto pohledech je stávající těleso i výhledové rozšíření opřeno o kulisu převážně smrkového
lesa s tím, že další výstavba znamená potlačení těchto pohledových kulis v průmětu tělesa rozšířené skládky.
Lze dokládat mírně nepříznivý až nepříznivý charakter, s patrnou mírou významnosti.
Dále vzniká dynamizace reliéfu výrazným antropogenním tvarem již stávajícího tělesa v prostoru poměrně
plochého a otevřeného krajinného reliéfu, který je pohledově stíněn prakticky jen od východu a JV kulisami
lesních porostů na hranách údolí Bělokamenského potoka. Tato dynamizace je určena vytvořením pohledově
patrného návrší, které zatím není ozeleňováno, resp. zapojováno do krajiny, takže stávající provozovaná
aktivní část skládky je patrná jako výrazně antropogenní prvek s rušivým účinkem na vizuálně vnímatelné
krajinné prostory, zejména od severozápadu až západu.
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Výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů je nutno dokládat při pohledech ze silnice Vyskytná Plandry, kde se opět především projevuje aktivní prostor skládky, přestože rozšíření je navrženo směrem od
této silnice na jih. V těchto souvislostech lze očekávat nepříznivé a významné vlivy na vizuálně vnímatelné
krajinné prostory v rámci krajinného rázu místa. Zmírnění tohoto efektu je nutno řešit okamžitým zahájením
rekultivace stávajícího tělesa skládky od severu a výsadbou skupinového porostu dřevin podél severního a
severozápadního okraje skládky, s ohledem na polohu OP rekonstruovaného VN 22 kV. Současně by mělo
být zastaveno ukládání stavebních sutí a dalších odpadů do živelně provozovaného tělesa zemin v SV
předpolí skládky s bezodkladnou rekultivací nejlépe plošným zalesněním či plošnou výsadbou listnatých
dřevin. V těchto souvislostech lze očekávat nepříznivé a významné vlivy na vizuálně vnímatelné krajinné
prostory blízkého horizontu.
Těleso skládky s ohledem na výše popsané topografické odlišnosti se projevuje i v dálkových pohledech,
zejména od JZ přes údolí Jičínského potoka od Rounku (od okraje zástavby Nového Rounku, ze silnice od
Starého Rounku a zejména z místní komunikace Nový Rounek – směrem k hrázi Hubenovské nádrže).
V uvedeném kontextu je nutno upozornit na zesílení vlivu v dálkových pohledech, zejména pokud nebude
důsledně řešena postupná rekultivace od severu. S postupem rekultivace lze předpokládat pokles
významnosti tohoto vlivu; z uvedeného důvodu právě stoupá odůvodněnost požadavků na průběžnou
postupnou rekultivaci areálu skládky.

Závěr k hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená realizaci nového
pohledově významného technického prvku do krajiny (výrazná prostorová dominanta) včetně dominantní
změny blízkého pohledového horizontu. V relativně plochém a mírně svažitém území tak vzniká
geomorfologicky odlišný útvar vyvýšeného návrší místního měřítka, který až po konečné rekultivaci bude
vnímán jako nový krajinný prvek, poněvadž je svou morfologií výrazně odlišný od charakteru typických
geomorfologických tvary širšího území (v okolí zájmového území chybí výrazná návrší při výchozech
geologického podloží, gemorfologicky významné odkryvy a výstupy podloží se nacházejí ve stěnách
zaříznutých údolí Jihlavy (např. Zaječí skok aj.). Lze však konstatovat, že stavba tělesa skládky nepotlačuje
kulturně celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově
určující strukturní prvky krajiny.
Jak je patrné z fotodokumentace a ze zpracovaných vizualizací pohledů na přibližné konečné řešení
charakteru krajiny po dokončení tělesa skládky (viz příloha č. 2), záměr z celkového krajinného řešení ve
směru od obytné zástavby Vyskytné bude znamenat významnější pohledové negativní ovlivnění, v případě
postupné a důsledné rekultivace se zmírňující se mírou významnosti. Toto konstatování je opět podmíněno
maximálním využitím možností daných projektem ozelenění.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska krajinného rázu se velikostně jedná o velký vliv, z hlediska
významnosti lze tento antropogenní útvar označit za významný až velmi významný, podmíněně
akceptovatelný s tím, že bude maximálně využito možností ozelenění, které je dáno nároky na charakter
zeleně v kontextu požadavků na technické uzavření tělesa skládky, které eliminuje použitelnost stromů a
některých druhů keřů na vlastním tělese skládky. O to větší význam je proto nezbytné věnovat ozelenění
nejbližšího okolí vlastního tělesa skládky tak, aby krajinná funkce zeleně pohledově a strukturálně částečně
eliminovala samotné těleso skládky, zejména od severu a západu.
Záměr pochopitelně negativně ovlivňuje estetickou kvalitu území především v průběhu využívání skládky, a
to v rozsahu provozované části skládky. Poněkud jiná situace je po ukončení skládkování a po provedené
technické a biologické rekultivaci. Zde je vhodné uvést požadavek na řešení vrchlíku skládky bez ploché
roviny, ale s využitím určitých nerovností či sklonu. Po ukončení skládkování a provedené rekultivaci
pozbudou účelové komunikace skládky svůj význam a budou rovněž rekultivovány. V této souvislosti by
mohly být zmírněny svahy rekultivovaného skládkového tělesa tak, aby po ukončené péči provozovatelem po
dobu údržby vysázených a vysetých porostů a po dobu monitoringu a postprojektové analýzy byly i tyto
plochy běžně přístupné a lépe korespondovaly s okolním terénem.
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D.I.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti. Protože jde o
pokračování skládkové činnosti se stávající kapacitou návozu, bude i doprava, související se záměrem,
prakticky odpovídat stávajícímu stavu.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
V prostoru záměru se nenacházejí žádné objekty či nemovitý majetek.
Architektonické nebo historické památky se v řešeném nebo zájmovém území záměru nenacházejí. Z důvodu
jejich absence tedy nebudou ovlivněny.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v
místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Na lokalitu záměru nejsou
vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s
významnou osobou.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací nelze na nezastavěných plochách vyloučit.
Z tohoto důvodu bude třeba zajistit v průběhu výstavby odborný archeologický dozor.

D.I.10. Jiné ekologické vlivy
Reálným nebezpečím je ruderalizace území v důsledku provozních aspektů stávajícího areálu (přechovávání
diaspor ruderálních rostlin, rozvoz i na kolech techniky, převážející odpad). Toto nebezpečí je třeba
eliminovat zahájením a průběžnou rekultivací aktivní plochy skládky.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
S ohledem na výstupy hodnocení v části D oznámení lze konstatovat, že navrhovaným záměrem není
překročeno lokální měřítko významnosti vlivů spojených s tímto záměrem.
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu skládky. Mimo tento areál
lze sladovat zejména vlivy zprostředkované a kumulované.
Ve většině sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako přijatelné s málo
významnými a nízkými vlivy. Nejvýznamnější negativní vlivy jsou hodnoceny v oblasti zásahu do krajiny a
krajinného rázu, kde jsou vlivy hodnoceny nepříznivé, významné a podmínečně přijatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní
hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f Jímání skládkového plynu bude realizováno podle vývinu plynu v souladu s platnými normami. Na
základě zkušenosti se stávajícím provozem doporučujeme realitovat jímání skládkového plynu společně
se zahájením provozu II. etapy výstavby tak, aby byl eliminován vliv na okolí při jeho volném rozptylu.
f Pro zneškodňování skládkového plynu je možné využít obě uvažované varianty – spalování na
vysokoteplotní pochodni nebo průchod biooxidačními filtry. Variantu s bioxidačními filtry je možné mírně
preferovat, nicméně možné jsou obě uvažované varianty.
f Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění úletu lehkých frakcí
odpadů ze skládky do okolí (záchytná síť dostatečného rozsahu, vhodný postup ukládání odpadu,
překrývání lehkých frakcí zeminami či jiným vhodným materiálem bezprostředně po uložení v závislosti
na klimatických podmínkách).
f Bude provedeno odnětí dotčených pozemků ze ZPF, případně navrženo převedení do jiného způsobu
užívání (trvalé travní porosty, plochy zeleně), které bude odpovídat cílovému stavu po rekultivaci
skládky.
f Pro posouzení kvality dotčených zemědělských půd, ověření jejich bonitace a produkčních schopností
bude proveden podrobný pedologický průzkum. Budou navržena opatření ke snížení dopadů na
zemědělský půdní fond.
f Skrývka ornice a podorničí bude využita v rámci rekultivace skládky a finálních terénních úpravách
v areálu.
f V průběhu zemních prací bude zajištěn odborný archeologický dozor. V případě pozitivního
archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Provést aktuální kontrolu kvality vody z využívaného zdroje (studny) a doložit její nezávadnost pro další
využívání v rámci sociálního zázemí obsluhy skládky.
f Podmínkou dalšího rozšíření skládky je minimalizace stávajícího aktivního prostoru skládky; jednak
operativním překrytím severního, východního a SZ svahu, jednak zmenšením otevřené plochy kazety od
severu.
f Umístění prostoru pro rozšíření skládky řešit výhradně na celcích orné půdy nad korunou prudšího svahu
s východní orientací, zejména pak důsledně ochránit svahovou louku s fragmenty mokřadů cca 200 m JV
od stávajícího tělesa skládky. Rovněž monitorovací systém nového prostoru skládky řešit s ohledem na
tuto mokřadní louku.
f Do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke konci
vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů.
f Veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně v období
vegetačního klidu.
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f Během zemních prací a stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do prostoru nivy
a okolí vodního toku.
f Projekt technické rekultivace bude obsahovat i řešení určité morfologické rozmanitosti v rámci řešení
horního plata skládky a zajistí zmírnění stávajících sklonů tělesa skládky, zejména k severozápadu a
západu.
f Součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude komplexní projekt sadových úprav; tento projekt
bude kromě dalšího obsahovat:
−

řešení konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné
preferovat především stanovištně odpovídající druhy keřů a mělce kořenících stromů vysychavých
stanovišť a xerofytních lad; s ohledem na platné normy rekultivace skládek nebudou hlouběji
kořenící dřeviny umisťovány do prostorů nad kazety s odpady;

−

řešení pásu dřevin podél severního a SZ předpolí skládky (s ohledem na OP VN 22 kV) v kombinaci
keřové a stromové vegetace, s minimálním 40% podílem stromových dřevin;

−

vytvoření zelených pásů zejména podél stávajícího i budoucího západního okraje tělesa skládky
s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních druhů dřevin s tím, že pokud budou využity pro
docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny (topoly či jiné krátkověké druhy), je nutno
zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určených jako dominantní pro
cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění; v daném kontextu je vhodné upřednostnit dlouhověké
dřeviny;

−

do projektu sadových úprav areálu zahrnout i výsadbu trnky, hlohu, růže šípkové v rámci výběru
druhů keřů pro rekultivaci;

−

vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po
obvodu tělesa skládky;

−

pro výsadby využít v maximální možné míře využít zapěstovaných výpěstků ve stáří minimálně 8 - 10
let; tento požadavek zapracovat již do projektu sadových úprav a rekultivace skládky;

−

do projektu zahrnout i dosadby mladších ovocných dřevin;

−

návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech.

f Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření
invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.
f Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize všech nádrží a jímek, ve kterých budou
shromážděny odpadní vody.
f Průsakové vody mohou být využívány pro zmírnění prašnosti aktivní plochy skládky a částečně
recyrkulovány do tělesa skládky a zneškodňovány odparem. Nemělo by však docházet k soustavnému
volnému odtoku recyrkulovaných vod z tělesa skládky. Přebytek těchto vod bude včas odvážen ke
zneškodnění na vhodnou ČOV. Miminální trvale volný obsah jímky průsakových vod bude stanoven
příslušným vodoprávním úřadem.
f Vozidla vyjíždějící ze skládky budou v případě potřeby očištěna tak, aby bylo vyloučeno znečišťování
veřejných komunikací. Příjezdová komunikace ke skládce (od silnice III/13112) bude udržována v čistotě
tak, aby bylo omezeno znečišťování veřejných komunikací vozidly odjíždějícími ze skládky.
f V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související dopravy.
f Všechny stacionární zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily předpokládané (uvažované) hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší v souladu
s principy nejlepších dostupné techniky.
f V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost a stavební doprava.
f V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.
f Bude aktualizován provozní řád a havarijní plán skládky.
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f Obsluha skládky bude prokazatelně obeznámena s aktualizovaným provozním a havarijním řádem, a
s pokyny pro řešení havarijních situací.
f Provozovatel a obsluha skládky bude povinna provést úklid okolí skládky v případě, že přes provedená
technická a organizační opatření dojde k úletu lehkých frakcí odpadů z tělesa skládky, a to jak mimo
areál skládky tak i uvnitř areálu.
Mimo povinnosti vztahující se k vlastnímu záměru by měla být provedena komplexní rekultivace živelně
využívaného prostoru v SV předpolí stávající skládky druhově rozmanitým porostem dřevin (ne zalesnění na
monokulturu smrku). Vzhledem k tomu, že tato živelná skládka stavebních sutí, zemin a dalších odpadů,
včetně umístění několika autovraků není provozována oznamovatelem záměru, je nezbytné tento požadavek
řešit s provozovatelem tohoto zařízení nebo přímo majitelem dotčených pozemků.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Nejistoty, případně nedostatky ve znalostech, které se při hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí
vyskytly lze shrnout do následujících oblastí:
1. Spolehlivost výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou vstupních dat, tak i
vlastním matematickým modelem. Modelový výpočet hlukové expozice je dle zpracovatele zatížen
nejistotou ± 3 dB (resp. ± 2 dB). Významnou nejistotou je obecně zatíženo modelování imisních
maximálních krátkodobých koncentrací. Jde však o běžnou charakteristiku používaných matematických
modelů a uvedené nejistoty jsou zahrnuty do závěrečného hodnocení.
2. Nejistoty ve znalosti hlukového a imisního pozadí v dané lokalitě. Obě studie hodnotí pouze příspěvek ze
zdrojů souvisejících s provozem skládky. Vzhledem k nízkým hodnotám těchto příspěvků však tato
nejistota není podstatná. V případě ovzduší je pozadí zohledněno podle výsledků krajského modelu
znečištění ovzduší.
3. Hodnocení expozice obyvatel bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář,
předpokládající trvalou expozici vypočteným imisním hodnotám škodlivin u nejvíce exponované obytné
zástavby na přilehlých okrajích dotčených obcí. Ve vztahu k průměrné úrovni expozice obyvatel tedy jde
o odhad expozice vědomě nadnesený.
4. Neúplná znalost místních podmínek a historie území z hlediska socioekonomických a jiných vlivů a vztahů
obyvatel k posuzovanému záměru.
5. S ohledem na dobu zpracování oznámení nebylo možno provést komplexní biologické průzkumy během
nejvýznamnějších aspektů celého vegetačního období. Kontext rozšíření skládky je navrhován na celcích
orné půdy, kde nelze očekávat výrazně odlišná zjištění o kvalitě bioty, určité zpřesnění informací o
charakteru bioty by bylo možno očekávat v rámci ruderálních porostů na stávající skládce a v jejím
předpolí nebo na svahovém mokřadní louce cca 200 m JV od stávající skládky. Rovněž tak v lesním
porostu, který však není posuzovaným záměrem dotčen a rozšíření se spíše od okraje lesních porostů
vzdaluje. Z tohoto pohledu není uvedený nedostek limitujícím pro formulování závěrů příslušné části
oznámení.
Uvedené nedostaky ve znalostech a neurčitosti nejsou z pohledu hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí
zásadní a limitní, a nemají podstatný vliv na závěry formulované v oznámení. Ve většině oblastí byl v této
souvislosti zvolen konzervativní přístup, který v důsledku vede k nadhodnocení očekávaných vlivů a tím
vzniká prostor pro absorpci určitých nedostatků a neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochy pozemků
vymezených v projektové dokumentaci a v oznámení.
S ohledem na návaznost vůči stávající skládce odpadů nebyl záměr řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních
variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě se subvariantami v oblasti nakládání
se skládkovým plynem v případě jeho výhledového jímání:
→ ve variantě 1 je uvažováno se spalování skládkového plynu na vysokoteplotní pochodni;
→ ve variantě 2 je uvažování zneškodnění skládkových plynů na biooxidačních filtrech.
Jiné varianty technologického řešení záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné lokalizační a technické variantě. Obě subvarianty nakládání se skládkovým plynem
byly posouzeny z hlediska jejich dopadu zejména v oblasti vlivů na kvalitu ovzduší. V žádné z variant
nedochází k významnému znečišťování ovzduší ani není předpoklad překračování platných imisních limitů, a
obě uvažované varianty lze realizovat bez významnějších dopadů na životní prostředí. Varianta 2 s využitím
biooxidačních filtrů je z hlediska ochrany ovzduší příznivější, neboť nedochází k vývinu oxidu dusičitého ani
oxidu siřičitého jako u varianty 1 při spalování skládkového plynu.
Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující nerealizaci stavby. Nulová varianta v zásadě
odpovídá ponechání plochy v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a s výjimkou ochrany zemědělské půdy nepožívá
žádné zvýšené ochrany; využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr
není v rozporu s platnými územně plánovacími podklady.
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Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit ve většině složek a faktorů jako málo významnou až nízkou bez zásadních negativních dopadů;
v případě vlivů na krajinu a krajinný ráz pak jako významnou a to zejména s odkazem na současný stav
provozu skládky. Za předpokladu realizace doporučených opatření lze očekávat zmírnění negativního
působení jak stávajícího tělesa skládky, tak i navrženého rozšíření na nízké až středně významné
s postupným snižováním negativních dopadů až do cílové rekultivace. Rozsahem nepřekročí očekávané vlivy
lokální měřítko.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Mapové, grafické a odborné přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Kromě základních mapových příloh a situací stavby jsou součástí oznámení rovněž další odborné přílohy a
dokumentace:
→ Vizualizace stavby – zákresy navržené II. etapy výstavby do pohledé fotodokumentace
→ Rozptylová studie
→ Hluková studie
→ Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – Zdravotní rizika
→ Monitoring skládky odpadů - 2006.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Záměr na provozování II. etapy výstavby skládky odpadů „Skládka S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – zařízení
k odstraňování odpadů“ podléhá zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů (zákon o integrované prevenci):
zařízení kategorie 5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo nají celkovou kapacitu větší
než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.
Vydání integrovaného povolení podle citovaného zákona bude tedy jednou z podmínek pro vydání
stavebního povolení a navazujících dalších rozhodnutí nezbytných pro provozování zařízení. V řízení o vydání
integrovaného povolení budou znovu podrobně prověřovány všechny projektové parametry stavby včetně
možných dopadů na životní prostředí, což umožňuje opakovanou objektivní kontrolu předkládaného projektu
i z hlediska vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.
163/2006 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu
dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7
zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude
součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je návrh na rozšíření skládky odpadů Vyskytná nad Jihlavou:
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů
II. ETAPA VÝSTAVBY
Záměr lze dle přílohy č. 1 zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) zařadit do následujícího bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.1
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních
odpadů.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a záměr podléhá posuzování podle
zákona, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že může mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad kraje Vysočina.
Záměr je umístěn ve východní části katastru obce Vyskytná nad Jihlavou v návaznosti na stávající skládku
odpadů.
kraj:

Vysočina

okres:

Jihlava (3707)

obec:

Vyskytná nad Jhlavou (588172)

katastrální území: Vyskytná nad Jihlavou (787779)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Charakterem záměru je rozšíření areálu skládky a vybudování nových skládkových sekcí v návaznosti na
stávající těleso skládky.
Skládka se nachází při okraji katastru obce Vyskytná na Jihlavou mimo zástavbu obce. Záměr je umisťován
do prostoru jižně od stávající provozované skládky a ve své podstatě představuje pokračování skládkové
činnosti v rozšířeném areálu skládky bez navýšení celkové kapacity návozu odpadu.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
celková plocha II. etapy výstavby:

19 990 m2

užitečný objem odpadu:

110 000 m3

roční nominální kapacita návozu odpadu:

10 – 20 tis tun/rok (odpovídá stávajícímu stavu)

předpokládaná životnost:

cca 8 let, uzavření v roce 2015

Kapacita stávající skládky je v současné době již naplněna a provozovatel řeší možnost pokračování
skládkové činnosti na lokalitě.
V současné době má skládka vybudován 1 samostatný sektor (dále jen "sektor č. 1") včetně jímání
průsakových vod z tělesa skládky do akumulační jímky s možností zpětného rozlivu do tělesa. V tomto
plošném rozsahu skládky se předpokládá v souvislosti s výstavbou II. etapy skládky současné uzavíraní a
zrekultivování stávajícího tělesa včetně ozelenění (tj. na ploše cca 1,55 ha).
Záměrem investora je další možnost skládkování, tj. rozšíření kapacity těsněné skládky s rozšířením
stávajícího oploceného areálu skládky Vyskytná. Projektová dokumentace předpokládá ve II. etapě výstavbu
čtyř nových sektorů tělesa skládky, které budou realizovány ve dvou fázích výstavby (současná výstavba
dvojice sektorů).
Zařízení bude sloužit k odstraňování odpadů uložením na skládce, která je zabezpečena tak, aby nedocházelo
k působením škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí.
Rozšíření skládky o II. etapu výstavby by prodloužilo možnost ukládání do r. cca 2015 s tím, že stávající
těleso skládky bude uzavřeno a rekultivováno. Při rozšíření tělesa skládky zůstane infrastruktura skládky pro
provoz zachována, nemění se ani dosavadní míra rizika vůči okolnímu prostředí a pro obyvatelstvo žijící na
území nejbližších obcí Vyskytná n/J a Plandry. Mění se pouze celkový rozsah areálu skládky.
Umístění II. etapy výstavby je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
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Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Podrobnější informace o technickém řešení záměru jsou uváděny v části B. tohoto oznámení.

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
málo významné a nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
nízké a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Rozšíření a další provoz skládky nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatele v okolí a při dodržování
standardních zásad skládkování odpadů by neměl představovat ani příčinu významnějšího obtěžování. Jelikož
se jedná o rozšíření již dlouhodobě provozované skládky, je možné při zpracování provozního řádu skládky
vycházet z dosavadních zkušeností obyvatel.
Vypočtené hodnoty hlukové zátěže z provozu skládky jsou pod prahovými hodnotami obtěžování hlukem.
Zcela zanedbatelný z hlediska zdravotního rizika je vypočtený imisní příspěvek provozu skládky a související
dopravy ke znečištění ovzduší. Spíše jen teoreticky nelze zcela vyloučit u nejbližší zástavby ojedinělé stavy
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postřehnutelných pachových vlivů za nejnepříznivějších rozptylových podmínek. I z tohoto hlediska je účelná
realizace systému odplynění skládky se zneškodněním pachové složky skládkového plynu.
Z dostupných informací vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je
pod úrovní imisních limitů. Očekávaný nárůst imisní koncentrace NO2 v tomto prostoru činí v případě varianty
1 (bez spalování skládkového plynu) činí 0,5 µg.m-3, tedy 0,25 % imisního limitu, v případě varianty 2 (se
spalování skládkového plynu) činí 10 µg.m-3, tedy 5 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do 12 µg.m-3,
tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru
v případě varianty 1 činí 0,07 µg.m-3, tedy 0,2 % imisního limitu, v případě varianty 2 činí 0,15 µg.m-3, tedy
0,4 % imisního limitu.
Imisní zatížení sirovodíkem vychází poměrně nízké, případné obtěžování pachem je s ohledem na vzdálenost
od nejbližší obytné zástavby málo pravděpodobné a krátkodobé.
Imisní zatížení oxidem siřičitým v důsledku spalování skládkového plynu bude dosahovat v případě maximální
hodinové koncentrace do 0,3 µg.m-3, tedy méně než 0,1 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem skládky odpadů
Vyskytná nad Jihlavou výrazně neovlivňující celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu
se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu hodnocených zdrojů bude velmi nízké, prakticky
neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat
za nevýznamné a zanedbatelné. Provoz skládky zůstane na stávající úrovni a nebude příčinou překračování
imisních limitů v okolí areálu skládky.
Navržené umístění a technické řešení záměru skládky odpadů ve Vyskytné nad Jihlavou, II. etapa výstavby,
dodržuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb jsou spolehlivě dosažitelné. V nejbližších chráněných prostorech (okraj
zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou a obce Plandry) jsou prokazatelně dodrženy hygienické limity hluku.
Rozšíření stávající skládky nemá významný vliv na kvalitu povrchových vod (Bělokamenský potok a jeho
přítok). Do toku jsou vypouštěny pouze neznečistěné vody zachycené v areálu na zpevněných a zelených
plochách mimo území skládky nebo jiná místa nakládání s odpady.
Podzemní voda nemůže být za běžného provozu kontaminována. Těleso skládky je zajištěno dvojitým
umělým těsněním, nakládání s vodami zachycenými v otevřené části skládky tvoří uzavřený okruh.
Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo povrchových vod nebyly v rámci
prováděného monitorování zjištěny, nejsou předpokládány ani v souvislosti s navrženým rozšířením. Lokální
a dočasně významný dopad provozu navrženého rozšíření skládky na tuto složku životního prostředí lze
předpokládat pouze v případě mimořádného stavu (průnik škodlivin mimo uzavřený systém nakládání
s průsakovými vodami). Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo léčivých zdrojů vod nelze předpokládat ani
v případě mimořádného stavu.
Z hlediska geologické skladby jsou předpokládány výrazné místní vlivy, bez významných negativních dopadů.
Jednou z těchto změn bude změna přirozeného charakteru terénu, která je již důsledkem projevu tělesa
současné skládky.
V nadloží přirozeného vrstevního sledu bude uloženo značné množství materiálu umělého původu, tato
skutečnost však nemá žádné další dopady.
Vliv na půdu lze hodnotit jako středně významný, dotčené pozemky jsou zařazeny do I., III. a V. třídy
ochrany půdy. Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky jsou situovány na okraji souvislé plochy orné půdy a
neomezují využívání sousedním pozemků, lze odnětí dotčeného pozemku ze ZPF považovat ze podmínečně
připustné.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na živočichy ani rostliny. Záměr je navrhován
především do prostoru intenzivně využívaných agrocenóz nebo intenzivních travních porostů na orné půdě,
částečně na úkor ruderálních lad v jižním a JZ předpolí stávajícího skládkového tělesa.
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Záměr nekoliduje se skladebnými prvky ÚSES, významnými krajinnými prvky ani s žádnými zvláště
chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
Nejvýznamnějším dopadem tělesa skládky na přírodu a krajinu je ovlivnění krajinného rázu místa tím, že již
stávající těleso skládky s ohledem na tvarovou odlišnost tělesa od okolní krajiny, praktickou absenci
překrývání zeminami a prakticky žádným zahájením postupné rekultivace již vytváří nápadný dominantní
novotvar v území, patrný i v dálkových pohledech (např. od Rounku od JZ), jehož působení bude rozšířením
posílen, pokud nebude operativně zahájena postupná rekultivace a zejména snížen aktivní prostor skládky
odpovídajícím překrytím zeminami.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze tedy konstatovat, že záměr znamená realizaci nového
pohledově významného technického prvku do krajiny (výrazná prostorová dominanta) včetně dominantní
změny blízkého pohledového horizontu. V relativně plochém a mírně svažitém území tak vzniká
geomorfologicky odlišný útvar vyvýšeného návrší místního měřítka, který až po konečné rekultivaci bude
vnímán jako nový krajinný prvek, poněvadž je svou morfologií výrazně odlišný od charakteru typických
geomorfologických tvary širšího území. Lze však konstatovat, že stavba tělesa skládky nepotlačuje kulturně
celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující
strukturní prvky krajiny a v případě odpovídající postupné rekultivace a postupného zapojení tělesa skládky
do krajiny se bude míra vlivu snižovat.
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti. Doprava, související se
záměrem, bude odpovídat stávajícímu stavu.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být
záměrem negativně ovlivněny.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve většině sledovaných oblastí (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „SKLÁDKA ODPADŮ SOO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů, II. ETAPA VÝSTAVBY“ na
území obcí Vyskytná nad Jihlavou a Plandry přijatelně nízké a záměr tak nepředstavuje zdroj významného
negativního ovlivnění okolního území. V některých oblastech (půda, krajina) je ovlivnění hodnoceno jako
středně významné až významné a podmínečně přípustné.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a s výjimkou ochrany
zemědělské půdy nepožívá žádné zvýšené ochrany; využití území nevyvolává žádné střety
zájmů z hlediska územního plánování a záměr není v rozporu s platnými územně plánovacími
podklady.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního
prostředí lze hodnotit ve většině složek a faktorů jako málo významnou až nízkou bez
zásadních negativních dopadů; v případě vlivů na krajinu a krajinný ráz pak jako významnou a
to zejména s odkazem na současný stav provozu skládky. Za předpokladu realizace
doporučených opatření lze očekávat zmírnění negativního působení jak stávajícího tělesa
skládky, tak i navrženého rozšíření na nízké až středně významné s postupným snižováním
negativních dopadů až do cílové rekultivace. Rozsahem nepřekročí očekávané vlivy lokální
měřítko.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
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2. Vizualizace záměru
2.1. Situace pohledů
2.2. Model tělesa skládky
2.3. Pohled P1
2.4. Pohled P2
2.5. Pohled P3
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA:
areál stávající skládky
rozšíøení skládky
II. etapa výstavby
mìøítko 1:25 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

