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ÚVOD
Posudek je zpracován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.
§ 9, v rozsahu dle přílohy č. 5 (dále zákon).
Posudek byl zpracován na základě žádosti Krajského úřadu kraje Vysočina (dále KUJI) č.j.
KUJI53267/2008 OZP668/2007 ze dne 18.7.2008 a smlouvy o zpracování posudku ze dne
22.7.2008.
Předmětem posudku je záměr:
Rozšíření skládky S – OO3, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby
(dále Vyskytná II).
Posuzovaným záměrem je rozšíření stávající skládky ostatního odpadu.
Záměr je umístěn na katastrálním území obce Vyskytná, cca 500m východně od obce.
Kategorizace záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb,
§ 4:
Jedná se o záměr uvedený v příloze č.1 v kategorii II, bod. 10.1 Zařízení ke skladování,
úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě,
energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, sloupec B, který podléhá
zjišťovacímu řízení:
Příslušným správním úřadem, který zajišťuje posuzování záměru, je dle zákona krajský úřad.
Pro posuzovaný záměr byla v dubnu 2007 zpracováno oznámení záměru v rozsahu podle
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. (dále oznámení EIA), které bylo předmětem zjišťovacího
řízení. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 27.4.2007 a ukončeno 1.6.2007 se závěrem, že
záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení příslušný úřad konstatuje, že je třeba následně předložit
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále dokumentace EIA) s náležitostmi dle
přílohy č. 4 k zákonu s tím, že v dokumentaci EIA je nutné řešit všechny relevantní
připomínky obsažené v jednotlivých vyjádřeních k oznámení záměru, zejména nejzávažnější
a nejpočetnější připomínky k záměru, týkající se:
„negativního vlivu na povrchové a podzemní vody, ZPF, ovzduší, včetně nebezpečí požárů,
úletu odpadků, a dále vlivů na krajinný ráz a památečné pozůstatky středověkého dolování
stříbra, vlivu na silniční infrastrukturu, znehodnocování pozemků v okolních obcích apod.
Zvlášť velkou část připomínek tvoří připomínky k provozní nekázni a neplnění provozního
řádu a podmínek dalších rozhodnutí.“
Zpracovatelem oznámení EIA i dokumentace EIA je osoba autorizovaná pro zpracování
dokumentace a posudku – Ing. Alexandr Mertl, Trstěnice u Litomyšle č.p. 106, držitel
osvědčení číslo 961/196/OPV/93 a autorizace číslo 45335/ENV/06 platné do 31.12.2011.
Dokumentace EIA byla příslušným úřadem – Krajským úřadem kraje Vysočina dne 9.6.2008
dopisem č.j. KUJI 42973/2008 OZP 668/2007 Váv rozeslána dotčeným územně
samosprávným celkům a příslušným úřadům a současně byla zveřejněna na internetovém
portálu:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=VYS270
kde je možno sledovat celý průběh posuzování tohoto záměru až po vydání stanoviska.
Další příprava posuzovaného záměru vyžaduje po ukončení procesu EIA vydáním stanoviska
postupně vydání navazujících správních rozhodnutí (podle zákonů v platném znění):
1. podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:
-

územní rozhodnutí – stavební úřad (Magistrát města Jihlavy - stavební úřad)
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2. podle zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb.:
-

rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst.(1),
rozhodnutí z hlediska ochrany krajinného rázu podle § 12 odst.(2) – orgán ochrany
přírody (Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP)
3. podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) č. 334/1992 Sb.:

-

souhlas se záborem ZPF – Magistrát města Jihlavy
4. podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.:

-

Integrované povolení – (Krajský úřad kraje Vysočina – odbor ŽP) podle přílohy č.1
spadá záměr do kategorie:
5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než
25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

Poznámka:
V ustavovení § 45 odst. (1) zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. v platném znění je
uvedeno, že stavební povolení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.
5. podle stavebního zákona č. č.183/2006 Sb.:
-

stavební povolení – stavební úřad (Magistrát města Jihlavy - stavební úřad)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Rozšíření skládky S – OO3, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby
I.2. Kapacita záměru
celková plocha II. etapy výstavby:
užitečný objem odpadu:
roční nominální kapacita návozu odpadu:
předpokládaná životnost:

19 990 m2
110 000 m3
10 – 20 tis. tun/rok
cca 8 let

I.3. Umístění záměru
obec:
katastrální území:
okres:
kraj:

Vyskytná nad Jihlavou
787 779 Vyskytná nad Jihlavou
Jihlava
Vysočina

I.4. Obchodní firma oznamovatele
.A.S.A. HP, spol. s r.o.
I.5. IČ
49623877
I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 18200
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Arnošt Kastner – jednatel, Roudnice nad Labem, Jiráskova 1199, okres Litoměřice
Telefon +420 283 061 120 (sekretariát)
ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, 602 00 Brno
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Obsah dokumentace odpovídá plně osnově uvedené v příloze č. 4 tohoto zákona.
Dokumentace je zpracovaná srozumitelnou formou, užívání odborných termínů i zkratek je
vyhovující i pro neodbornou veřejnost.
Veškeré vstupní údaje, hodnocení a závěry, obsažené v dokumentaci, byly přezkoumány
a posouzeny. Na základě tohoto posouzení lze konstatovat, že dokumentace je úplná,
postačující pro potřeby zpracování posudku.
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
Část B – údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Tato část je zpracována v dostatečném rozsahu, obsahuje podrobný popis technologie
a všechny potřebné informace o záměru a navrhovaném řešení.
Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je v dokumentaci
posuzována pouze jedna varianta záměru, předložená oznamovatelem
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizace záměru vyžaduje trvalé odnětí plochy zemědělské půdy (ZPF) o celkové výměře
19 990 m2.
V dokumentaci jsou popsána všechna dotčená ochranná pásma (OP) lesa (PUPFL),
nadregionálního biokoridoru (NBK) a OP technichké infrastruktury.
S ohledem na skutečnost, že ve vyjádřeních k dokumentaci je vytýkána absence údajů o
produktovodu ČEPRO, vyžádal si zpracovatel posudku v souladu s ustanovením § 9, odst. (6)
zákona o posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. od oznamovatele záměru (A.S.A. HP, spol.
s r.o.) doplňující informaci. Omezení v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin jsou
dána vládním nařízením č. 29/1952 Sb. a ČSN 650 204. Oznamovatel doložil projednání věci
se společností ČEPRO Zápisem o projednání podmínek pro práce v zabezpečovacím pásmu
produktovodu a.s.ČEPRO ze dne 30.8.2007, ze kterého vyplývá, že v ochranném pásmu
produktovodu byly prováděny se souhlasem ČEPRA v r. 2007 pouze průzkumné vrty pro
zjištění stávajícího stavu podzemních vod na pozemcích parc.č. 239/4, 239/5 a 239/40 v k.ú.
Vyskytná n. Jihlavou. Vlastní realizace záměru – skládky Vyskytná II se OP produktovodu
nedotýká, neboť v souvislosti s realizací záměru nebude v OP prováděna žádná činnost.
Zpracovatel posudku si dále ověřil, že tyto poznatky měl zpracovatel posuzované
dokumentace EIA k dispozici a z tohoto důvodu se OP produktovodu ČEPRO nezabýval.
Lokalita se nenachází v ochranném pásmu zdroje pitné vody ani v území chráněné oblasti
přirozené akumulace vod.
B.II.2. Voda
Záměr nevyvolá žádné nároky na potřebu vody.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Záměr nevyvolá žádné nároky.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr respektuje návaznost na stávající dopravní infrastrukturu, realizace záměru nevyvolá
žádné nároky na rekonstrukci komunikací. Pro získání objektivních podkladů o intenziách
stávající dopravy v zájmovém zemí zadal oznamovatel zpracování dopravního průzkumu
ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, 602 00 Brno
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Stanovení intenzit dopravy na křižovatce se silnicí II/523u obce Plandry (atelier DPK s.r.o.
Brno, červen 2008), vlastní sčítání dopravy bylo provedeno dne 4.6.2008.
Dopravní obsluha stavby záměru bude uskutečňována automobilovou dopravou nákladními
automobily (NA), výhradně v denní době od 600 do 2200, intenzity automobilové dopravy a
dopravní trasy jsou v dokumentaci specifikovány.
Údaje o vstupech - shrnutí zpracovatele posudku
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí zahrnují údaje uvedené v této části
dokumentace všechny vstupy vyvolané posuzovaným záměrem.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V dokumentaci EIA jsou specifikovány a popsány všechny zdroje znečišťování ovzduší (dále
ZZO), které lze v souvislosti s realizací záměru předpokládat.
Bodovými zdroji jsou v dokumentaci uvažována alternativně zařízení k likvidaci
skládkového bioplynu (BG), který bude jímán, a to v závislosti na budoucí výši jeho
produkce:
a) v případě dostatečné produkce BG (množství a koncentrace metanu) umožňující jeho
spalování:
- vysokoteplotní pochodeň,
b) v případě nižší produkce BG neumožňující jeho spalování bude provozováno zařízení ke
snižování emisí pachových látek (PL):
- biooxidační filtrační jednotky.
Plošný zdroj znečišťování ovzduší představuje vlastní otevřená plocha skládky.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší představuje dopravní zatížení komunikací v okolí
areálu.
Předpokládané emise z uvedených ZZO jsou v dokumentaci dostatečně specifikovány.
Příspěvek emisí znečišťujících látek ze všech výše uvedených bodových, plošných a
liniových ZZO ke znečištění ovzduší je hodnocen v rozptylové imisní studii (dále RS),
zpracované autorizovanou osobou, která je přílohou č.3 dokumentace EIA.
Vymezení a kategorizace ZZO
Kategorizace ZZO je v posuzované dokumentaci provedena chybně. V daném případě se
jedná o ZZO:
- Skládka
Podle technického a technologického uspořádání je ZZO zařazen podle zákona o ovzduší
č. 86/2002 Sb., § 4 odst. (4) a nařízení vlády č. 615/2006 Sb., příloha č. 1, odst. 5.1 „Skládky,
které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou
skládek inertního odpadu“ do kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší.
Pro daný ZZO jsou stanoveny tímto NV technické podmínky provozu:
„Vnášení TZL (tuhých znečišťujících látek) do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v
maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde
dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy
procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.“
- Vysokoteplotní pochodeň (fléra)
Tento ZZO bude zařazen do kategorie středních nebo malých zdrojů znečišťování ovzduší
v závislosti na jmenovitém výkonu instalovaných hořáků (procesní ohřevy postupem podle
nařízení vlády č. 615/2006 Sb., § 3.
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Jedná se o zařízení na spalování odpadních plynů jsou stanoveny tímto NV v příloze č.1,
část. I závazné podmínky provozu, které je třeba respektovat v rámci technického řešení
tohoto zařízení:
„Všechna, i nouzová, zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování
odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí
znečišťujících látek do ovzduší.
1. Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje
jako
a) havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší
b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo
c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů.
2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na
spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost
asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství
přiváděného vzduchu a teploty spalování.
2.1. V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry je
odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem. Spalovací zařízení je
vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu
a odpadního plynu.
2.2. Spalovací prostor fléry je tepelně izolován.“
Příspěvek emisí znečišťujících látek ze všech výše uvedených ZZO ke znečištění ovzduší je
hodnocen v rozptylové imisní studii (dále RS), zpracované autorizovanou osobou, která je
přílohou č.3 dokumentace.
Posouzení všech těchto ZZO včetně jejich vymezení a kategorizace bude předmětem
odborného posudku (dále OP) zpracovaného osobou autorizovanou podle § 15 zákona
č. 86/2002 Sb. o ovzduší. Zpracovaný OP spolu s rozptylovou studií (RS) bude podkladem
pro vydání závazného stanoviska – povolení umístění stavby ZZO podle zákona č. 86/2002
Sb., § 17, odst. (1) písm. b). V daném případě je možno použít již zpracovanou RS, která je
v příloze č. 3 dokumentace a splňuje všechny potřebné náležitosti.
Povolení stavby zdrojů znečišťování ovzduší (viz § 17, odst.1 písm.c zákona o ovzduší) a
povolení (podmínky) k uvedení do trvalého a zkušebního provozu (viz § 17, odst.1 písm.d)
budou v souladu s ustanovením § 53 odst. (3) zákona o ovzduší součástí Integrovaného
povolení (IP) podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění. Posouzení
těchto ZZO včetně jejich vymezení a kategorizace bude zahrnuto do žádosti o vydání IP.
Emisní limity pro pachové látky (dále PL), které byly uvedeny ve vyhlášce č. 356/2002 Sb.,
příloha č. 2, odst. 2, byly vyhláškou č. 363/2006 Sb. s účinností od 1.8.2006 zrušeny.
Způsob stanovení koncentrace PL je upraven Vyhláškou MŽP č. 362/2006 Sb., § 2.
Posuzovaný ZZO patří mezi zdroje (skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají
celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu), na které se
vztahuje povinnost autorizovaného měření koncentrace pachových látek podle zákona
č. 86/2002 Sb., § 11, odst.1), písm. c) a části C.7 přílohy uvedené vyhlášky (u stávajících
skládek nejpozději do 1.8.2009 – viz § 3 písm. c) vyhlášky č. 362/2006 Sb.).
V této souvislosti je nezbytné realizovat při další přípravě a realizaci záměru opatření
k zamezení obtěžujícího úniku PL:
Navrhovaná technická a organizační opatření k zamezení úniku PL ze skládky zapracovat do
návrhu provozního řádu středního zdroje znečišťování ovzduší zpracovaného podle nařízení
vlády č. 615/2006 Sb., § 4, který bude přílohou žádosti o vydání integrovaného povolení.
Stanovení koncentrace PL se provede v rámci zkušebního provozu a výsledky tohoto měření
budou zapracovány do tohoto provozního řádu.
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8

Skládka Vyskytná II

Posudek E.I.A.

V průběhu zkušebního provozu zpracovat provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší
podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., § 4, odst. (2) v přiměřeném rozsahu - viz zák.č.
86/2002 Sb., § 11, odst.2) a předložit ho ke schválení Krajskému úřadu kraje Vysočina (viz §
48, odst.1, písm. h zákona) spolu s žádostí o povolení trvalého provozu.
Rovněž emisní limity znečišťujících látek budou stanoveny Integrovaným povolením podle
zákona č. 76/2002 Sb.
B.III.2. Odpadní vody
V dokumentaci je popsán způsob jímání, odvádění a likvidace jak průsakových vod, tak i
srážkových vod, včetně kapacitních propočtů, které budou produkovány při provozu
posuzovaného záměru.
Průsakové vody budou jímány do nádrže o kapacitě 670 m3 a čerpány zpět do tělesa skládky
(uzavřený cyklus), případný přebytek bude externí firmou odváženy k likvidaci na ČOV.
S ohledem na skutečnost, že tyto vody nebudou vypouštěny do kanalizace, nejedná se v tomto
případě o vypouštění odpadních vod ve smyslu zákona o vodách č.254/2001 Sb. V daném
případě se jedná o tekuté odpady a při nakládání s nimi je třeba postupovat podle zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
Děšťové vody – množství dešťových vod v období provozu skládky II. etapy bude nižší než
činí výpočet pro stav po rekultivaci. Během provozu bude vždy část II. etapy skládky
vyřazena z povrchového odtoku. Neznečistěné vody budou odváděny na terén a do přirozené
spádnice pod skládkou, a dále do povrchového toku jihozápadně od skládky (pravostranný
přítok Bělokamenského potoka).
B.III.3. Odpady
Jelikož sdělení KÚ kraje Vysočina obsažené v dokladové části č.8 dokumentace EIA (č.j.
KUJI 82005/2007 OZP/Fi ze dne 19.12.2007) vydané k žádosti provozovatele o vyjádření
o souladu záměru, žádné jednoznačné vyjádření o souladu či nesouladu s POH KV
neobsahuje, bylo zpracovatelem posudku EIA v souladu s ustanovením § 9, odst. (6) zákona
o posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. vyžádáno od oznamovatele záměru (A.S.A. HP,
spol. s r.o.) zpracování expertního posouzení, které je přílohou tohoto posudku (EnviWeb
s.r.o. – Posouzení souladu záměru s POH KV).
K tomuto zpracovatel posudku dále uvádí, že POH kraje obecně se nevyjadřují k souladu či
nesouladu jednotlivých skládek (záměrů), ať již provozovaných nebo připravovaných, ale
stanovují především cíle a opatření mj. i z hlediska ukládání odpadů na skládky. Je tedy na
provozovateli, aby prokázal, že daný konkrétní záměr zásady uvedené v POH kraje
respektuje. V této souvislosti bylo k dokumentaci vydáno souhlasné vyjádření KÚ kraje
Vysočina z hlediska zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (č.j.KUJI 47589/2008 ze dne
25.6.2008) uvedené v kap. č.V, bod (2) tohoto posudku.
B.III.3.1 Odpady v etapě výstavby
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.3.2 Odpady z provozu záměru
Seznam odpadů, které je povoleno ukládat na předmětnou skládku, bude stanoven v provozním řádu a
schválen příslušným správním úřadem.