LEGENDA:
areál stávající skládky

rozšíøení skládky - II. etapa výstavby

mìøítko 1:10 000

Alexandr Mertl - ekologické inženýrství

Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zařízení k odstraňování odpadů - II. etapa výstavby
1.4. SITUACE ZÁMĚRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

ortofotomapa ČR, převedeno do měřítka 1 : 10 000

LEGENDA:
areál skládky I. a II. etapy
nové objekty - II. etapa skládky

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 24-22, mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
1.6. Situace a popis archivních vrtů

SITUACE ARCHIVNÍCH VRTŮ
zákres na podkladu základní mapy ČR 1 : 10 000

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ
název sondy:
metráž [m]

K1

úroveň terénu:

523,29 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,2

0,2

tmavohnědá hlína humózní

0,2 - 1,9

1,7

hnědá hlína prachovitá, písčitá, tuhá

1,9 - 2,4

0,5

eluvium ruly - geotechnicky rezavě hnědá hlína prachovitá, silně písčitá

2,4 - 3,1

0,7

zvětralá rula - rezavě hnědá hlína, prachovitá, silně hrubozrnně písčitá s
úlomky matečné horniny vyšší pevnosti, rukou drtitelných, patrné původní
strukturně texturní znaky mateční horniny, pevná

3,1 - 4,3

1,2

dtto, písčitější, vyšší obsah úlomků frakce hrubý štěrk - kámen (velikost
10 - 20 cm)

4,3 - 5,1

0,8

zvětralá rula - šedohnědý písek, zahliněný s hojnými úlomky matečné horniny,
rukou snadno drtitelnými, při těžbě rozpad v písek hrubozrnný, ulehlý

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 5,1 m nezjištěna . do 518,19 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007
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1.6. Situace a popis archivních vrtů

název sondy:
metráž [m]

K2

úroveň terénu:

523,27 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,3

0,3

ornice

0,3 - 1,2

0,9

okrově hnědá hlína písčitá s ojedinělými úlomky matečné horniny do 3 cm,
pevná

1,2 - 2,6

1,4

eluvium ruly - geotechnicky rezavě hnědý písek hlinitý s úlomky matečné
horniny vyšší pevnosti, úlomky rukou snadno drtitelné, pevný

2,6 - 3,4

0,8

zvětralá rula štěrkovitě rozpadavá, úlomky navětralé s různou intenzitou frakce
hrubý štěrk až kámen s hlinito písčitou výplní mezer

3,4 - 3,9

0,5

dtto, úlomky frakce kámen rukou drtitelné

3,9 - 5,0

1,1

navětralá rula úlomkovitě rozpadavá, úlomky odolnější, rukou hůře drtitelné,
výplň zahliněný písek

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 5 m nezjištěna . do 518,27 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

K3

úroveň terénu:

519,48 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,3

0,3

ornice

0,3 - 1,4

1,1

rezavě hnědá hlína, prachovitá, písčitá, pevná

1,4 - 2,0

0,6

eluvium ruly - světle hnědá hlína prachovitá, písčitá, pevná

2,0 - 2,9

0,9

zvětralá rula se zachovalou texturou matečné horniny charakteru rezavě
hnědého písku hlinitého s úlomky frakce hrubý štěrk - kámen, úlomky rukou
lehce drtitelné, ulehlého

2,9 - 4,7

1,8

dtto, s vyšším obsahem frakce hrubý štěrk a s vyšším obsahem zrn písku

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

do 4,7 m nezjištěna . do 514,78 m n.m. nezjištěna

K4

úroveň terénu:

520,27 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,35

0,35

ornice

0,35 - 0,8

0,45

rezavě hnědá hlína, prachovitá, písčitá, tuhá

0,8 - 1,8

1,0

eluvium ruly - světle hnědý písek jemně až hrubě zrnitý s příměsí úlomků
matečné horniny vyšší pevnosti, frakce jemný až hrubý štěrk, silně ulehlý

1,8 - 2,4

0,6

dtto, písčitější s úlomky frakce hrubý štěrk, ulehlý

2,4 - 4,8

2,4

zvětralá rula charakteru hlinito písčité zeminy s úlomky horniny rukou dobře
drtitelnými, ve stěně výkopu patrné strukturně - texturní znaky matečné horniny

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 4,8 m nezjištěna . do 520,27 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007
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název sondy:
metráž [m]

K5

úroveň terénu:

520,02 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,2

0,2

ornice

0,2 - 0,8

0,6

hnědá hlína prachovitá, silně jemnozrnně až středně zrnně písčitá, tuhá –
pevná

0,8 - 1,5

0,7

eluvium ruly – rezavě hnědá, šedě šmouhovaná hlína prachovitá, silně písčitá,
pevná

1,5 – 4,0

2,5

dtto, jemně až hrubě zrnitý písek zahliněný, s úlomky horniny rukou lehce
drtitelnými, frakce hrubý štěrk – kámen, ulehlý

4,0 – 4,6

0,6

dtto, s vyšší příměsí odolnějších štěrkovitých až kamenitých úlomků kladivem
lehce drtitelných

4,6 – 5,0

0,4

zvětralá rula charakteru jemně až hrubě zrnitého písku hlinitého, ulehlého
s úlomky matečné horniny rukou drtitelnými

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 5,0 m nezjištěna . do 515,02 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

K6

úroveň terénu:

516,40 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,2

0,2

ornice

0,2 - 1,0

0,8

šedohnědý vysoce plastický jíl, písčitý, s ojedinělými úlomky, tuhý

1,0 - 1,8

0,8

dtto, silně písčitý s úlomky navětralými, frakce štěrk, tuhý

1,8 - 2,6

0,8

eluvium ruly - jemně až hrubě zrnitý písek hlinitý, s úlomky matečné horniny
rukou snadno drtitelnými, ulehlý

2,6 - 3,7

1,1

zvětralá rula dtto - s vyšším obsahem písčité frakce, část úlomků rukou hůře
drtitelná

3,7 - 4,8

1,1

dtto, vyšší stupeň navětrání úlomků, silně ulehlý

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

převzato podle Moric 2007

název sondy:
metráž [m]

do 4,8 m nezjištěna . do 511,6 m n.m. nezjištěna

K8

úroveň terénu:

511,66 m n.m.

hloubeno dne:

29. 1. 2007

mocnost [m] petrografický popis

0,0 - 0,25

0,25

ornice

0,25 - 1,0

0,75

šedohnědý jíl vysoce plastický, písčitý, tuhý

1,0 - 1,2

0,2

rezavě hnědá prachovitá hlín písčitá s úlomky, tuhá - pevná

1,2 - 2,7

1,5

eluvium ruly - hnědý jemný až střední písek silně hlinitý s úlomky horniny rukou
drtitelnými, frakce štěrk

2,7 - 2,9

0,2

dtto, šedá s úlomky odolnějšími, kladivem rozdružitelnými, frakce kámen,
charakteru silně zahliněné sutě písčité

2,9 - 3,0

0,1

dtto s úlomky výrazně odolnějšími

3,0 - 4,0

1,0

zvětralá rula v hnědošedý písek jemný až střední s úlomky vyšší pevnosti,
rukou drtitelnými, slabě zahliněný až zahliněný, silně ulehlý

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

do 4,0 m nezjištěna . do 507,66 m n.m. nezjištěna

převzato podle Moric 2007
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PŘÍLOHA 2

(VIZUALIZACE ZÁMĚRU)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.1. VIZUALIZACE - Situace pohledù

P1
P2

P3
P4

P5

P6

LEGENDA:
areál stávající skládky
rozšíøení skládky
II. etapa výstavby

P-1

místo, smìr
a oznaèení pohledu

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

2.2. VIZUALIZACE - model tìlesa skládky

I. etapa skládky

II. etapa výstavby skládky

perspektiva è. 1
pohled na celou skládku z jihu

perspektiva è. 2
pohled na celou skládku z východu

perspektiva è. 4
pohled na tìleso skládky ze západu

perspektiva è. 5
pohled na navrenou II. etapu výstavby z jihovýchodu

perspektiva è. 3
pohled na areál skládky ze severozápadu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.3. VIZUALIZACE - Pohled P1

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území ze severovýchodu podél pøíjezdové komunikace ke skládce - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území ze severovýchodu podél pøíjezdové komunikace ke skládce - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.4. VIZUALIZACE - Pohled P2

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území ze severozápadu (od silnice Plandry - Výskytná n/J) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území ze severozápadu (od silnice Plandry - Výskytná n/J) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.5. VIZUALIZACE - Pohled P3

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území ze západu (od okraje zástavby obce Výskytná n/J) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území ze západu (od okraje zástavby obce Výskytná n/J) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.6. VIZUALIZACE - Pohled P4

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území z jihozápadu (od okraje zástavby obce Vyskytná n/J) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území z jihozápadu (od okraje zástavby obce Vyskytná n/J) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Skládka odpadù S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou
zaøízení k odstraòování odpadù - II. etapa výstavby
2.7. VIZUALIZACE - Pohled P5

obrázek è. 1 - pohled na zájmové území z jihozápadu (z místní komunikace nad obcí Rounek) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území z jihozápadu (z místní komunikace nad obcí Rounek) - vizualizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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obrázek è. 1 - pohled na zájmové území z jihozáopadu (z komunikace vedoucí do obce Rounek) - stávající stav

obrázek è. 2 - pohled na zájmové území z jihozáopadu (z komunikace vedoucí do obce Rounek) - vizualizace zámìru
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. na
realizaci stavby „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – zařízení k odstraňování odpadů – II. etapa
výstavby“ jejíž součástí je rozšíření stávající skládky odpadů za účelem prodloužení provozu.
Poloha nových objektů je znázorněna na následujícím obrázku (zelená plocha):

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem celé skládky, včetně II.
etapy výstavby, a vliv automobilové dopravy obsluhující skládku. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke
stávající imisní zátěži hodnoceného území.
Modelovým výpočtem je hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), sirovodíkem (H2S) a oxidem
siřičitým (SO2). Dále jsou posouzeny dvě varianty nakládání se skládkovým plynem. První varianta
uvažuje variantu bez jímání a zneškodňování skládkového plynu, druhá varianta řeší spalování
skládkového plynu ve vysokoteplotním hořáku.
Vzhledem ke skutečnosti, že skládka je již provozována nejedná se v případě výpočtu imisních vlivů
dopravy o nárůst emisí oproti stávajícímu stavu. Výpočet byl proveden pro vyhodnocení imisního
podílu (vyvolaného provozem dopravy) pro vyhodnocení vlivů v důsledku prodloužení životnosti
skládky.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty poskytnuté provozovatele skládky,
zpracovatelem projektové dokumentace a údaje Českého hydrometeorologického ústavu Praha
(ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
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Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce
10 m nad zemí.
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Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
3.1.1. Varianta 1
Tato varianta neuvažuje spalování skládkového plynu.
Zdroje oxidů dusíku
Jako liniový zdroj byla uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem hodnocené etapy
úložiště, tedy vozidla návozu odpadů a referentská vozidla.
Ve výpočtu uvažované intenzity jsou uvedeny v následující tabulce (vozidel/24 hodin):
celkem

OA

LNA

TNA

70

4

1

17

U všech vozidel je ve výpočtu uvažováno i s návratem vozidel po stejné trase (OA – osobní auta, LNA
- lehké nákladní automobily, TNA - těžké nákladní automobily).
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha úložiště na níž se pohybují mechanismy (kompaktor,
případně nakladač).
Ve výpočtu bylo uvažováno se současným provozem dvou mechanismů vybavených motorem M1.2AML637N.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx z liniových zdrojů byly použity emisní faktory zjištěné s použitím PC programu
MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002) stanoveného pro tento účel sdělením odborem
ochrany ovzduší MŽP sdělením č. 36, uveřejněném ve věstníku MŽP č. 10/2002.
Pro vlastní výpočet byly použity následující emisní faktory (g/(km.vozidlo):
OA