Při provozování záměru musí být dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění
pozdějších předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů)
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
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B.III.4. Ostatní
B.III.4.1 Hluk
Z hlediska hlukového působení na definovaný venkovní prostor se u posuzovaného záměru
bude jednat o provoz stacionárních (bodové a plošné průmyslové) a o provoz mobilních
(liniových dopravní) zdrojů.
Všechny uvedené druhy zdrojů hluku jsou v dokumentaci specifikovány a hodnoceny jako
nevýznamné (viz kap. D.1.1 dokumentace a hluková studie – příloha č.4). S provedeným
hodnocením se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Vzhledem k umístění skládky (dostatečná odstupován vzdálenost od chráněného území,
a příznivá konfigurace terénu) a uvažované době provozu (pouze denní provoz), není
v souvislosti s realizací záměru předpoklad vyvolání významné hlukové zátěže.
B.III.4.2 Vibrace
Technologie ani doprava nebudou zdrojem vibrací obtěžujících okolí.
B.III.5. Doplňující údaje
Záměr představuje relativně významné terénní úpravy a zásah do krajiny, jedná se o realizaci
významného technického prvku v krajině, tvořícího výraznou prostorovou dominantu..
Terénní úpravy spočívají v odtěžení zeminy a podložních hornin při tvarování dna a svahů
skládky pod terénem. ÚDAJE o navrženém prostorovém a výškovém řešení II. etapy
výstavby skládky jsou patrné z přílohy dokumentace č. 9 - Situace stavby.
Údaje o výstupech - shrnutí zpracovatele posudku
Ovzduší
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí zahrnují údaje uvedené v této části
dokumentace všechny emisní zdroje posuzovaného záměru. Se specifikací emisí
znečišťujících látek do ovzduší se zpracovatel posudku ztotožňuje.
V případě kvantifikace emisí znečišťujících látek, hodnocených v rozptylové studii, byly
uvažovány nejméně příznivé emisní parametry, tyto údaje lze považovat za konzervativní.
Odpadní vody - bez připomínek.
Odpady - bez připomínek.
Hluk
S ohledem na situování posuzovaného záměru a na dostatečnou odstupovou vzdálenost od
nejbližších chráněných staveb nebude mít realizace záměru žádný zhoršující vliv na stávající
hlukovou zátěž chráněných venkovních prostorů v okolí.
Rovněž četnost obslužné dopravy nebude významným zdrojem dopravního hluku.
Část C – údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Kapitola obsahuje podrobný výčet všech environmentálních charakteristik v dotčeném území
a jejich hodnocení, pro posouzení předpokládaných vlivů záměru z hlediska jednotlivých
základních složek životního prostředí (ovzduší a klima, voda včetně ochranných pásem, půda,
geofaktory, fauna a flóra, územní systém ekologické stability, zvláště chráněná území včetně
soustavy NATURA 2000, krajinný ráz, obyvatelstvo, hmotný majetek), včetně celkového
zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.
Z celkového zhodnocení provedeného v kap. C.III. dokumentace vyplývá, že nebyly zjištěny
žádné střety, limitující možnost realizace posuzovaného záměru.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území - shrnutí zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění považuje zpracovatel posudku údaje v této
části dokumentace za úplné a dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
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Část D – komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
Maximální rozsah zájmového území z hlediska posouzení environmentálních vlivů záměru
byl vymezen z hlediska hodnocení předpokládaných vlivů záměru na znečištění ovzduší
v rozptylové studii (dále RS) v příloze č.5 dokumentace, a to jako plocha 4 x 4 km.
Vymezení zájmového území, zasaženého přepokládanými vlivy, lze považovat za přiměřené.
Se závěry uvedenými v této kapitole dokumentace EIA zpracovatel posudku souhlasí.
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
V této kapitole dokumentace EIA jsou pro škálu všech identifikovatelných vlivů přiřazena
kritéria pro hodnocení jejich významnosti, rozsahu a trvání působení atd. Metodika vychází
z multikriteriálního hodnocení pomocí pětibodové stupnice v závislosti na stanovených
limitech.
D.I.2. Vlivy na obyvatelstvo
V souladu s požadavky zákona hodnotí dokumentace předpokládané vlivy na obyvatelstvo
z hlediska všech podstatných aspektů.
Součástí dokumentace (viz příloha č. 5) je expertní posouzení předpokládaných vlivů záměru
na obyvatelstvo, zpracované autorizovanou osobou (Posouzení zdravotních rizik, zpracovatel
RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., autorizovaná osoba podle zákona o ochraně veřejného zdraví
č. 258/2000 Sb. pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku a expozice chemickým látkám
v prostředí a držitel osvědčení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v oblasti posuzování veřejného zdraví - osvědčení HIA).
Z hlediska přímých vlivů na zdraví obyvatel jsou předmětem tohoto posouzení nevýznamnější
vlivy záměru na znečištění ovzduší – expozice prašným aerosolem, oxidem dusičitým,
sirovodíkem a oxidem siřičitým.
Z posouzení vyplývá, že jsou za předpokladu aplikace nejlepších dostupných technik BAT je
záměr z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatelstvo přípustný.
D.I.3. Vlivy na ovzduší a klima
Záměr nebude mít žádný vliv na klima v lokalitě nebo širším okolí. Veškeré emisní a imisní
limity budou splněny, záměr nebude okolí zatěžovat nad míru danou platnou legislativou.
Vstupní údaje, použité v dokumentaci EIA pro hodnocení vlivu stavby na ovzduší, jsou úplné.
Pro modelování vlivu emisí (viz příloha č.3 dokumentace) bylo použito doporučené metodiky
výpočtu SYMOS ’97, použití této metodiky pro zpracování imisní rozptylové studie lze
považovat za adekvátní., rovněž způsob a rozsah hodnocení vlivů záměru na ovzduší je
přiměřený a postačující.
S přihlédnutím k Posouzení zdravotních rizik, (příloha č. 5 dokumentace) z hlediska
minimalizace předpokládaných vlivů zdrojů znečišťování ovzduší zpracovatel posudku
navrhuje:
Pro zajištění provozování záměru v souladu s požadavky ochrany ovzduší je třeba, aby byly
aplikovány v rámci navazujícího správního řízení – Integrovaného povolení podle zákona
č. 76/2002 Sb. nejlepší dostupné techniky BAT podle směrnic EU Směrnice rady 96/61/EC,
IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění podle článku 16(2) a přílohy I. této
směrnice.
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D.I.4. Vlivy hluku a záření
Hygienické limity hluku stanovuje prováděcí předpis k zákonu o ochraně veřejného zdraví
č. 258/2000 Sb., kterým je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, následovně:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor.
Korekce1) dle přílohy č. 3. 6.00 až 22.00 h 0 dB
LAeq,8h = 50 dB
22.00 až 6.00 h –10 dB
LAeq,1h = 40 dB
Plochou, která je podle funkčního využití a ve smyslu platných předpisů (zákon o ochraně
veřejného zdraví č. 258/200 Sb. v platném znění, § 30 odst.3) chráněným venkovním
prostorem, vyžadujícím ochranu před vlivy hluku, je nejbližší obytná zástavba.
Nejbližší obytná zástavba je více než 500 m od posuzovaného záměru.
S ohledem na situování záměru a dostatečnou vzdálenost od nejbližších chráněných staveb
nebude mít realizace záměru žádný zhoršující vliv na stávající hlukovou zátěž chráněných
venkovních prostorů v okolí.
Rovněž velmi nízká četnost obslužné dopravy nebude významným zdrojem dopravního
hluku.
Provoz posuzovaného záměru, včetně obslužné silniční dopravy, bude výhradně v denní době
od 600 do 2200.
D.I.5. Vlivy na vodu