LNA

TNA

4,9684

6,1516

34,4099

Výpočet byl proveden pro rok 2005, rychlost po veřejných komunikacích 50 km/h, na příjezdové
komunikaci a v areálu do 20 km/h.
Pro výpočet emise motoru M1.2A-ML637N byla uvažována spotřeba paliva 39,5 kg na 1 hodinu
provozu. Emisní faktor vycházel z přílohy 4 k vyhlášce 356/2002 Sb. a činil 50 kg NOx na 1 t
spotřebovaného paliva.
Zdroje sirovodíku
Hodnocené úložiště je vybaveno systémem záchytu a jímání skládkového plynu. Nově budovaná část,
která je předmětem záměru, bude vybavena stejným systémem. Jako zdroj emise sirovodíku byla
uvažovaná celá plocha úložiště (plošný zdroj).
Emisní faktor vychází z hodnot uvedených ve zprávě „Vyskytná nad Jihlavou – skládka, Vyhodnocení
monitorovacích prací za rok 2006“. Pro účely výpočtu byla uvažována emise 0,2 mg H2S z 1 m2
úložiště (maximální vývin 100 l skládkového plynu z 1 m2 skládky za hodinu a průměrném obsahu H2S
2 mg.m3).
3.1.2. Varianta 2
Zdroje oxidů dusíku
Jako liniový zdroj byla uvažována automobilová doprava vyvolaná provozem hodnocené etapy
úložiště, z hlediska emisí totožná variantou 1.
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Jako plošný zdroj byla uvažována plocha úložiště na níž se pohybují mechanismy (kompaktor,
případně nakladač), z hlediska emisí totožná variantou 1.
Jako bodový zdroj byl uvažován hořák pro spalování skládkového plynu. Pro účely výpočtu byla
uvažován maximální vývin 100 l skládkového plynu z 1 m2 skládky za hodinu s maximálním obsahem
metanu 60%.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NOx z liniových zdrojů byly použity emisní faktory zjištěné s použitím PC programu
MEFA v. 02 (viz varianta 1), pro výpočet emisí ze spalování plynu byl použit emisní faktor pro
spalování plynných paliv v zařízení o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW dle Nařízení vlády č. 352/2002
Sb. ve výší 1,920 g.m-3 metanu.
Zdroje sirovodíku
Hodnocené úložiště nebude zdrojem sirovodíku, v rámci spalování skládkového plynu dochází k jeho
spálení, při kterém bude vznikat oxid siřičitý (SO2).
Zdroje oxidu siřičitého
Jako bodový zdroj byl uvažován hořák pro spalování skládkového plynu. Pro účely výpočtu byla
uvažován maximální vývin 100 l skládkového plynu z 1 m2 skládky za hodinu o průměrném obsahu
H2S 2 mg.m-3. Jeho spalováním bude vznikat oxid siřičitý (SO2) v množství cca 4 mg.m-3.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Jihlava zpracovanou
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující
tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

10,01

5,00

6,00

15,98

12,00

11,01

16,00

16,98

7,02

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 2200x2000 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů
je zřejmá z grafické přílohy této studie.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,
v aktuálním znění:
Znečišťující látka
Oxid dusičitý

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost překročení

1 hodina

200 µg.m-3

18

-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg.m

-

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3

3

Pro vyhodnocení imisí H2S byl použit údaj o výši čichového prahu, uváděné v materiálech WHO.
Sirovodík je páchnoucí látka, která ve své čisté formě má prahovou hodnotu pachové detekce 0,2 až
2 µg.m-3. Charakteristický zápach shnilých vajec se objevuje při koncentracích 3x až 4x vyšších než je
uvedený čichový práh.
• hodnota čichového prahu použitá pro vyhodnocení výpočtu:
H2S = 0,2 µg.m-3
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1477 – Jihlava. Naměřené hodnoty NO2 za
rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:

Citovaná stanice naměřila v roce 2005 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na
úrovni 49% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová
maxima dosahovala hodnot 108,1 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 54% imisního limitu pro
maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie při stanovaní stávající imisní zátěže
využíváme výsledky rozptylové studie, zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a
imisí (DHV 2004).
Z níže presentovaných obrázků je zřejmé, že se koncentrace NOx v okolí hodnoceného záměru
pohybují u průměrné roční koncentrace v rozmezí 11 - 12 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace
pak v rozmezí 40 - 60 µg.m-3.

průměrné roční koncentrace NOx
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maximální hodinové koncentrace NOx

V obou případech se jedná o hodnoty bezpečně pod úrovní imisních limitů pro NO2 (LVr=40 µg.m-3 a
LV1h=200 µg.m-3).
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 - varianta 1
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací - varianta 1
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu skládky.
Imisní zátěž v důsledku provozu mechanismů a automobilové dopravy dosahuje dle výpočtu u
průměrných ročních koncentrací hodnot do 0,07 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 - varianta 1
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru příjezdu k areálu skládky. Imisní zátěž v důsledku provozu
dosahuje dle výpočtu u maximálních hodinových koncentrací hodnot do 0,5 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.2. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 - varianta 2
5.2.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací - varianta 2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru napojení příjezdové
komunikace k silnici Vyskytná - Plandry. Imisní zátěže v důsledku provozu skládky bude dle výpočtu u
průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do 0,15 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.2.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 - varianta 2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru napojení příjezdové komunikace k silnici Vyskytná Plandry.. Příspěvek imisní zátěže v důsledku provozu bude dle výpočtu u maximálních hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 10 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.2.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.3. Výsledky výpočtu imisního příspěvku H2S
5.3.1. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení hodnoty čichového prahu.
Maximální příspěvek maximálních hodinových koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu
skládky. Nárůst imisní zátěže v důsledku emise skládkového plynu bude, dle výpočtu, u maximálních
hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 0,6 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou čichového prahu se jedná o příspěvek vyšší, než je hodnota nejnižší uváděné
hodnoty (0,2 µg.m-3). Koncentrace nad touto hodnotou jsou však dosahovány mimo oblast se
zástavbou, doby trvání těchto koncentrací jsou poměrně krátké, nepředpokládáme tedy významné
ovlivnění celkové imisní situace v lokalitě.
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5.4. Výsledky výpočtu imisního příspěvku SO2
5.4.1. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek maximálních hodinových koncentrací vychází do prostoru příjezdu do areálu
skládky. Nárůst imisní zátěže v důsledku spalování skládkového plynu bude dle výpočtu u
maximálních hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 0,3 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je jeho hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové (350 µg.m-3) i maximální 24hodinové (125 µg.m-3)
koncentrace, nepředpokládáme tedy významné ovlivnění celkové imisní situace v lokalitě.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace pod 60 µg.m-3, tedy pod 30% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Odhadovaný nárůst
imisní koncentrace v tomto prostoru činí v případě varianty 1 činí 0,5 µg.m-3 (tedy 0,25 % imisního
limitu), v případě varianty 2 činí 10 µg.m-3 (tedy 5 % imisního limitu).
V případě průměrných ročních koncentrací dosahují maximální hodnoty za stávajícího stavu 12 µg.m, tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru v případě varianty 1 činí 0,07 µg.m-3 (tedy 0,2 % imisního limitu), v případě varianty 2 činí
0,15 µg.m-3 (tedy 0,4 % imisního limitu).

3

Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem Skládky
odpadů Vyskytná nad Jihlavou výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném
území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní. Zatížení nejbližší obytné zástavby
příspěvkem provozu hodnocených zdrojů bude velmi nízké.
Imisní zatížení sirovodíkem vychází poměrně nízké, případné obtěžování pachem je s ohledem na
vzdálenost od nejbližší obytné zástavby na spodní hranici čichového prahu, je tedy málo
pravděpodobné a v případě výskytu krátkodobé.
Imisní zatížení oxidem siřičitým v důsledku spalování skládkového plynu bude dosahovat v případě
maximální hodinové koncentrace do 0,3 µg.m-3, tedy méně než 0,1 % imisního limitu.

7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná realizací záměru - II. etapy
skládky odpadů Vyskytná nad Jihlavou - včetně provozu záměrem vyvolané dopravy nezpůsobí
přeslimitní nárůst imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2).
Celková imisní zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší,
např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu II.
etapy výstavby skládky nebude docházet k překračování imisních limitů NO2 v hodnoceném území.
Případné obtěžování obyvatelstva pachem ze skládky je s ohledem na vzdálenost od nejbližší obytné
zástavby prakticky vyloučeno.
V případě spalování skládkového plynu se nepředpokládá významné imisní zatížení SO2.
V Brně 31.3.2007

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů pravidelné sítě
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako součást oznámení záměru
SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - ZAŘÍZENÍ K ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
II. ETAPA VÝSTAVBY.
Cílem této studie je provést kvalifikovaný podklad pro příslušné kapitoly oznámení. To znamená doložit
řešitelnost hlukové problematiky a prokázat že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové
vlivy.
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Záměr II. etapy výstavby skládky navazuje jižně na prostor stávající provozované skládky. Skládka se
nachází v osamocené poloze mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice skládky od nejbližšího
venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 600 m (východní
okraj obytné zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou) resp. cca 700 m (západní okraj obytné zástavby obce
Plandry). Ve směru k obci Vyskytná nad Jihlavou je skládka skryta za terénním vrcholem, ve směru k obci
Plandry je skryta za lesním porostem.
Umístění skládky je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr. 1: Umístění záměru, poloha výpočtových bodů (bez měřítka)

Výpočtové body jsou voleny následovně:
1
2

západní okraj obce Vyskytná nad Jihlavou
východní okraj obce Plandry (mimo výrobní objekty)

Jsou uvažovány pouze zdroje hluku související se záměrem (technologické zdroje, doprava).
Zdroje hluku do venkovního prostoru jsou následující:
1

vozidla pohybující se na příjezdových trasách a na obvodové komunikaci areálu skládky,
intenzita 36 vozidel denně, z toho 34 těžkých, provoz pouze v denní době

2

kompaktor KTO 300, provoz na povrchu skládky, 1 ks
do LA = 85 dB/2 m provoz pouze v denní době, doba provozu cca 8 h
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3

vozidla skládající odpad na povrchu skládky, soudobý počet 1 ks
do LA = 80 dB/2 m, provoz pouze v denní době, doba provozu cca 8 h

Bodové zdroje hluku jsou umístěny ve výšce odpovídající temenu skládky (výška 18 m nad terénem),
přičemž není uvažován stínicí účinek vlastního tělesa skládky. Tento předpoklad je extrémně konzervativní a
přispívá k bezpečnosti výpočtu.
Jiné zdroje hluku v území (bodové i liniové) nejsou pro účely zpracování této hlukové studie uvažovány.

2.2. Použité podklady
[1] Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou - zařízení k odstraňování odpadů, II. etapa výstavby.
Projekt pro územní rozhodnutí. .A.S.A., spol. s r.o., 01/2007
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Vlivy hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické praxe.
Výpočty jsou aplikovány ve výpočtovém programu HLUK+, verze 7.11. Nejistota metodiky pro dopravní
zdroje se pohybuje v úrovni 2. třídy přesnosti dle ČSN IEC 651 Zvukoměry, tj. v pásmu ±2 dB. Pro
technologické zdroje je uvažováno s nejistotou ±3 dB.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru
vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k
nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo
má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
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Korekce jsou následující:
Způsob využití území

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z provozovny (provoz technologie skládky a dopravního provozu
v areálu skládky) je uvažována hodnotami
LAeq,T = 50 dB v denní době,
LAeq,T = 40 dB v noční době.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy (dopravní provoz na veřejných komunikacích) je
uvažována hodnotami
LAeq,T = 55 dB v denní době,
LAeq,T = 45 dB v noční době.
Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3. Hluk z provozu záměru

Hluk z provozovny
Hluk z provozovny je předmětem modelového výpočtu (viz příloha), výsledky jsou shrnuty následovně:
Tab.: Hluk z provozovny
Bod
1
2

Výška
3
3

Limit LAeq,T [dB]
(den/noc)
50/40
50/40

LAeq,T [dB]
(den)
38,4
36,8

LAeq,T [dB]
(noc)
mimo provoz
mimo provoz

Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru
resp. chráněného venkovního prostoru staveb prokazatelně dodrženy1 jak v denním, tak i v nočním období.
Průběh limitní izofony LAeq,T = 50 dB je zřejmý z přílohy. Rozsah přeslimitních vlivů je prakticky omezen na
areál skládky a její nejbližší okolí. Nedochází k přeslimitnímu ovlivnění širšího území ani chráněného
venkovního prostoru resp. chráněného venkovního prostoru staveb. V prostoru obytné zástavby je dodržen i
noční limit, jakkoli s nočním provozem skládky se neuvažuje.
Hluk z dopravy
Hlukem z dopravy je předmětem modelového výpočtu (viz příloha), výsledky jsou shrnuty následovně:
Tab.: Hluk z dopravy
Bod
1
2

Výška
3
3

Limit LAeq,T [dB]
(den/noc)
55/45
55/45

LAeq,T [dB]
(den)
34,2
49,7

LAeq,T [dB]
(noc)
mimo provoz
mimo provoz

Je zřejmé, že limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, jsou ve všech výpočtových bodech a na hranici chráněného venkovního prostoru
resp. chráněného venkovního prostoru staveb prokazatelně dodrženy2 jak v denním, tak i v nočním období.
Hluk z výstavby
Při výstavbě skládky budou prováděny hrubé terénní úpravy a ukládání konstrukčních vrstev skládky. Pro
tyto činnosti budou použity obdobné technologie, jako při provozu skládky, tj. nákladní automobily resp.
kompaktor a buldozer. Lze důvodně předpokládat, že hlukové emise těchto zařízení budou srovnatelné s
hlukovými emisemi při vlastním provozu záměru (viz výše). S ohledem na skutečnost, že pro období
provádění stavebních prací je povolena korekce +5 až +15 dB k základnímu korigovanému limitu (dle denní
doby), je hluková problematika v období výstavby spolehlivě řešitelná.

1
2

tj. i při přičtení nejistoty výpočtu ±3 dB nedochází k překročení limitních hodnot.
tj. i při přičtení nejistoty výpočtu ±2 dB nedochází k překročení limitních hodnot.
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4. Závěry a doporučení
Navržené umístění a technické řešení záměru skládky odpadů ve Vyskytné nad Jihlavou, II. etapa výstavby,
dodržuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb jsou spolehlivě dosažitelné.
Otázka protihlukové ochrany není v posuzovaném případě kritická. V každém případě však je nutno hlukové
problematice věnovat odpovídající pozornost. Doporučena jsou tato opatření (souhrn):
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související dopravy,
• všechny stacionární zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily výše uvedené hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost a stavební doprava,
• v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.
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Přílohy

Seznam příloh:
Protokol z výpočtu

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\184-07 SKLáDKA VYSKYTNá\HLUK\ASA_V_1.ZAD Vytištěno:
25.3.2007 19:35
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: Prijezd
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
4.50, podíl nákladních aut: 94 %.
|
|/1 Krajní body: [ 783.2, 821.4] [ 806.4, 791.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 806.4, 791.6] [ 852.7, 776.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 852.7, 776.7] [ 913.9, 771.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
STRANA 9 z 11

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - zařízení k odstraňování odpadů – II. ETAPA VÝSTAVBY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 913.9, 771.8] [ 971.8, 770.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 971.8, 770.1] [ 988.3, 786.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 988.3, 786.7] [1099.2, 796.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [1099.2, 796.6] [1120.7, 768.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [1120.7, 768.5] [1089.3, 692.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1089.3, 692.4] [1147.2, 631.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Cb, F3: 4.0
Křižovatka: před |
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\184-07 SKLáDKA VYSKYTNá\HLUK\ASA_V_1.ZAD Vytištěno:
25.3.2007 19:35
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Smer Vyskytna
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
0.30, podíl nákladních aut: 101 %.
|
|/1 Krajní body: [ 783.9, 822.7] [ 651.9, 801.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 651.9, 801.2] [ 486.8, 731.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 486.8, 731.9] [ 391.1, 730.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 391.1, 730.2] [ 293.7, 735.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 293.7, 735.2] [ 160.1, 756.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 160.1, 756.6] [ 77.5, 774.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 77.5, 774.8] [ -11.6, 778.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 41.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\184-07 SKLáDKA VYSKYTNá\HLUK\ASA_V_1.ZAD Vytištěno:
25.3.2007 19:35
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Smer Plandry
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
4.80, podíl nákladních aut: 84 %.
|
|/1 Krajní body: [ 785.5, 826.0] [ 915.9, 868.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 915.9, 868.9] [1087.5, 900.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/3 Krajní body: [1087.5, 900.2] [1221.2, 870.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/4 Krajní body: [1221.2, 870.5] [1432.4, 868.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/5 Krajní body: [1432.4, 868.9] [1579.3, 877.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/6 Krajní body: [1579.3, 877.1] [1726.2, 887.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/7 Krajní body: [1726.2, 887.0] [1835.1, 865.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/8 Krajní body: [1835.1, 865.6] [1892.9, 901.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|/9 Krajní body: [1892.9, 901.9] [2029.9, 992.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Ae, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 | 1059.5; 662.6 | 18.0| 1.0| 102.0| 1.000| 102.0| 0.28 |
| P 2 |
0 | 1049.6; 694.0 | 18.0| 1.0| 97.0| 1.000| 97.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 429.2; 689.1 | 34.2 | 38.4 | 39.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1782.4; 862.8 | 49.7 | 36.8 | 49.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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I. Zadání a výchozí podklady
Na základě objednávky zpracovatele oznámení záměru „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná
nad Jihlavou – II. etapa výstavby“ podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, mají být formou znaleckého posudku v rámci vlivů na veřejné zdraví uvedeného
záměru posouzena zdravotní rizika pro obyvatelstvo.
Jako podklady k tomuto posouzení byly zadavatelem poskytnuty tyto dokumenty:
•

•

•
•

Průvodní a souhrnná zpráva projektu pro územní rozhodnutí stavby„Skládka odpadů SOO3 Vyskytná nad Jihlavou – zařízení k odstraňování odpadů, II. etapa výstavby“,
zpracovatel A.S.A., spol. s r.o., provozovna Brno, 01/2007
Hluková studie „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – zařízení k odstraňování
odpadů, II. etapa výstavby“ – zpracovatel Ing. Petr Mlynář, Rekreační 7e, 635 00 Brno,
březen 2007
Rozptylová studie „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – II. etapa výstavby“ –
zpracovatel Ing.Pavel Cetl, Brno, 3.4.2007
Oznámení EIA „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – II. etapa výstavby“ –
dopravní a hluková část, Ing.Petr Mlynář, březen 2007

Použitá metodika:
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je využívána metoda hodnocení
zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit
jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou být imisní
limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.
U látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik
jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka
z hlediska ochrany zdraví. Setkáváme se též se situacemi, kdy v podstatě jediným důvodem
zpracování i obsáhlých analýz rizika jsou obavy veřejnosti, zejména při projednávání umístění
nových provozů a zavádění nových technologií. I tyto situace je třeba považovat za legitimní
důvod ke zpracování analýzy rizika, jejímž cílem je vyvrácení obav lidí o své zdraví, pokud
nejsou odůvodněné.
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Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek prostředí
byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou
zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení
zdravotních rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII.
Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha,
Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy
hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické
služby k hodnocení zdravotních rizik. V ČR je metodika hodnocení zdravotních rizik
předmětem akreditace dle zákona č. 258/2000 Sb.1 a odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky MZ č. 353/2005.
Stručný popis záměru:
Předmětem hodnoceného záměru je rozšíření stávající skládky odpadů situované při silnici
mezi obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry. Skládka byla vybudována v roce 1993, je
oplocena a standardně zabezpečena proti průsakům do spodních vod.
Plocha pro rozšíření skládky plynule navazuje na stávající těleso skládky a při kapacitě
110 000 m3 má mít životnost cca 8 let. Předpokládá se její standardní zabezpečení, t.j. hutnění
podloží, izolace, drenážní systém s jímkou na průsakové vody a recirkulací, odplyňovací
systém se zneškodňováním skládkového plynu, záchytné sítě proti úletům, sadové úpravy. Po
ukončení skládkování bude provedena úprava tělesa skládky, uzavření a rekultivace povrchu,
odplynění skládky a ozelenění.
Území skládky je situováno mimo ochranná pásma vodních zdrojů a poměrně vzdálené od
obytné zástavby. Východní okraj obytné zástavby obce Vyskytná nad Jihlavou je ve
vzdálenosti cca 600 m, západní okraj obce Plandry cca 700 m od hranice skládky. Nároky na
dopravní obsluhu se rozšířením skládky nezmění a představují příjezd a odjezd cca 18
nákladních automobilů denně. Provoz skládky bude pouze v denní době.
Mezi potenciální negativní vlivy provozu skládky na obyvatelstvo obecně patří hlavně
ovlivnění kvality ovzduší, především pachovými látkami a hluk a emise ze související
dopravy. Nedůsledná technologie skládkování může vést k dalším negativním jevů, jako je
úlet lehkých částí odpadů, shromažďování ptactva a živočichů, zahoření skládky apod.
Nepřímými negativně vnímanými vlivy může být i zábor a narušení rekreační funkce území a
trvalá změna reliéfu krajiny. V daném případě se jedná o pokračování již delší dobu
provozované skládky, takže je možné vyhodnotit dosavadní zkušenosti obyvatel s jejím
provozem a uplatnit případné požadavky na eliminaci nepříznivých vlivů.
Vliv dalšího provozu skládky na znečištění ovzduší zájmového území hodnotí rozptylová
studie, zpracovaná rozptylovým modelem SYMOS´97. Studie hodnotí imisní vliv provozu
skládky ve dvou variantách nakládání se skládkovým plynem. První variantou je stav bez
jímání a zneškodňování skládkového plynu, druhou variantou je spalování plynu ve
vysokoteplotním hořáku. Hodnoceny jsou imise oxidu dusičitého, imise sirovodíku jako
typické toxické a pachové složky skládkového plynu a imise oxidu siřičitého při likvidaci
skládkového plynu spalováním.
Ovlivnění zájmového území hlukem ze související dopravy a mechanismů na skládce hodnotí
hluková studie. Hluk je vyhodnocen ve dvou výpočtových bodech zohledňujících nejbližší
chráněný venkovní prostor, respektive chráněný venkovní prostor staveb nejbližších obcí.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
1
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II. Zdravotní rizika pro obyvatelstvo
Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného faktoru
existence reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce prostředí,
exponováni lidé. Jak již bylo uvedeno v případě posuzovaného záměru rozšíření skládky
teoreticky přichází do úvahy především expozice hluku a znečištěnému ovzduší.
Ostatní teoretické potenciální negativní vlivy jsou příliš hypotetické a neurčité, než aby je
bylo možné hodnotit jako konkrétní zdravotní riziko a při standardním zabezpečení skládky a
dodržování provozního řádu by měly být eliminovány.

II.1. Zdravotní riziko hluku
Jako hluk se obecně označuje každý zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu na
jeho intenzitu. Nepříznivé účinky hluku na zdraví zahrnují jak možnost přímého poškození
sluchového aparátu při působení vysokých intenzit hluku, tak účinky nespecifické, spočívající
v ovlivnění funkcí různých systémů organismu i při nízké úrovni hlukové expozice. Za
dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé
ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a
imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u
vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik
hluku z definice zdraví WHO, podle které se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost
choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a
sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa
mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku
na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku [1].
Hluková studie zpracovaná v rámci oznámení záměru je zaměřena na vyhodnocení hlukové
zátěže související s provozem skládky v nejvíce exponovaných chráněných venkovních
prostorech dotčených okolních obcí především z hlediska dodržení hygienických limitů
hluku. Proto je samostatně hodnocen hluk ze související dopravy po veřejných komunikacích
a hluk z vlastního areálu skládky.
Z hlediska hluku z vlastního prostoru skládky je chráněná obytná zástavba dostatečně
vzdálená. Na západním okraji obce Vyskytná nad Jihlavou vychází ekvivalentní hladina
akustického tlaku pro denní dobu 38,4 dB, na východním okraji obce Plandy vychází hodnota
hluku 36,8 dB. Z hlediska hlukové zátěže z dopravy je nevíce exponován výpočtový bod
zohledňující osamocený objekt u silnice na okraji obce Plandry, kde vychází hodnota
ekvivalentní hladiny akustického tlaku 49,7 dB. Jelikož dalším provozem skládky nemá dojít
k navýšení stávající frekvence obslužné dopravy, je tak vyhodnocen i současný akustický vliv
provozu skládky.
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků expozice hluku je možné
orientačně vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny prahové
hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí v denní době,
které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část
populace s průměrnou citlivostí vůči hluku.
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
dB(A)
50-55
55-60
60-65
65-70
70+
< 50
Sluchové
postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Ischemická choroba
srdeční
Zhoršená komunikace
řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru
Z tabulky a výše uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že předpokládaný hluk
z vlastního areálu skládky i související dopravy je z hlediska obtěžování obyvatel v okolí
nevýznamný. Hluková studie nehodnotí hlukové pozadí dané lokality, avšak s ohledem na
výsledky modelového výpočtu akustického příspěvku provozu skládky je zřejmé, že
nedochází k podstatnému ovlivnění celkové akustické situace.