V posuzované dokumentaci jsou hodnoceny všechny předpokládané vlivy záměru na
povrchové a podzemní vody:
- vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Srážkové vody zachycené na tělese skládky jsou odvedeny po průniku k bázi tělesa do
bezodtoké jímky průsakových vod a jsou recirkulovány v tělese skládky, kde dojde k jejich
částečnému odparu, přebytek je odvážen k vyčištění mimo lokalitu. Tímto způsobem dochází
k vyřazení části srážek z povrchového nebo podzemního odtoku. Jak je uvedeno v části B
dokumentace, jedná se o nevýznamné množství, které nijak neovlivní hydrologické parametry
povrchových vod, tyto změny lze hodnotit jako změny lokálního charakteru, bez významu pro
okolí stavby.
- vlivy na jakost povrchových vod
Technickým řešením bude zabráněno odtoku skládkových vod do okolí stavby (veškeré
průsakové vody budou svedeny do bezodtoké retenční jímky, shromážděné vody budou
recirkulovány vypouštěním do tělesa skládky podmokem, přebytek bude likvidován odvozem
na ČOV).. Vliv provozu vlastního úložiště na kvalitu povrchových vod ve vodních tocích lze
tedy hodnotit jako nulový.
- vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Vybudováním nepropustného tělesa skládky na ploše 1,448 ha pozemku vymezeném pro II.
etapu výstavby dojde k místně významné změně infiltračních poměrů. Dojde k málo
významnému navýšení povrchového odtoku (srážkové vody na ploše rekultivované skládky)
na úkor odtoku podpovrchového nebo podzemního. Významný dopad této skutečnosti na
úroveň hladiny podzemní vody v širším okolí není předpokládán.
Vlivy záměru na hydrogeologický režim lze vyhodnotit jako vlivy lokálního charakteru, bez
negativního projevu a z hlediska ovlivnění poměrů v širším okolí lokality jako bezvýznamné.
Tyto vlivy nejsou na území nové, jsou spojeny s existencí stávajícího tělesa skládky.
- vlivy na kvalitu podzemních vod
Dno skládky bude zcela izolováno od svého podloží, a to dvojnásobnou technickou bariérou
proti průniku skládkových vod do podloží skládky. Izolaci dna skládky bude tvořit jednak
minerální těsnění, jednak izolační fólie o tloušťce 2 mm. Technickým řešením bude jak při
provozu, tak i po rekultivaci bude rovněž zamezeno působení povětrnostních vlivů a
projevům změn teploty na povrchu izolace.
ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, 602 00 Brno
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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.
Realizace záměru – II. etapy skládky prodlouží riziko ohrožení kvality podzemních vod
v důsledku havarijního úniku nebo technologické nekázně po dobu životnosti II. etapy, tj. po
dobu cca 8 let (viz problematika havarijních situací). Ovlivnění zdrojů pitné vody nebo
léčivých zdrojů vod nelze předpokládat ani v případě mimořádného stavu.
- vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny, ovlivnění kvality
vod na území zástavby není předpokládáno ani v případě nestandardního stavu.
D.I.6. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Půda
Jedná se o zábor zemědělské půdy převážně s průměrnou agronomickou hodnotou, zařazenou
převážně do III. třídy ochrany ZPF (cca 74 % plochy) a V. třídy ochrany (cca 23 %), pouze
malá část z dotčené zemědělské půdy je zařazena do II. třídy ochrany (cca 3 %).
Vzhledem k výše uvedenému zařazení je možno zábor ZPF akceptovat s tím, že po rekultivaci
bude převedena stávající plocha ZPF na přírodní plochy s rozptýlenou zelení.
S ohledem na kvalitu dotčené zemědělské půdy a stupeň ochrany bude před zahájením stavby
nutný podrobný pedologický průzkum za účelem stanovení skrývky zejména orničních
horizontů.
Skrývkové zeminy s nižším obsahem organických látek (pod 1 %), popřípadě s vyšším
obsahem skeletu (u lehkých půd nad 25 %, u středně těžkých a těžkých půd nad 35 - 40 %) by
měly být přednostně využívány k rekultivačním účelům jak ploch vlastního staveniště po
výstavbě, tak tělesa skládky v rámci postupné rekultivace.
Nakládání se skrývkovým materiálem musí být v souladu s Vyhláškou MŽP ČR č. 13/1994
Sb. (ochrana před znehodnocováním zaplevelením, erozí a zcizováním). Skrývkového
materiálu je pak nutné využít při konkrétních a předem vybraných rekultivačních pracích dle
požadavků orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Horninové prostředí a morfologické charakteristiky
V důsledku provozu skládky dochází již v současné době ke změně místní topografie
lokálního rozsahu.
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.
Záměr nebude mít žádný další vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje a nezpůsobí ani
významné změny hydrogeologických charakteristik území.
D.I.7. Vlivy na živé složky přírody (faunu, flóru a ekosystémy)
Vlivy záměru na živé složky přírody jsou v dokumentaci zhodnoceny v kapitolách
věnovaných porostům dřevin, flóře, fauně a ekosystémům. V rámci kapitoly vlivy na
ekosystémy pak byly popsány vlivy na prvky ÚSES, na VKP, na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti a na další ekosystémy nezařazené do předchozích kategorií.
Vlivy na faunu a flóru
Zhodnocení vlivů na faunu a flóru bylo provedeno na základě biologického hodnocení ve
smyslu §67, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Biologický průzkum byl objednán jako
odborný podklad pro zpracování Dokumentace EIA, ve vztahu k řešení vlivů na přírodu a
krajinu v kontextu závěrů zjišťovacího řízení. Průzkumy byly provedeny několikrát během
druhé poloviny vegetačního období roku 2007 (červenec – říjen) a několik šetření dále
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v období březen – květen roku 2008. Botanické průzkumy byly prováděny RNDr.
Macháčkem, zoologické RNDr. Milanem Macháčkem a RNDr. Alešem Tomanem.
Dalším podkladem pro zpracování Dokumentace EIA byla dílčí ornitologická studie
zpracovaná pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině. Studie však vzhledem k
datu zpracování (15. března 2008) vychází především z literatury a není založena
na konkrétních pozorováních a záznamech výskytů ptáků na dotčené lokalitě.
Skutečně směrodatné výsledky pozorování, které bylo prováděno v průběhu hnízdního období
(duben až červen 2008), jsou shrnuty v navazující ornitologické studii. Tato ornitologická
studie byla dokončena až po vypracování dokumentace EIA a je přiložena k posudku
(Pobočka české společnosti ornitologické na Vysočině – Ornitologický posudek lokality).
V rámci biologického průzkumu bylo vymezeno 8 typů stanovišť, kde bylo prováděno jak
botanické, tak i zoologické hodnocení. Stanoviště průzkumu byla vymezena jednak na
plochách přímo dotčených rozšířením skládky (1 – pole jižně od stávající skládky, 2 –
ruderální lada u JV oplocení stávající skládky, 3 – prostor stávajícího JV předpolí skládky, 8
– prostor tělesa skládky), dále pak plochy v nejbližším okolí (4 – lesní porost východně od
skládky), SV předpolí v okolí deponie zemin pana Kučery, 6 – niva Bělokamenského potoka,
7 – pásy dřevin a bylinnotravních porostů jižně od lesa nad nivou Bělokamenského potoka).
Ze závěru botanického průzkumu lze citovat: Na lokalitě bylo nalezeno 179 druhů rostlin,
převážně jde o druhy euryvalentní, vyšší počet je dán mozaikou stanovišť v bezprostředním
okolí lokality. Nebyl nalezen žádný druhy zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. Byl nalezen jediný druh obsažený
v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v kategorii „C4 – druh vyžadující
pozornost“. Jedná se o prlinu rolní (Lycopsis arvensis L.), byla nalezena na ruderálním
stanovišti předpolí skládky. Z botanického hlediska je navržený záměr rozšíření skládky o II.
etapu nekonfliktní.