II.2. Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Rozptylová studie hodnotí pomocí rozptylového modelu SYMOS´97 imisní příspěvek
provozu skládky ve dvou variantách nakládání se skládkovým plynem. První variantou je stav
bez provozu jímání a zneškodňování skládkového plynu, druhou variantou je spalování plynu
ve vysokoteplotním hořáku. Hodnoceny jsou imise oxidu dusičitého, jehož zdrojem je
doprava a mechanismy pracující na skládce a ve variantě 2 i spalování metanu obsaženého ve
skládkovém plynu, imise sirovodíku jako typické toxické a pachové složky skládkového
plynu v případě varianty 1 bez spalování a imise oxidu siřičitý při spalování skládkového
plynu. Výstupem je grafické znázornění imisních koncentrací v pravidelné síti referenčních
bodů s krokem sítě 50 m ve výšce 1 m nad terénem.
Vypočtené hodnoty imisního příspěvku hodnocených škodlivin jsou velmi nízké a z hlediska
zdravotních rizik je možné konstatovat, že nejsou významné bez ohledu na úroveň imisního
pozadí.
U oxidu dusičitého vychází imisní příspěvek 1hodinové maximální koncentrace u nejbližší
obytné zástavby řádově v desetinách μg/m3 ve variantě 1, resp. v jednotkách μg/m3 ve
variantě 2. Jako referenční koncentrace NO2 pro akutní účinky je většinou používána hodnota
imisního limitu 200 μg/m3, vycházející z výsledků klinických studií u dobrovolníků. I při
zohlednění odhadovaného imisního pozadí je tedy tento příspěvek z hlediska zdravotního
rizika zanedbatelný.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je zažitým postupem
kvantitativně hodnotit ovlivnění respirační nemocnosti u dětí, jakožto citlivé části populace
s použitím vztahů z epidemiologických studií, které předpokládají nepříznivý účinek i při
expozici pod současným imisním limitem 40 μg/m3.
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Nepatrné hodnoty imisního příspěvku z provozu skládky řádově v setinách μg/m3 průměrné
roční koncentrace u nejbližší obytné zástavby v obou variantách výpočtu jsou však tímto
postupem kvantitativně nehodnotitelné a z hlediska reálného zdravotního rizika bezvýznamné.
U sirovodíku jsou vypočteny hodnoty imisního příspěvku do 0,6 μg/m3 1hodinové maximální
koncentrace v bezprostředním okolí skládky a do 0,2 μg/m3 u nejbližší zástavby.
Toxické účinky sirovodíku postihují u člověka především respirační a nervový systém. Akutní
otrava sirovodíkem se projevuje ztrátou vědomí a postižením plic. Pozorovány byly i poruchy
srdeční činnosti. Při chronické expozici nižším koncentracím byly popsány poruchy
koordinace, zhoršení paměti, halucinace, změny osobnosti a ztráta čichu. Z respiračních
příznaků pak dráždění nosní sliznice, pálení v krku, kašel a dušnost. Citlivější populační
skupinou k účinkům sirovodíku mohou být astmatici. Expozice vyvolává i příznaky dráždění
očí, zahrnující zánět spojivek, eroze rohovky, slzení a světloplachost. Spolehlivých údajů o
kvantitativním vztahu expozice a účinků sirovodíku u člověka je nedostatek. Ve studii na
Novém Zélandu v oblasti, kde je geotermální energie využívána k vytápění, s mediánem
koncentrací sirovodíku v budovách 20 μg/m3 a maximy v řádu stovek μg/m3, byl zjištěn vyšší
výskyt řady zdravotních potíží a onemocnění oběhového, respiračního a nervového systému.
Podobné výsledky přinesly další studie popisující vyšší incidenci bolestí hlavy a migrény u
obyvatel oblastí s průměrnými denními koncentracemi sirovodíku až 56 μg/m3 ve srovnání
s kontrolními oblastmi. Tyto studie jsou však vesměs zatíženy nejistotami v hodnocení úrovně
expozice a dalších možných interferujících faktorů [5].
WHO uvádí v doporučení pro kvalitu ovzduší v Evropě publikovaném v roce 2000 prahovou
koncentraci sirovodíku pro dráždění sliznice očí 15 mg/m3 a s použitím bezpečnostního
faktoru 100 odvodila doporučenou limitní koncentraci 150 μg/m3 jako 24hodinový průměr.
K ochraně před pachovými účinky H2S navrhuje WHO 30minutovou maximální koncentraci
7 μg/m3 [6]. Tyto hodnoty převzalo i MZ ČR jako referenční koncentrace sirovodíku pro
účely hodnocení a řízení zdravotních rizik [7].
US EPA stanovila v roce 2003 pro dlouhodobou chronickou expozici sirovodíku referenční
koncentraci 2 μg/m3, vycházející ze subchronické studie u potkanů, kde kritickým účinkem
bylo poškození čichových buněk nosní sliznice. Expozice NOAEL přepočtená na parametry u
člověka byla 0,64 mg/m3 a k odvození RfC byl použit faktor nejistoty 300 (3xpro extrapolaci
na člověka, 10x pro rozdíly v citlivosti a 10x subchronickou expozici). Referenční
koncentraci je přisouzena střední až vysoká míra spolehlivosti [8].
Jak vyplývá ze srovnání vypočteného imisního příspěvku s výše uvedenými referenčními
koncentracemi, je vliv skládky u této škodliviny bez ohledu na imisní pozadí (které v dané
lokalitě může být ovlivněno blízkým zemědělským areálem) z hlediska zdravotního rizika
zanedbatelný.
Méně jednoznačná je situace z hlediska pachových vlivů. Podle WHO má čistý sirovodík
čichový práh v rozmezí 0,2 – 2 μg/m3. Typický zápach po zkažených vejcích se objevuje při
koncentraci asi 3-4 x vyšší [5].
Sirovodík představuje pouze jednu komponentu pachovým emisí, u kterých je třeba
předpokládat možnost potencujícího účinku. Práh vnímání pachů je velmi individuální a i u
jednoho jedince podléhá výkyvům daným různými faktory.
Modelování imisí pachových látek je proti běžným škodlivinám podstatně složitější a
v podstatě spolehlivý rozptylový model dosud není k dispozici. Jedním z důvodů je i
skutečnost, že proces smyslového vjemu pachu je velmi rychlý a probíhá v milisekundách
během jednoho nádechu. Pro pachové vjemy jsou proto rozhodující okamžité výkyvy
koncentrace pachových látek. Vyjádření koncentrace pachových látek jako hodinový průměr
proto vede k podhodnocení pachových účinků, neboť nezohledňuje výkyvy koncentrace nad
tuto průměrnou hodnotu.
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Je tedy zřejmé, že podle výsledků rozptylové studie teoreticky nelze zcela vyloučit přechodný
výskyt postřehnutelných pachových vjemů u nejbližší zástavby docházet za nepříznivé
kombinace emisních a rozptylových podmínek. Modelový výpočet maximálních
krátkodobých koncentrací je ovšem zatížen značnou nejistotou, neboť udává teoretický
nejhorší možný stav za nejnepříznivějších rozptylových podmínek v jednotlivých
výpočtových bodech. Jelikož zohledňuje prakticky současný stav provozu skládky, jsou
mnohem spolehlivější dosavadní zkušenosti obyvatel. Případné nárazové pachové vjemy
ovšem nelze považovat za zdravotní riziko, mohou mít význam pouze z hlediska obtěžování.
U oxidu siřičitého vychází imisní příspěvek řádově v desetinách μg/m3 1hodinové maximální
koncentrace. Akutní účinky oxidu siřičitého se týkají především dýchacího traktu. Příznaky
nastupují do několika minut po expozici a zahrnují snížení plicní kapacity, vzestup odporu
v dýchacích cestách, kašel a dušnost.Vůči bronchokonstrikčním účinkům oxidu siřičitého
jsou však velmi velké individuální rozdíly v citlivosti. Udává se, že lidé trpící astmatem nebo
atopickou formou alergie, mohou být vůči oxidu siřičitému asi 10 x citlivější, nežli zdravá
populace. Potvrzují to výsledky některých experimentů s působením relativně nízkých
koncentrací SO2 u dobrovolníků za laboratorních podmínek. Intenzita účinku byla podstatně
vyšší při zvýšeném objemu dýchání vyvolaném cvičením, kdy se oxid siřičitý dostává do
hlubších partií dýchacího traktu. Akutní účinky nastávají již po několika minutách expozice a
další expozice je nezvyšuje. Malé, klinicky ještě nevýznamné změny plicních funkcí, byly
zjištěny po desetiminutové expozici koncentraci 572 μg/m3, podle jedné studie již při
koncentraci 286 μg/m3 (0,1 ppm) [6].
WHO vychází při stanovení krátkodobé doporučené limitní koncentrace pro oxid siřičitý
v ovzduší z výsledků experimentů, ve kterých byly zjištěny pozorovatelné účinky na funkce
dýchacího traktu při koncentraci cca 1000 μg/m3 a délce expozice 10 minut. Pro ochranu
zvláště citlivých astmatických pacientů, kteří se takovým testům nepodrobují, byl použit
bezpečnostní faktor 2, takže pak vychází doporučená nejvyšší desetiminutová koncentrace
oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší 500 μg/m3. Na základě rozptylových modelů se
odhadovalo, že odpovídající průměrná hodinová koncentrace by pak neměla přesáhnout 350
μg/m3. Vztah mezi maximálními 10minutovými koncentracemi a 1hodinovou průměrnou
koncentrací ovšem závisí na charakteru místních emisních zdrojů a meteorologických
podmínkách a WHO proto v aktualizovaných doporučeních pro kvalitu ovzduší z roku 2005
již doporučenou 1hodinovou koncentraci neuvádí [9].
Při odvození nejvyšší průměrné denní a roční koncentrace se vychází z výsledků
epidemiologických studií z měst, kde je však sledovaná populace exponována celé řadě
škodlivin. Na základě konzistentních výsledků studií prokazujících zvýšenou nemocnost a
nárůst respiračních symptomů při denních koncentracích SO2 a prašného aerosolu nad 250
μg/m3 a roční průměrné koncentraci nad 100 μg/m3 byla opět s použitím bezpečnostního
faktoru 2 v roce 2000 odvozena doporučená nejvyšší 24hodinová průměrná koncentrace 125
μg/m3 a průměrná roční koncentrace 50 μg/m3 [6].
Novější studie, zaměřené na expozici směsi průmyslových a dopravních emisí nyní běžných
v ovzduší však ukazují efekt na celkovou, kardiovaskulární i respirační úmrtnost a na počet
akutně přijatých pacientů s respiračními obtížemi do nemocniční léčby i při mnohem nižší
expozici SO2 ve venkovním ovzduší, nežli jsou výše uvedené doporučené limity a nelze
z nich odvodit ještě bezpečné prahové koncentrace.
Přesto však není jasné, zda je za tyto účinky odpovědný skutečně oxid siřičitý, nebo jde spíše
o účinek částic prašného aerosolu zejména jeho jemných frakcí, popř. ještě dalších látek,
jejichž koncentrace v ovzduší koreluje s koncentracemi SO2.
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I s vědomím této nejistoty přistoupila z principu předběžné opatrnosti WHO v roce 2005
k zásadní revizi doporučené 24hodinové limitní koncentrace SO2 z původních 125 na 20
μg/m3, která má sloužit jako cíl přijímaných opatření ke snižování imisní zátěže obyvatel
touto škodlivinou, popř. i eventuelních dalších látek, které pozorované účinky vyvolávají
nebo na nich spolupůsobí. Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci SO2 WHO
nepovažuje při takto stanovené 24hodinové koncentraci za potřebný [9].
Jak vyplývá ze srovnání vypočteného imisního příspěvku s výše uvedenými údaji, bude
imisní příspěvek oxidu siřičitého v případě spalování skládkového plynu bez ohledu na imisní
pozadí zanedbatelný a naopak likvidace skládkového plynu povede k eliminaci potenciálních
pachových vlivů sirovodíku a dalších organických těkavých látek.
Biologické riziko - kromě plynných chemických látek představují skládky odpadků
potenciální zdroje pevných částic v ovzduší s biologickým účinkem – bioaerosolu. Tento vliv
skládek a obecně manipulace s odpadky není reálné modelově kvantitativně hodnotit, ale je
vhodné se o něm zmínit alespoň kvalitativně. Významnou nebezpečnou vlastností
komunálního odpadu je obsah mikroorganismů, které pocházejí od lidských a zvířecích
původců odpadu, mohou odpad kontaminovat během jeho shromažďování a transportu a
zejména pak dochází k jejich pomnožení během prvotních fází rozkladných procesů organické
složky odpadu.
Ve směsném komunálním odpadu mohou být obsaženy mikroorganismy přímo patogenní pro
člověka, jako jsou salmonely nebo stafylokoky. K přenosu a vzniku nákazy v souvislosti
s domovním odpadem však může dojít spíše teoreticky při úzkém kontaktu a naprostém
zanedbání hygienických zásad.
Hlavní riziko představuje celkový vysoký obsah mikroorganismů a jejich produktů, který se
zejména při manipulaci s odpadem uvolňuje do ovzduší a představuje významnou složku
suspendovaných částic respirabilní jemné frakce PM10. Tento tzv. bioaerosol má samozřejmě
zcela jiné nebezpečné vlastnosti, nežli klasické částice vznikající při spalovacích procesech.
Jedná se především o schopnost vyvolat imunitní odezvu a alergizovat. Toto riziko je ovšem
reálné prakticky pouze z hlediska profesionální expozice u pracovníků svážejících odpad,
nebo pracujících na skládce. Koncentrace bioaerosolu v ovzduší v okolí skládek a zařízení
zpracovávajících domovní odpady klesají se vzdáleností a v závislosti na dalších podmínkách.
Většina provedených studií u zařízení kompostáren uvádí pokles koncentrace bioaerosolu na
pozaďové nebo referenční hodnoty ve vzdálenosti 100 – 500 m. V žádné studii nebylo
prokázáno významně zvýšené riziko nebo zvýšený výskyt respiračních onemocnění u
obyvatel žijících v okolí zařízení nakládajících s odpady. Studií zaměřených na tuto
problematiku byl však dosud realizován jen malý počet [10].

III. Analýza nejistot
Každé hodnocení vlivů na zdraví je nevyhnutelně spojeno s nejistotami, které jsou dány
použitými vstupními daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod.
Proto je jednou z neopominutelných součástí tohoto hodnocení i popis a analýza nejistot,
kterých si je zpracovatel vědom a ke kterým by se mělo přihlédnout v další etapě
rozhodování.
V daném případě hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví, spojených se záměrem
rozšíření a pokračování provozu stávající skládky odpadků se určité nejistoty týkají hlavně
těchto oblastí:
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1. Spolehlivost výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou
vstupních dat, tak i vlastním matematickým modelem. Modelový výpočet hlukové
expozice je dle zpracovatele zatížen nejistotou ± 3 dB. Významnou nejistotou je obecně
zatíženo modelování imisních maximálních krátkodobých koncentrací.
2. Nejistoty ve znalosti hlukového a imisního pozadí v dané lokalitě. Obě studie hodnotí
pouze příspěvek ze zdrojů souvisejících s provozem skládky. Vzhledem k nízkým
hodnotám těchto příspěvků však tato nejistota není podstatná.
3. Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční
scénář, předpokládající trvalou expozici vypočteným imisním hodnotám škodlivin u
nejvíce exponované obytné zástavby na přilehlých okrajích dotčených obcí. Ve vztahu
k průměrné úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený.
4. Neúplná znalost místních podmínek a historie území z hlediska socioekonomických a
jiných vlivů a vztahů obyvatel k posuzovanému záměru.

IV. Celkový závěr
Z provedeného hodnocení vlivů záměru „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad Jihlavou – II.
etapa výstavby“ na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry:
Rozšíření a další provoz skládky nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatele v okolí a při
dodržování standardních zásad skládkování odpadů by neměl představovat ani příčinu
významnějšího obtěžování. Jelikož se jedná o rozšíření již dlouhodobě provozované skládky,
je možné při zpracování provozního řádu skládky vycházet z dosavadních zkušeností
obyvatel.
Vypočtené hodnoty hlukové zátěže z provozu skládky jsou pod prahovými hodnotami
obtěžování hlukem. Zcela zanedbatelný z hlediska zdravotního rizika je vypočtený imisní
příspěvek provozu skládky a související dopravy ke znečištění ovzduší. Spíše jen teoreticky
nelze zcela vyloučit u nejbližší zástavby ojedinělé stavy postřehnutelných pachových vlivů za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek. I z tohoto hlediska je účelná realizace systému
odplynění skládky se zneškodněním pachové složky skládkového plynu.
Tyto závěry jsou zatíženy výše uvedenými nejistotami a jsou platné za předpokladu platnosti
poskytnutých výchozích podkladů.
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1. Úvod
Na základě schválených čtvrtletních projektů monitorovacích prací byla mezi jejich
objednatelem, tj. společností .A.S.A., spol. s r. o. Praha a zhotovitelem, tj. firmou GEOtest
Brno, a. s. podepsána Smlouva o dílo (včetně následných dodatků).
Předkládaná závěrečná zpráva obsahuje popis a vyhodnocení monitoringu kvality podzemní a
průsakové vody a vývoje skládkového plynu na deponii firmy .A.S.A. ve Vyskytné nad
Jihlavou za rok 2006.
Práce ve sledovaném období kontinuálně navázaly na monitoring realizovaný naší organizací
na předmětné lokalitě v předcházejícím období. Pro letošní rok byly navíc rozšířeny i o
měření koncentrací vybraných polutantů ve skládkovém plynu.
Zakázka byla na obchodním oddělení společnosti GEOtest Brno, a. s. zaregistrována pod
heslem „Praha - .A.S.A., monitoring“ a bylo ji přiděleno zakázkové číslo 06 0125.
Odpovědným řešitelem zakázky byl jmenován Ing. Pavel Benkovič (odborná způsobilost
č. rozhodnutí 1292/2001), jejím zpracováním Mgr. Tomáš Semrád, samostatný řešitel
střediska 3 313. Vyhodnocení chemismu provedla RNDr. Irena Kohutová.
Odebrané vzorky vod byly analyzovány v hydrochemických laboratořích společnosti GEOtest
Brno, a. s., které jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 a vedeny jako zkušební
laboratoř č. 1271.
Společnost GEOtest Brno, a. s. je držitelem certifikace dle ČSN EN ISO 9001 „Systém
managmentu jakosti (QMS)“ a ČSN EN ISO 14 001 „Systém enviromentálního managmentu
(EMS)“, které získala v roce 2000. Certifikace obou systémů byla v roce 2006 obhájena při
externím auditu firmy Det Norske Veritas (DNV).
Posuzovaná skládka je dle Zákona o odpadech zařazena do skupiny S-OO (ostatní, včetně
stavebních sutí a zeminy).
S ohledem na to, že v závěrečné zprávě za rok 2005 byla námi dostatečně věnována pozornost
základní charakteristice lokality, nebudeme se jí zde dále zabývat.
Přehledná situace zájmového území je součástí mapové přílohy č. 1.1 (měřítko 1 : 25 000),
podrobná situace lokality se zákresem objektů využívaných pro monitoring kvality vod včetně
umístění plynometrických sond (měřítko 1 : 1 000) tvoří přílohu č. 1.2 předkládané závěrečné
zprávy.

2. Monitorovací systém skládky
2.1 Podzemní a průsaková voda
Monitoring jakosti vod, realizovaný na skládce Vyskytná, doznal od letošního roku oproti
předcházejícímu období změny (úpravy) ve smyslu doporučení závěrečné zprávy za rok 2005,
vypracované společností GEOtest Brno, a. s. („Praha - .A.S.A., monitoring, skládka Vyskytná
nad Jihlavou, Ing. Pavel Benkovič a Mgr. Tomáš Semrád, Brno, prosinec 2005).
Pro rok 2006 byl systém monitoringu, tj. monitorované objekty, sledované parametry a
četnost odběru vzorků aktualizován dle provozního řádu. Zahrnuje objekty podzemní a

Objednatel: .A.S.A., spol. s r. o. Praha

1

Zpracovatel: GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno

Praha - .A.S.A., monitoring, lokalita Vyskytná nad Jihlavou

Závěrečná zpráva za rok 2006, prosinec 2006

průsakové vody. Je v souladu s ČSN 83 8036 („Skládkování odpadů – monitorování
skládek“) z roku 2002. Byl stanoven na základě:


Rozhodnutí Kraje Vysočina ze dne 10. 2. 2006 pod č. j. KUJ/20188/2005-028-KO/2.

Do loňského roku byla na zájmové lokalitě prostřednictvím Bělokamenského potoka v
profilech nad (referenční bod) a pod (indikační) soutokem s bezejmennou vodotečí (v
přilehlém lese) sledována i kvalita povrchové vody.
Na základě výše citované závěrečné zprávy bylo doporučeno vzorkování recipientu vzhledem
ke značné vzdálenosti místa odběru od potenciálního zdroje kontaminace a tudíž
nejednoznačného vyslovení závěru o případném ovlivnění jakosti vody v Bělokamenském
potoce skládkou ukončit. Příslušný Krajský úřad naše doporučení akceptoval a vydal nové
rozhodnutí, do něhož a následně i do provozního řádu byly tyto změny zakomponovány.
Aktuálně tak tvoří monitorovací síť na lokalitě objekty podzemní a průsakové vody. Jakost
podzemní vody je ověřována pravidelnými odběry vzorků ze dvou hydrogeologických bodů
(viz příloha č. 1.2). Těmi jsou studna v areálu skládky nad úložným prostorem (u vjezdu),
která plní funkci referenčního monitorovacího bodu a nemůže být ovlivněna eventuálním
únikem průsakové vody do podloží skládky a přírodní vývěr podzemní vody těsně pod hrází
skládky (pracovní označení M1), v bezprostřední blízkosti jímky průsakových vod. Má
indikační funkci a potenciálně může být únikem průsakové vody z tělesa skládky nebo jímky
ovlivněn.
Aby mohlo být definováno chemické složení potenciálního zdroje kontaminace na lokalitě, je
sledována i jakost průsakové vody z jímky na výluhy – JPrV (viz příloha č. 1.2). Průsaková
voda je geneticky srážková voda obohacená o látky vyluhované při jejím průsaku tělesem
skládky a proto se svými vlastnostmi výrazně liší od neznečištěných prostých přírodních vod.

2.2 Skládkový plyn
Systém monitoringu vývoje skládkového plynu na deponii Vyskytná, tj. rozsah
podpovrchového průzkumu, sledované parametry a četnost měření, je definován v provozním
řádu. Pro rok 2006 byl stanoven na základě výše citovaného rozhodnutí (viz kapitola 2.1).
Součástí monitorovací sítě nejsou pevné (stabilní) body. Měření bylo realizováno na volné
ploše, nekryté těsnící vrstvou – fólií. Celkem bylo zaraženo a proměřeno 5 sond. Jejich
lokalizace na prověřované ploše je patrná z přílohy č. 1.2 předkládané závěrečné zprávy.

3. Přehled provedených prací
V průběhu hodnoceného období byly společností GEOtest Brno, a. s. realizovány následující
práce:


reprezentativní odběry vzorků podzemní vody z hydrogeologických objektů „studna“ (v
dynamickém stavu – krátkodobým čerpáním) a M1 (přírodní vývěr pod hrází skládky,
staticky přímým náběrem),



statický odběr (nerezovým válcem) vzorků průsakové vody z jímky na výluhy,



laboratorní rozbory odebraných vzorků vod na přítomnost sledovaných polutantů,



jednorázový monitoring vývoje skládkového plynu – plynometrie,



sled, řízení a koordinace vzorkovacích a terénních prací,
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vyhodnocení prací formou předkládané závěrečné zprávy za rok 2006.

3.1 Monitoring kvality vod
Cílem monitoringu je prokázání, respektive vyloučení vlivu skládky na podzemní vodu a
posouzení vývoje kvality průsakové vody z jímky na výluhy (JPrV). Za tímto účelem byly na
lokalitě v průběhu roku 2006 realizovány odběry vzorků.
V četnosti 2× za hodnocený rok (ve dnech 7. 4. a 17. 8.) byla ovzorkována podzemní voda,
1×, a to v rámci I. monitorovacího kola průsaková voda.
Vzorky byly odebrány dle interního pracovního postupu PP-317 společnosti GEOtest
Brno, a. s. zpracovaného v souladu s platnou legislativou a normami souvisejícími se
vzorkováním vod.
Veškeré odebrané vzorky vod byly po odběru uloženy do přenosných chladících boxů a
transportovány do akreditovaných hydrochemických laboratoří naší společnosti.
Vzorkovací práce na lokalitě provedli pracovníci střediska 3 313 společnosti GEOtest
Brno, a. s. pod vedením zpracovatele zakázky.
Tabulka č. 3.1-1

Rozsah monitorovacích prací v roce 2006
monitorovaný objekt

četnost

sledovaný ukazatel

studna, vývěr pod skládkou (M1)

2× ročně

zkrácený fyzikálně-chemický rozbor
(Na+, K+, NH4+, PO43-, Cl-, SO42-, pH, κ)

monitorovaná složka
podzemní voda

stopové kovy (B, As, Cd, Crcelk., Pb)
ukazatel odp. vody (RL, CHSKCr)
fenoly
tenzidy
benzo(a)pyren – zástupce PAU
monocyklické aromat. uhlovod. (BTEX)
polychlorované bifenyly (Σ 6 kongenerů)
nepolární extrahovatelné látky
průsaková voda

jímka průsakových vod (JPrV)

1× ročně

zkrácený fyzikálně-chemický rozbor
(Na+, K+, NH4+, PO43-, Cl-, SO42-, pH, κ)
stopové kovy (B, As, Cd, Crcelk., Pb)
ukazatele odp. vody (RL, CHSKCr)
fenoly
tenzidy
benzo(a)pyren – zástupce PAU
monocyklické aromat. uhlovod. (BTEX)
polychlorované bifenyly (Σ 6 kongenerů)

3.2 Monitoring vývoje skládkového plynu
Na základě výsledků měření (podpovrchového průzkumu) lze posoudit současnou intenzitu
vývinu skládkového plynu a jeho dopad na životní prostředí, příslušnou skládku zařadit do
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třídy odpovídající intenzitě probíhajících biochemických procesů, popřípadě zhodnotit míru
její ekologické nebezpečnosti.
Pro ověření aktivity uloženého odpadu a kontroly biodegradačních pochodů, bylo v souladu s
provozním řádem dne 19. 7. provedeno měření vývoje skládkového plynu (plynometrie) na
pěti místech.
K měření byl využit terénní přístroj ECOPROBE 5, jež je konstruován tak, že pomocí kanálu
PID lze měřit souhrn všech organických látek, použitím kanálu IR lze měřit vybrané
polutanty, dále je možné zapojit kanály na měření vlhkosti, kyslíku, teploty a tlaku. Vlastní
měření probíhá nezávisle na jednotlivých měřících kanálech přístroje. Při zapojení analytické
jednotky PID je možné zvolit výběr cca ze 200 komponent pro automatickou kalibraci
jednotky PID.
Sledovány byly základní složky, tj. methan (CH4), oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2). Dusík
(N2) je dopočítáván do 100 % objemu. Na základě doplňkového požadavku objednatele byl
dne 16. 10. dodatečně proveden pomocí speciálního odběrového zařízení odběr sirovodíku
(H2S) pro laboratorní stanovení.
Odběr vzorků půdního (skládkového) vzduchu byl realizován z mělkých plynometrických
vrtů (sond), ručně hloubených (zarážených) cca 1,0 až 1,5 m pod terén.
Metodika měření odpovídá ČSN 83 8034 („Skládkování odpadů – odplynění skládek“)
revidované v září 2003.
Sirovodík byl stanovován akreditovanými laboratořemi společnosti Ecochem a. s., Divize
laboratoří Praha.
Vzorkovací a terénní práce byly zajištěny pracovníky společnosti GEOtest Brno, a. s. pod
vedením zpracovatele zakázky.

3.3 Zhodnocení výsledků chemických analýz vzorků vod
Hodnocení chemických analýz odebraných vzorků podzemní vody je provedeno v souladu s:


usnesením vlády č. 379/1992 Sb., jehož součástí je Metodický pokyn Ministerstva
životního prostředí České republiky, jenž nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1996 a který
stanoví ukazatele a normativy pro asanaci znečištěné zeminy a podzemních vod. Kritéria
A, B, C Metodického pokynu jsou definována následovně:

Kritérium A: odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě (případně
uzančně stanovené mezi citlivosti analytického stanovení). Překročení se posuzuje jako
znečištění příslušné složky životního prostředí, pokud však není překročeno kritérium B,
znečištění není pokládáno za významné.
Kritérium B: překročení se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví
člověka a jednotlivé složky životního prostředí; je tedy vytvořeno jako intervenční hladina,
při jejímž překročení je nezbytné se znečištěním zabývat.
Kritérium C: překročení představuje znečištění, které může znamenat významné riziko
ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí; doporučené hodnoty cílových parametrů
pro sanaci mohou být i vyšší v závislosti na výsledku analýzy rizik.
Protokoly chemických analýz jsou součástí přílohy č. 2.1 předkládané závěrečné zprávy.
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Za účelem meziročního srovnání zjištěných koncentrací sledovaných látek v odebraných
vzorcích vod a posouzení vývoje chemismu, jsme tabelárně zpracovali i výsledky za rok 2005
(viz příloha č. 2.2).

3.3.1 Podzemní voda
Výsledky laboratorních rozborů vzorků podzemní vody jsou uvedeny v tabulce č. 3.3.1-1.
Jsou porovnány s doporučenými hodnotami kritérií B a C Metodického pokynu.
Tabulka č. 3.3.1-1

Výsledky chemických analýz v roce 2006
parametr

jednotka

monitorovaný objekt
studna v areálu
07. 04.

vodivost

mS/m

pH

Metodický pokyn

vývěr M1

17. 08.

07. 04.

kritérium B

kritérium C

17. 08.

21,00

23,20

34,90

41,20

-

6,82

6,88

6,27

6,16

sodík

mg/l

3,20

5,70

12,00

12,70

draslík

mg/l

4,50

8,40

2,00

2,90

NH4

mg/l

< 0,10

< 0,10

0,32

0,35

1,20

2,40

chloridy

mg/l

7,00

9,00

27,00

32,00

100,00

150,00

fosforečnany

mg/l

0,32

0,34

0,06

0,05

sírany

mg/l

20,30

21,90

40,00

46,10

As

mg/l

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,05

0,10

Crcelk.

mg/l

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,15

0,30

B

mg/l

< 0,05

0,0721

< 0,05

< 0,05

0,50

5,00

Cd

mg/l

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,005

0,02

Pb

mg/l

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,10

0,20

CHSKCr

mg/l

21,00

21,00

< 10,00

< 10,00

rozp. látky

mg/l

177,00

175,00

301,00

362,00

tenzidy

mg/l

< 0,04

0,05

0,06

0,08

0,25

0,50

Σ fenoly

mg/l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,75

1,00

benzo(a)pyren

μg/l

< 0,002

0,006

< 0,002

0,021

0,10

0,20

benzen

μg/l

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

15,00

30,00

toluen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

350,00

700,00

ethylbenzen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

150,00

300,00

Σ xyleny

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

250,00

500,00

NEL

mg/l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,50

1,00

Σ PCB

μg/l

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

0,25

1,00

+

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

Na základě provedených analytických prací můžeme konstatovat, že voda odebraná ze studny
je nízce mineralizovaná, velmi slabě kyselá až prakticky neutrální reakce a vzhledem na
nízkou mineralizaci s netypickým výskytem fosforečnanů. Na základě ukazatele CHSKCr
vykazuje přítomnost oxidovatelných organických látek chemicky rozložitelných. S ohledem
na polohu studny, jež se nachází nad tělesem skládky a absenci tenzidů (PAL-A), výskyt
fosforečnanů (PO43-) přičítáme zemědělskému původu.
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Voda z pramenního vývěru M1 je více mineralizovaná, kyselejší a oproti složení vody ze
studny vykazuje jiné zastoupení jednotlivých složek.
V rozsahu provedených hydrochemických analýz ani voda ze studny ani z pramenního vývěru
M1 nenesou znaky kontaminace pocházející ze skládky.

3.3.2 Průsaková voda
Kvalita průsakové vody není českými předpisy nijak limitována. Vlastní hodnocení je proto
provedeno jednak s cílem posoudit časový vývoj kvality průsakové vody z jímky, jednak pro
posouzení přípustného vlivu skládky na kvalitu podzemní vody.
Z tohoto důvodu uvádíme vedle vlastních výsledků analýz vzorků průsakové vody i výsledky
stanovení obsahu sledovaných složek ve vzorcích podzemní vody, z nichž byl vybrán vzorek
M1 (indikační objekt) reprezentující vodu pod skládkou (viz tabulka č. 3.3.2-1).
Tabulka č. 3.3.2-1

Chemismus podzemní vody v porovnání s vodou průsakovou v roce 2006
parametr

jednotka

podzemní voda

průsaková voda

vývěr M1

JPrV

07. 04.
vodivost

mS/m

pH

-

sodík
draslík

17. 08.