Vyšší počet rostlin je dán různorodostí ekologických podmínek jednotlivých stanovišť. Část
rostlin se však nachází na stanovištích, které budou rozšířením skládky dotčeny jen nepřímo.
S výjimkou důsledné rekultivace tělesa skládky a pozemků dotčených stavebními a zemními
pracemi, vlivy na flóru nevyžadují žádná dílčí specifická opatření.
Zpracovatel dokumentace vychází z výsledků biologického hodnocení a uvádí doporučení:
„Skládka představuje pro okolí především riziko ruderalizace ekosystémů v okolí v dosahu
aktivních ploch skládky.
Je vhodné doporučovat prostorovou minimalizaci aktivních ploch skládky a důsledně řešit
provozní překrývání zeminami s cílem omezit podporu a šíření ruderálních druhů mimo těleso
skládky.
Lze doporučit biomonitoring okolních ekosystémů během provozu skládky s cílem při
indikaci nežádoucí sukcese požadovat po provozovateli skládky odpovídající zásah“.
Zpracovatel posudku s těmito závěry souhlasí.
Zoologický průzkum byl zaměřen jak na obratlovce tak i na bezobratlé. Ze závěru vyplývá, že
zde byly zaznamenány zvláště chráněné druhy dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí
České republiky č. 395/1992 Sb. Byly zjištěny celkem 4 silně ohrožené druhy (1 druh savců,
3 druhy ptáků) a 15 ohrožených druhů (8 druhů ptáků, 7 druhů hmyzu), z toho přímo
v zájmovém území záměru byl zaznamenán 1 silně ohrožený druh a 8 ohrožených druhů.
Výsledky biologického hodnocení v oblasti ornitologie zpřesňuje a doplňuje podrobná
ornitologická studie zpracovaná v červenci 2008 (navazující na dílčí studii), kterou
zpracovatel dokumentace vzhledem k datu zpracování studie neměl k dispozici. V této studii
je uváděno pozorování 2 kriticky ohrožených druhů ptáků (přelet nad zájmovým územím), 5
silně ohrožených druhů, 6 ohrožených druhů, z toho v prostoru plánovaného rozšíření skládky
3 ohrožené druhy (hnízdní podmínky).
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V dokumentaci jsou zhodnoceny vlivy záměru na druhy chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb.
ve znění pozdějších novel. Dle dokumentace patří mezi faktory mající největší vliv na
uvedené druhy příprava území pro výstavbu skládky (skrývka) ve vegetačním období,
razantní zásahy na plochách ruderálních lad (hnízdní prostředí, potravní nabídka), přiživování
se na skládce a ohrožení zdravotního stavu jedinců, odstranění porostů dřevin v JV předpolí
stávající skládky, stavební ruch a narušení dosavadní akustické hladiny. Pro eliminaci těchto
dopadů je proto navrženo: řešení přípravy území pro stavbu mimo vegetační období, omezit
míru zásahu na plochách ruderálních lad, minimalizace aktivních ploch skládky s včasným
překrýváním zeminou, při pravidelnějším výskytu dravce (krkavec, jestřáb) řešit i
přikrmováním vhodnou stravou.
Zpracovatel posudku s těmito závěry souhlasí.
Vlivy na porosty dřevin
Citace z dokumentace: Záměr vyžaduje zásah do všech obvodových porostů dřevin, které
lemují stávající areál z jihu až jihozápadu. Jde o náletové porosty bříz, osik, jív, bezů do cca
200m2. Přes původnost druhové skladby jde o dendrologicky i sadovnicky málo hodnotné
porosty, u kterých nebyla biologickým průzkumem prokázána jejich nenahraditelnost nebo
významnost jako refugia bioty v území. Vliv je hodnocen jako nepříznivý ve vztahu k rozsahu
zásahu, málo významný vzhledem k dosažitelným funkcím dotčeného porostu v krajině.
Zpracovatel s těmito závěry souhlasí
V rámci průběžné rekultivace dle komplexního projektu sadových úprav budou na území
dotčeném rozšířením skládky vysazeny dřeviny, které nahradí stávající porosty dřevin.
Vlivy na ekosystémy
Vlivy na prvky ÚSES
Dle dokumentace se záměr výstavby nedotýká biokoridoru, trasovaného podél toku
Bělokamenského potoka, ale nachází se v blízkosti 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.
Zpracovatel posudku se závěrem v zásadě souhlasí. Podotýká, že záměrné rozšiřování
geograficky nepůvodních druhů rostlin do krajiny je možné dle §5 zákona 114/1992 Sb., ve
smyslu pozdějších úprav jen s povolením orgánu ochrany přírody.
Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr neznamená ovlivnění VKP ze „zákona“ poněvadž nezasahuje do jejich územního
vymezení. Je požadováno důsledně zajistit ochranu a integritu stávajícího lesního porostu pod
východním čelem skládky, a to i snížením úletů materiálu z tělesa skládky a snížením
prašnosti skládky. Ekologicko-stabilizační funkce toku, nivy a lesa tak nebude dotčena za
předpokladu důsledného zajištění ochrany vod v rámci navrhované nové části areálu skládky.
Zpracovatel posudku se závěrem souhlasí.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na základě předběžného projednání na příslušného krajského úřadu nebylo požadováno
provedení posouzení § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Také dle zpracovatele
dokumentace nemohou být nejbližší EVL a ptačí oblasti posuzovaným záměrem ovlivněny.
Bez připomínek.
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Vlivy na další ekosystémy
V této kapitole dokumentace EIA je zmíněna základní podmínka, aby rozšíření tělesa skládky
nezasahovalo mokřadní louku ve svahu cca 200 m JV od stávající skládky. Dále je
požadována minimalizace zásahů do prostoru ruderálních lad (posunutí oplocení od okraje
lesa a výše do svahu, posunutí polohy nové jímky skládkových vod).
K problematice minimalizace zásahů do ruderálních lad, zpracovatel posudku podotýká:
Ruderální lada skýtají vhodné biotopy pro některé druhy zemědělské krajiny, zároveň však
hrozí nebezpečí rozšiřování ruderálních bylin do okolních ekosystémů. Proto je vhodnější
údržbou (kosením – s ohledem na případné hnízdění ptáků) postupně převést ruderální
porosty na ekologicky hodnotnější travinobylinná společenstva s případnou pomístnou
výsadbou keřů.
S ostatními závěry zpracovatel posudku souhlasí.
Další aspekty
Zpracovatel zmiňuje nebezpečí ruderalizace území po výstavbě. Otevřené plochy jsou totiž
vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Možnosti tlumení tohoto
vlivu (rekultivace území) autor popisuje v části textů vlivů na flóru.
Zpracovatel posudku se závěrem souhlasí.
D.I.8. Vlivy na krajinu a architekturu v oblasti
Hodnocení vlivu na krajinný ráz je obecně do značné míry subjektivní a exaktně
neposouditelné. Textová část posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je doplněna grafickou
přílohou H2 Dokumentace. Obsahem přílohy je jednak modelové znázornění skládky
(stávající a navrhované) po rekultivaci, dále fotodokumentace stávajícího stavu
s vizualizacemi záměru.
Zpracovatel dokumentace provedl hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz na základě syntézy
3 pohledů (vznik nové charakteristiky území, narušení stávajícího poměru krajinných složek,
narušení vizuálních vjemů).
Ze závěru hodnocení vlivu na krajinný ráz lze odcitovat:
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 tvarů širšího území.
Lze však konstatovat, že stavba tělesa skládky nepotlačuje kulturně celostátně nebo
ragionálně významné historické hodnoty ani nelikviduje stávající, pohledově určující
strukturní prvky krajiny.
Z hlediska krajinného rázu se velikostně jedná o velký vliv, z hlediska významnosti lze tento
antropogenní útvar označit za velmi významný, podmíněně akceptovatelný s tím, že bude
maximálně využito:
- možností snížení relativní výšky druhé etapy skládky v návaznosti na vytvoření
pozvolnějšího přechodu na terén,
- 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 krajinářsky nezbytné věnovat ozelenění
nejbližšího okolí vlastního tělesa skládky tak, aby funkce zeleně pohledově a strukturálně
částečně eliminovala samotné těleso skládky, zejména od severu a západu.
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je dostačující, postihuje všechny aspekty možného
dopadu rozšíření skládky na krajinu a krajinný ráz a navrhuje vhodná opatření ke zmírnění
jeho negativního vlivu. Zpracovatel posudku se závěry hodnocení souhlasí.
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D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu a funkční využití území
Záměr respektuje návaznost na stávající dopravní infrastrukturu, realizace záměru nevyvolá
žádné nároky na rekonstrukci komunikací.
Dopravní obsluha stavby záměru bude uskutečňována automobilovou dopravou nákladními
automobily (NA), výhradně v denní době od 600 do 2200, intenzity automobilové dopravy a
dopravní trasy jsou v dokumentaci specifikovány.
Bez připomínek.
D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyvolá dopady, které by mohly poškodit případná archeologická naleziště.
Bez připomínek.
Údaje o vlivech na obyvatelstvo a životní prostředí - shrnutí zpracovatele posudku
Žádné významné negativní vlivy na zdravotní stav po stránce veřejného zdraví okolního
obyvatelstva nejsou předpokládány.
Pokud budou do obytného území pronikat fyzikální a chemické škodliviny, zůstanou pod
stanovenými limity, rovněž do obytného území nebudou v měřitelných množstvích emitovány
zdravotně významné faktory, pro něž není stanoven limit.
Rovněž z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a na základě provedeného
souhrnného hodnocení jejich velikosti a významnosti, lze považovat posuzovaný záměr za
akceptovatelný.
Opatření týkající se omezení potenciálních nepříznivých vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí jsou zahrnuta do podmínek, uvedených v kapitole IV. tohoto posudku
a zapracovány do návrhu stanoviska příslušného orgánu.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Hodnocení významnosti předpokládaných vlivů lze označit za nejsložitější aspekt celého
procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Projevuje se zde subjektivní faktor
zpracovatele a často i obtížně definovatelné podmínky hodnocení.
Hodnotícím kriteriem použitým v dokumentaci hodnocení významnosti vlivů
je jejich předpokládaná velikost, trvání a synergické účinky. Předmětem hodnocení jsou vlivy
na ekologické a funkční hodnoty území a vlivy na obyvatelstvo.
Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude
ovlivněno nad přijatelnou míru. Na základě hodnocení se v dokumentaci konstatuje, že návrh
je environmentálně únosný.
V tomto kontextu bylo zpracovatelem posudku využito metodiky zpracované jako výstup
projektu PPŽP/480/1/97-8, uveřejněné ve Zpravodaji EIA č. 2-4/1998, 1-3/1999 a 1,2/2000:
Tomáš Bajer a kol: Vyhodnocování rozsahu (velikosti) a významnosti vlivů záměrů na životní
prostředí.
Se závěry uvedenými v této kapitole dokumentace se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Vzhledem k umístění a charakteru záměr nemůže vyvolat žádné vlivy přesahující státní
hranice.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Objekt skládky nebude zařazen do kategorie A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb.o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky.
V dokumentaci EIA jsou hodnocena všechna rizika s ohledem na charakter posuzovaného
záměru, včetně analýzy a vyhodnocení rizik nestandardních stavů
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- riziko havárie provozovaných zdrojů znečišťování ovzduší
Platnou právní úpravou v oblasti ochrany ovzduší (vyhláška č. 356/2002 Sb., §2, odst. ee) je
„havárií zdroje - nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně
vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými
technickými postupy“.
V případě posuzovaného záměru nemůže k takto definované havárii dojít. Riziko poruchy
zařízení ke snižování emisí do ovzduší (vysokoteplotní pochodeň, resp. biofiltr) bude
omezeno pravidelnou kontrolou stavu zařízení a měřením jeho účinnosti v souladu s platnou
právní úpravou a podmínkami obsaženými v Integrovaném povolení.
- riziko požáru
Riziku požáru je v dokumentaci věnována odpovídající pozornost, toto riziko je vzhledem
k charakteru záměru významné.
- únik kontaminovaných vod
Technické řešení, zabezpečení ploch a opatření proti úniku látek nebezpečných vodám,
popsané v dokumentaci, lze považovat za přiměřené.
Charakter nestandardních stavů
V dokumentaci jsou podrobně popsány možné nestandardní stavy, včetně příčin jejich vzniku
a opatření k jejich eliminaci a minimalizaci dopadů, včetně monitoringu:
Požár
Porušení těsnosti technické bariéry (izolace na trase průsakových vod)
Přeplnění nádrže průsakových vod
Dopravní nehoda spojená s únikem nebezpečných látek
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.
Mezi popsanými riziky není uvedeno znečištění okolí skládky úletem odpadů buď ze skládky
nebo z dopravních prostředků. Opatření k zamezení úletu navážených nebo skladovaných
odpadů je nezbytné řešit v rámci provozního řádu, a to jak z hlediska preventivních opatření
(systém zodpovědnosti a kontroly), tak z hlediska opatření následných.
Postup obsluhy skládky při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných stavů
kontrolním orgánům státní správy bude součástí provozního řádu skládky, který bude
v případě realizace záměru aktualizován a předložen orgánům státní správy k posouzení.
Pro posuzovaný záměr je míra rizika zpracovatelem dokumentace EIA i všemi zpracovateli
dílčích částí dokumentace považována za podmínečně akceptovatelnou.
S tímto hodnocením zpracovatel posudku souhlasí.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V kapitole D.IV dokumentace je uveden soubor podmínek k zajištění ochrany životního
prostředí při přípravě, realizaci a provozování posuzovaného záměru. Jedná se o upozornění
na zákonné podmínky a požadavky, případně technická řešení. Uvedené podmínky vychází
ze souhrnu poznatků zpracovatelů dokumentace EIA, získaných v průběhu jejího zpracování.
Hodnocení zpracovatele posudku
Tato kapitola, spolu s rekapitulací vlivů na životní prostředí a nástinem monitorování,
v předchozích kapitolách, představují nejvýznamnější část dokumentace EIA z hlediska
posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Tyto podmínky jsou, spolu s doplňky,
vyplývajících z dalších poznatků zpracovatele posudku, základem pro zpracování kapitoly
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IV. tohoto posudku. Podstatné podmínky jsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušného
orgánu.
D.V. Charakteristika použitých metod a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
V kapitole je uveden přehled metod prognózování, na základě kterých byla dokumentace
zpracována, dokumentace rovněž obsahuje přehled použitých podkladů a literatury.
Hodnocení zpracovatele posudku
Zpracovatelé dokumentace zvolili při výběru a popisu dotčených složek životního prostředí
a formulaci závěrů o vlivech záměru na životní prostředí adekvátní postupy a metody.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které s vyskytly při
zpracování dokumentace
Neurčitosti jsou dány přípravnou fází posuzovaného záměru a jsou specifikovány
v dokumentaci EIA. Jejich vyřešení je požadováno v další fázi přípravy záměru (projektu pro
územní a stavební řízení, řízení o vydání Integrovaného povolení) a je zapracováno i
do návrhu stanoviska. Neurčitosti nemají vliv na posouzení předpokládaných vlivů záměru na
životní prostředí a stanovení podmínek v návrhu stanoviska.
Část E - porovnání variant řešení záměru
V dokumentaci posuzována jedna varianta. S ohledem na charakter záměru a jeho navrhované