07. 04.

34,90

41,20

1 341,00

6,27

6,16

7,90

mg/l

12,00

12,70

975,00

mg/l

2,00

2,90

1 030,00

NH4

mg/l

0,32

0,35

877,00

chloridy

mg/l

27,00

32,00

1 630,00

fosforečnany

mg/l

0,06

0,05

11,30

sírany

mg/l

40,00

46,10

315,00

As

mg/l

< 0,005

< 0,005

0,0621

Crcelk.

mg/l

< 0,01

< 0,01

0,128

B

mg/l

< 0,05

< 0,05

4,85

Cd

mg/l

< 0,001

< 0,001

0,00951

Pb

mg/l

< 0,01

< 0,01

0, 0366

CHSKCr

mg/l

< 10,00

< 10,00

1 458,00

rozp. látky

mg/l

301,00

362,00

6 560,00

tenzidy

mg/l

0,06

0,08

3,51

Σ fenoly

mg/l

< 0,05

< 0,05

0,30

benzo(a)pyren

μg/l

< 0,002

0,021

0,01

benzen

μg/l

< 1,00

< 1,00

1,50

toluen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

ethylbenzen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

Σ xyleny

μg/l

< 2,00

< 2,00

3,30

NEL

mg/l

< 0,05

< 0,05

Σ PCB

μg/l

< 0,012

< 0,012

+

0,034

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)
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Výsledky chemických analýz vzorku odebraného z jímky na výluhy prokázaly silné ovlivnění
kvality vody, které se projevuje silnou koncentrací minerálních látek, zejména chloridů (Cl-),
draslíku (K) a sodíku (Na), tj. K > Na.
V důsledku zastoupení solí silných zásad (Na, K) má voda alkalickou reakci. Je silně
kontaminována organickými látkami chemicky rozložitelnými, na což ukazuje velmi vysoká
hodnota ukazatele CHSKCr.
Z mikrosložek se největším množství ve vodě JPrV prokázaly bor (B), tenzidy (PAL-A) a
fenoly (FN-).
Při porovnání s laboratorními rozbory z roku 2005 je možné konstatovat souměřitelné
chemické složení, tj. jak míru znečištění, tak charakter kontaminace vody z jímky
průsakových vod.

3.4 Zhodnocení monitoringu vývoje skládkového plynu
Metodika vyhodnocení výsledků odpovídá ČSN 83 8034 („Skládkování odpadů – odplynění
skládek“) revidované v září 2003. Rovněž tak jsou splněny náležitosti dokumentace dle
ČSN 83 8036 („Skládkování odpadů – monitorování skládek“).
Podle intenzity tvorby plynu se rozdělují skládky do 3 tříd (viz tabulka).
Tabulka č. 3.4-1

Rozdělení skládek dle intenzity tvorby plynu
třída

odplynění

koncentrace CH4

odplyňovací systém

energ. využití plynu

I

není nutné

< 7,4 % obj.

žádný

žádné

II

je nutné

7,4 až 35 % obj.

pasivní

žádné

III

je nutné

> 35 % obj.

pasivní nebo aktivní

podmíněně možné



Pro skládky třídy I není nutno navrhnout žádný odplyňovací systém, velmi malá
množství plynu, která se zde mohou tvořiti difundují přes izolační bariéry.



Pro skládky třídy II musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace plynu není
přípustná, plyn musí být minimálně ventilován přes aktivní filtrační jednotku.



Pro skládky třídy III musí být navržen odplyňovací systém. Volná ventilace není
přípustná ani po dokončení tělesa, ani za provozu skládky.

Hodnoty sledovaných složek jsou uvedeny v tabulce č. 3.4-2 (viz strana 8). Monitorován byl
methan (CH4), oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2), zastoupení dusíku (N2) bylo dopočteno do
100 % objemu, obsah H2S byl stanoven chemickou analýzou.
Protokol o výsledcích měření (viz sirovodík) je součástí přílohy č. 2.3 předkládané závěrečné
zprávy.
Naměřený obsah CH4 v odebraných vzorcích plynu se pohyboval v rozmezí od 0,59 (sonda
NV-3) až 38,95 % obj. (sonda NV-5), obsah O2 kolísal v proměřovaných bodech od 5,36 do
19,42 % obj. (s maximem v NV-3, minimem v NV-5). Obsah CO2 dosahoval hodnot 4,07
(NV-3) až 26,63 % obj. (NV-5). Na třech místech byl zaznamenán i výskyt H2S v
koncentracích od 1,10 až 7,00 mg/m3.
Podle naměřeného obsahu CH4 (viz tabulka č. 3.4-1) můžeme body NV-3 a NV-4 zařadit do
třídy I (odplynění není nutné), body NV-1 a NV-2 do třídy II (odplynění je nutné, plyn však
nelze energeticky nijak využívat) a bod NV-5 do třídy III (odplynění je nutné, plyn je možno
za určitých podmínek i využít).
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Tabulka č. 3.4-2

Výsledky měření
složka

jednotka

objekt – naměřená hodnota
NV-1

NV-2

NV-3

NV-4

NV-5

CH4

%

22,15

18,00

0,59

1,15

38,95

O2

%

11,41

13,88

19,42

12,10

5,36

N2

%

55,52

55,74

75,92

68,47

29,06

CO2

%

10,92

12,38

4,07

18,28

26,63

0

1,10

1,50

7,00

0

H2S

3

mg/m

4. Závěr a doporučení
Na základě schváleného provozního řádu skládky S-OO Vyskytná nad Jihlavou, provozované
společností .A.S.A., byl v roce 2006 realizován na lokalitě monitoring kvality vod a
skládkového plynu.
Oproti loňskému roku doznal monitoring jakosti vod dílčích úprav, týkajících se obměny
monitorovaných objektů, škály některých sledovaných látek, popřípadě četnosti vzorkování.
2× ročně, tj. v měsíci dubnu a srpnu byly odebrány vzorky podzemní vody ze studny v areálu
skládky a přírodního vývěru pod hrází skládky (pracovní označení M1). Při dubnovém
vzorkování, tj. 1× za hodnocené období byla odebrána i průsaková voda z jímky na výluhy
(JPrV).
V odebraných vzorcích vod byly sledovány indikátory (anorganické i organické povahy),
jejichž prostřednictvím by mohla být předmětná deponie potenciálním zdrojem znečištění
okolního hydrogeologického systému a složek životního prostředí.
Většina analyzovaných ukazatelů plní funkci indikátorů potenciálního vlivu existujících
skládek na sledované složky hydrogeologického systému. V neznečištěných přírodních
vodách jsou tyto látky na velmi nízké úrovni a jejich simultánně zvýšené hodnoty v podzemní
vodě mohou naznačovat vliv skládky (průnik kontaminované průsakové vody do kolektoru
podzemní vody).
Koncentrace všech dlouhodobě sledovaných indikátorů vykazují stabilizovanou úroveň.
Ovlivnění kvality vody z pramenního vývěru (jediného indikačního objektu na zájmové
lokalitě) předmětnou skládkou nebylo v roce 2006 prokázáno.
V souladu s provozním řádem bylo rovněž na zájmové lokalitě realizováno měření vývoje
skládkového plynu. Na základě zjištěných výsledků lze získat údaje o kvalitě plynu
vznikajícího rozkladem organického odpadu a tudíž posoudit míru ekologické nebezpečnosti
hodnocené deponie, tj. zda ponechat plyn volně unikat do ovzduší, nebo ho odčerpávat a
spalovat, popřípadě jinak energeticky využívat.
Na základě provedených prací konstatujeme, že v tělese deponie k vývinu skládkového
plynu dochází. Dle intenzity tvorby methanu (CH4) je nutno skládku zařadit do třídy III (viz
NV-5), popřípadě II (viz NV-1 a NV-2).
Doporučení
Monitoring potenciálního vlivu předmětné skládky na okolní hydrogeologický systém
nadále provádět v rozsahu dle aktuálního provozního řádu.
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Současný monitorovací systém pro sledování jakosti podzemní vody opakovaně
doporučujeme do nejbližší budoucnosti (i vzhledem k plánovanému rozšíření skládky)
doplnit o jeden až dva hydrogeologické vrty s indikační funkcí náhradou za objekt
pramenního vývěru M1. Vrty navrhujeme situovat do prostoru pod skládkou ve směru
předpokládaného proudění podzemní vody. Jejich prostřednictvím by byla sledována
kvalita podzemní vody z hlubších partií hydrogeologického kolektoru než je tomu nyní,
neboť vzorek M1 reprezentuje s největší pravděpodobností vodu mělkého oběhu a je
více „zranitelný“ znečištěním z povrchových splachů, tudíž není zcela reprezentativní z
hlediska jednoznačného posouzení možného vlivu skládky na kvalitu podzemní vody.
Pro případ rozšíření prostoru pro další ukládání odpadu, nabízíme naše služby pro
nalezení optimálního řešení způsobu monitorování předmětné skládky, a to jak v oblasti
technické (hloubení vrtů, popřípadě jejich likvidace, návrh monitoringu), tak po stránce
odborné (konzultace, projekce, vyhodnocení).
Měření vývoje skládkového plynu doporučujeme provádět nadále ve stejném rozsahu
sledovaných látek a četnosti, tj. 1× ročně.
Podle výsledků měření koncentrace methanu, spadá předmětná skládka do třídy II až
III dle ČSN 83 8034, tj. musí být u ní navržen odplyňovací systém. Volná ventilace plynu
do ovzduší není přípustná.
V Brně, dne 21. prosince 2006
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PŘÍLOHY

Mapové přílohy

Přehledná situace zájmového území

Příloha č. 1.1

Podrobná situace lokality

Příloha č. 1.2

Textové přílohy

Protokoly chemických analýz vzorků vod

Příloha č. 2.1

Tabelární srovnání výsledků s rokem 2005

Příloha č. 2.2

Srovnání výsledků chemických analýz vzorků podzemní vody – 2005/2006
parametr

jednotka

monitorovaný objekt
studna v areálu
2005
29. 03.

vodivost

mS/m

pH

-

sodík

mg/l

7,90

draslík

mg/l

5,90

mg/l

< 0,10

NH4

+

2005

2006
23. 08.

Metodický pokyn
kritérium B
kritérium C

vývěr M1

07. 04.

29. 03.

17. 08.

2006
23. 08.

07. 04.

17. 08.

21,00

23,20

34,90

41,20

6,82

6,88

6,27

6,16

16,60

3,20

5,70

11,70

33,70

12,00

12,70

4,00

4,50

8,40

2,20

20,70

2,00

2,90

< 0,10

< 0,10

< 0,10

0,18

4,76

0,32

0,35

1,20

2,40

7,00

9,00

27,00

32,00

100,00

150,00

0,06

0,05

40,00

46,10

chloridy

mg/l

18,00

39,00

bromidy

mg/l

< 0,50

< 0,50

fosforečnany

mg/l

0,17

< 0,05

sírany

mg/l

As

mg/l

< 0,005

Crcelk.

mg/l

< 0,01

V

mg/l

< 0,01

< 0,01

B

mg/l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Cd

mg/l

< 0,001

< 0,001

Pb

mg/l

CHSKCr

mg/l

rozp. látky

mg/l

tenzidy

mg/l

0,07

0,08

< 0,04

0,05

0,11

0,15

0,06

Σ fenoly

mg/l

< 0,01

< 0,01

< 0,05

< 0,05

< 0,01

< 0,01

< 0,05

benzo(a)pyren

μg/l

< 0,001

< 0,001

< 0,002

0,006

< 0,001

< 0,001

< 0,002

benzen

μg/l

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

toluen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

ethylbenzen

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

Σ xyleny

μg/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

NEL

mg/l

< 0,04

< 0,04

< 0,05

Σ PCB

μg/l

< 0,012

< 0,012

< 0,012

19,00

28,00

71,00

< 0,50

< 0,50

< 0,05

< 0,05

0,32

0,34

20,30

21,90

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,05

0,10

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,15

0,30

< 0,01

< 0,01

0,15

0,30

0,0721

< 0,05

0,147

< 0,05

< 0,05

0,50

5,00

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,005

0,02

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,10

0,20

21,00

21,00

< 10,00

< 10,00

177,00

175,00

301,00

362,00
0,08

0,25

0,50

< 0,05

0,75

1,00

0,021

0,10

0,20

< 1,00

< 1,00

15,00

30,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

350,00

700,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

150,00

300,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

250,00

500,00

< 0,05

< 0,04

< 0,04

< 0,05

< 0,05

0,50

1,00

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

< 0,012

0,25

1,00

< 10,00

Poznámka: limit platí pro Σ PCB, tj. 6 kongenerů (28, 52, 101, 138, 153 a 180)

< 10,00

21,00

Protokol o zkouškách vzorků plynů

Příloha č. 2.3

PŘÍLOHA 7
(DOKLADY)

Magistrát mesta Jihlavy
stavební úrad

Masarykovo námestí 1, 58628 Jihlava, tel: 567 167 111, fax: 567 167230
e-mail: stavebnLurad@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz

Jihlava, dne: 5.3.2007
C.j:
SÚ/731/2007-3
Vyrizuje: Ing. Dana Dockalová

Adresát:
Ing. Zdenek Krejcí
A.S.A. ,spol. s r.o., Dáblická 791/89, 18200 Praha 8

Vec: Vyjádrení stavebního úradu Jihlava k oznámení zámeru Skládka odpadu S-003 v k.ú.
Vyskytná nad Jihlavou podle zákona c.lOO/2001Sb., ve znení zákona c. 93/2004 Sb.

Stavební úrad Magistrátu mesta Jihlavy sdeluje k oznámení výše uvedené stavby, postoupené do
zjištovacího rízení podle zákona c. 100/2001 Sb., že dotcený zámer se nachází mimo zastavitelné území
obce. Obec Vyskytná nad Jihlavou má schválený regulacní plán pro obec samotnou, ale stávající skládka
odpadu se nachází mimo tuto plochu. Upozornujeme, že v nezastaveném území lze umistovat stavby,
zarízení a jiná opatrení pouze v souladu s § 18 odst.5) zák. c.183/2006 Sb. stavebního zákona.

/
/.
.

Ing. Michal Jarco

vedoucí stavebního úradu

'YlQ~istratmesta Jihlavy
5tavebnl orad
s

PŘÍLOHA 8
(SITUACE STAVBY)