umístění v návaznosti na dříve provozovanou skládku, lze posuzovanou aktivní variantu
považovat za optimální.
Hodnocení zpracovatele posudku
Podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru povinné. S ohledem na
skutečnost, že příslušný úřad (krajský úřad) nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001
Sb. zpracování variant řešení záměru, považuje zpracovatel posudku předložené řešení
a provedené hodnocení z hlediska ochrany životního prostředí za přiměřené. Hodnocení vlivů
na životní prostředí provedené vůči stávajícímu stavu životního prostředí v dotčeném území
jako referenční (nulové) variantě, je postačující k ukončení procesu posuzování.
Část F – závěr
Při hodnocení nebyly zjištěny žádné kolizní vlivy ohrožující sledované složky životního
prostředí. S ohledem na výsledek posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva je v dokumentaci doporučen záměr v navrhované variantě k realizaci.
Hodnocení zpracovatele posudku
Údaje obsažené v závěru odpovídají obsahu zjištění v rámci hodnocení vlivů na životní
prostředí provedeného v dokumentaci a lze se s nimi ztotožnit, při respektování podmínek
návrhu stanoviska v kapitole VII. tohoto posudku. Se závěrem dokumentace zpracovatel
posudku souhlasí za předpokladu splnění podmínek, uvedených pro fázi přípravy, realizace
a provozu, v návrhu stanoviska.
Část G – všeobecné shrnutí netechnického charakteru
Shrnutí netechnického charakteru stručně a přehledně informuje o záměru. Obsahuje
vyhodnocení dopadu činnosti i ukončení záměru na životní prostředí v zájmovém území.
Část H –přílohy
Součástí dokumentace je 9 příloh:
1. Základní 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
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.5. Hydrologická situace
1.6. Situace a profily archivních vrtů
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1.7. Fotodokumentace
2. Vizualizace záměru
2.1. Situace pohledů
2.2. Model tělesa skládky
2.3. Pohled P1
2.4. Pohled P2
2.5. Pohled P3
2.6. Pohled P4
2.7. Pohled P5
2.8. Pohled P6
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - zdravotních rizik
6. Biologické průzkumy
6.1. Biologický průzkum – závěrečná zpráva
6.2. Dílčí ornitologická studie
7. Monitoring skládky
7.1. Srovnání výsledků chemických analýz podzemních vod - tabulky
7.2. 2006 – závěrečná zpráva
7.3. 2007 – závěrečná zpráva
7.4. Hydrogeologické monitorovací vrty
8. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření obce Vyskytná nad Jihlavou
- vyjádření MŽP, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
- sdělení MŽP, OVSS VII ke střetu se zdroji nerostných surovin a poddolovaným územím
- sdělení KÚ KV, OŽP k souladu záměru s POH Kraje Vysočina
- odborné posouzení možného ovlivnění archeologických lokalit, Muzeum Vysočiny Jihlava
- závěr zjišťovacího řízení
- provozní dokumenty ke stávající skládce
- autorizace zpracovatele dokumentace
9. Situace stavby
C.03. Situace výstavby skládky
C.04. Situace skládky po uzavření a rekultivaci
D.01.03. Podélný profil tělesa skládky
D.01.06. Detail paty skládky 1
D.01.07. Detail paty skládky 2
D.01.09. Detail napojení na stávající skládku – rekultivace
D.01.10. Řez odsávací studnou bioplynu
D.10.03. Nádrž průsakových vod
Uvedené přílohy jsou dostatečně podrobné a plně odpovídající potřebám posouzení záměru.
II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť záměr byl
předložen v jedné variantě (viz hodnocení zpracovatele posudku k části E dokumentace).
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Nehodnoceno, neboť vlivy přesahující státní hranice nejsou předpokládány.
III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení předpokládaných vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno.
Zhodnocení z hlediska BAT
Pro posuzovaný záměr je zavedení BAT povinné, neboť z hlediska kapacity je posuzovaný
záměr zařazen mezi zařízení, na které se vztahuje zákon o integrované prevenci ze dne
5.února 2002 (dále IPPC) č.76/2002 Sb. v platném znění, příloha zákona č. 1.
Rozsah a interval, ve kterém se pohybují přiměřené emise a parametry, odpovídající BAT
(Best Available Techniques), jsou k disposici v Referenčních dokumentech nejlepší dostupné
techniky (BREF´s), které se postupně zpracovávají pro všechny typy výrobních zařízení.
Jedná se o směrné hodnoty, ne o závazné limity. Jsou však základem pro vyjednávací proces,
na jehož konci jsou již závazné limity emisí a výrobních parametrů.
Z definice nejlepší dostupné techniky podle Směrnice IPPC vyplývá, že pro povolovací
proces je nutné vycházet ze sice nejlepší v daném čase známé, ale dostupné techniky,
“umožňující její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na
náklady a přínosy.“
Prakticky to znamená respektovat místní podmínky, druh a stáří výrobního zařízení, investiční
cykly technologické inovace a sociální aspekty požadovaných zásahů.
Pro posuzovaný záměr – skládku ostatních odpadů, zařazený do kategorie 5.4. Skládky, které
přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou
skládek inertního odpadu nebyl do současné doby dokument BAT (Best Available
Techniques), dle Direktivy EU 96/61/EC - IPPC ani BREF (Referenčních dokument na
nejlepší dostupné technologie) vypracován. S ohledem na tuto skutečnost je třeba vycházet
zejména z kritérií obecných BAT (zejména emise do ovzduší, ochrana vod).
Poznámka
Vydání referenčního dokumentu BREF se pro skládky, s ohledem na vysokou legislativní
regulovanost odvětví, která je v jednotlivých zemích odlišná, na úrovni EU nepřipravuje.
BAT jsou definovány směrnicí 1999/31/ES. Pro skládky, na které se vztahuje zákon č.
76/2002 Sb., resp. směrnice 96/61/EC (o IPPC), obsahuje Směrnice 1999/31/ES o
skládkování odpadů relevantní technické požadavky. Relevantní technické požadavky
směrnice o IPPC mohou být považovány za splněné, pokud jsou splněny požadavky směrnice
o skládkování odpadů.
Technické požadavky na skládky odpadů uvedené ve směrnici 1999/31/ES jsou převedeny
v ČR do platné právní úpravy o odpadech.
Hodnocení zpracovatele posudku
Požadavek na zavedení BAT je pro posuzovaný záměr, obsahující zařízení podle přílohy č.1
zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci povinný, podrobné podmínky budou obsaženy
ve správním rozhodnutí - integrovaném povolení, které musí být vydáno před stavebním
povolením.
V dokumentaci EIA popsané technické řešení vytváří předpoklad pro splnění požadavku na
zavedení nejlepší dostupné techniky BAT.
Podmínka zavedení BAT je uvedena v kapitole IV. tohoto posudku.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
V kapitole D.IV dokumentace EIA je uveden soubor podmínek k zajištění ochrany životního
prostředí při přípravě, realizaci a provozování posuzovaného záměru. Zpracovatel posudku
vychází z opatření v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci
a posouzení v rámci posudku zpřesňuje a doplňuje.
Za zásadní opatření je třeba považovat v rámci další přípravy záměru zajištění odpovídající
technické úrovně výrobních zařízení aplikací nejlepších dostupných technik (BAT),
především ve vztahu minimalizace emisí znečišťujících látek do ovzduší a z hlediska zajištění
těsnosti skládky a úniku látek nebezpečných vodám.
Dále je uvedeno shrnutí všech podmínek a doporučení, specifikovaných v průběhu procesu
EIA zpracovateli dokumentace a posudku i vyplývajících z předaných vyjádření a platných
právních předpisů. Při návrhu těchto opatření a podmínek zpracovatel posudku vycházel
rovněž z předchozích poznatků o přípravě, realizaci a provozu obdobných záměrů.
Cílem je upozornit oznamovatele na všechny podmínky, které mohou snížit vlivy posuzované
činnosti na životní prostředí.
V návrhu stanoviska příslušného orgánu (odst. VII. posudku EIA) jsou uvedeny pouze ty
podmínky, které lze považovat pro posuzovaný záměr z hlediska procesu EIA za podstatné.
Návrhy a podmínky jsou specifikovány z hlediska posuzovaných vlivů pro jednotlivé fáze:
• Příprava stavby
• Realizace stavby
• Provozování stavby
Z provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního
prostředí vyplývá, že očekávané vlivy při výstavbě a provozu záměru nebudou významné
a nevyžadují žádná územně plánovací a kompenzační opatření.
Podmínky pro fázi přípravy stavby
Půda
1) Bude provedeno odnětí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu.
2) Po vydání stavebního povolení požádat orgán ochrany ZPF o předepsání odvodu za
odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
3) S ohledem na kvalitu dotčené zemědělské půdy a stupeň ochrany bude před zahájením
stavby proveden podrobný pedologický průzkum za účelem stanovení mocnosti skrývky
zejména orničních horizontů.
4) Při sejmutí ornice a podorničí je třeba postupovat podle zásad ochrany ZPF, zejména:
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy a zúrodnění schopné zeminy,
- zabránit zaplevelení mezideponií skrývek,
5) V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude upřesněno množství zeminy
potřebné pro průběžnou a celkovou rekultivaci skládky a budou specifikovány nároky na
zdroje materiálu.
6) Do projektu organizace výstavby zahrnout opatření na zajištění ochrany půdy a vod před
znečištěním ze stavební činnosti (úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů apod.).
Ovzduší
7) Požádat, v rámci územního řízení orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad kraje Vysočina)
o vydání závazného stanoviska - povolení umístění stavby zdrojů znečišťování ovzduší
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podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. b). K žádosti je třeba doložit
odborný posudek a rozptylovou studii, zpracované autorizovanou osobou podle § 15
zákona č. 86/2002 Sb. (V případě rozptylové studie postačuje přiložit již RS, která je
v příloze č. 3 dokumentace EIA a splňuje všechny náležitosti)
8) Před vydáním stavebního povolení musí být pro zařízení (záměr), uvedené v příloze č. 1,
bod 5.4 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci vydáno Krajským úřadem kraje
Vysočina platné Integrované povolení (IP).
9) Povolení stavby zdrojů znečišťování ovzduší (viz § 17, odst.1 písm.c zákona o ovzduší) a
povolení (podmínky) k uvedení do trvalého a zkušebního provozu (viz § 17, odst.1 písm.d)
budou v souladu s ustanovením § 53 odst. (3) zákona o ovzduší součástí Integrovaného
povolení (IP) podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění.
Posouzení těchto ZZO včetně jejich vymezení a kategorizace bude zahrnuto do žádosti o
vydání IP. Rovněž emisní limity znečišťujících látek budou stanoveny Integrovaným
povolením podle zákona č. 76/2002 Sb.
10) Při zpracování žádosti o vydání IP je třeba při aplikaci nejlepších dostupných technik
(BAT) důsledně vycházet z požadavku na minimalizaci emisí znečišťujících látek do
ovzduší
11) Systém odplynění skládky u nových sekcí bude realizován již v rámci výstavby II. etapy
skládky a bude uváděn do provozu postupně s vývinem skládkového plynu v těchto
sekcích. Jímací studny budou založeny na povrchu štěrkového drénu ve dně skládky a
umožní svojí konstrukcí jímat bioplyn v celé výšce tělesa skládky.
12) Před zahájením provozu II. etapy skládky bude vybudován a zprovozněn systém
odplynění i na stávajícím tělese skládky. Budou realizovány vrtané plynové studny
s vystrojením na ploše vrchlíku skládky a s jímacím trubním systémem vedeným po
povrchu rekultivované skládky.
13) Součástí systému odplynění skládky bude technologie na zneškodňování skládkového
plynu, přičemž je možné využít obě uvažované varianty v závislosti na množství a složení
skládkového plynu – spalování na vysokoteplotní pochodni nebo zneškodnění na
biooxidačních filtrech. Technologická část na zneškodňování skládkového plynu bude
uvedena do provozu nejpozději k zahájení provozu II. etapy skládky.
14) Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění úletu
lehkých frakcí odpadů ze skládky do okolí (záchytná síť dostatečného rozsahu kolem
aktivní plochy skládky, minimalizace aktivní plochy pro ukládání odpadů, vhodný postup
ukládání odpadu, překrývání odpadů zeminami či jiným vhodným materiálem
bezprostředně po uložení v závislosti na klimatických podmínkách).
15) Navrhovaná technická a organizační opatření k zamezení úniku PL ze skládky
zapracovat do návrhu provozního řádu středního zdroje znečišťování ovzduší
zpracovaného podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., § 4, který bude přílohou žádosti
o vydání integrovaného povolení. Stanovení koncentrace PL se provede autorizovaným
měřením emisí v rámci zkušebního provozu a výsledky tohoto měření budou zapracovány
do tohoto provozního řádu.
16) Opatření k zamezení úletu navážených nebo skladovaných odpadů je nezbytné řešit
v rámci provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší, a to jak z hlediska preventivních
opatření (systém zodpovědnosti a kontroly), tak z hlediska opatření následných.
17) V provozním řádu zakotvit povinnost provozovatele a obsluhy skládky provést úklid okolí
skládky v případě, že i přes provedená technická a organizační opatření dojde k úletu
lehkých frakcí odpadů ze skládky a to jak mimo areál skládky tak i uvnitř.
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18) V dalším stupni projektové dokumentace bude posouzeno riziko požáru na skládce
a budou stanovena nezbytná protipožární opatření, která budou zohledněna v projektové
dokumentaci a v aktualizovaném provozním řádu a plánu havarijních opatření; systém
protipožární ochrany bude schválen příslušným pracovištěm HZS.
Voda
19) Vodohospodářské řešení stavby bude odpovídat platným předpisům a normám a bude
realizováno podle schválené projektové dokumentace. Zejména budou dodržena
následující opatření:
a) Při výstavbě nových sekcí zajistit dokonalou izolaci dna a provést kontrolu těsnosti a
neporušenosti.
b) Těsnění nádrže průsakových vod bude provedeno prostřednictvím uložení
stabilizovaného a hutněného minerálního těsnění (2x250mm, kf[10-9 m.s-1) a folií PE HD o tloušťce 2 mm.
c) Těsnění bude chráněno ochrannou geotextilií a vrstvou drenážního štěrku kulatého zrna
frakce 16-32 mm.
d) Pod těsnící fólií bude osazen monitorovací systém k trvalému sledování celistvosti
izolačních vrstev.
e) Systém nakládání s průsakovými vodami bude řešen jako uzavřený. Všechny ostatní prvky
v tomto systému (drenážní potrubí, výtlačné potrubí, čerpací šachta) budou provedeny
jako těsné, aby nemohlo docházet k úniku průsakových vod mimo tento uzavřený systém.
20) V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována vodní bilance skládky a bude
doložena kapacita navrhované nádrže průsakových vod s ohledem na možné extrémní
klimatické situace (srážky).
21) Průsakové vody mohou být recirkulovány do tělesa skládky podmokem. Bude věnována
důsledná a trvalá pozornost vodnímu hospodářství skládky vzhledem k celkové vodní
bilanci a přebytku průsakových vod zejména s ohledem na možné havarijní stavy.
Přebytek průsakových vod bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění na vhodnou ČOV.
22) Vzhledem k puklinové propustnosti v hydrogeologickém kolektoru i předpokládanému
směru proudění podzemní vody na lokalitě (není možné určit přesný směr, neboť není
dostatek hydrogeologických objektů pro vytvoření mapy hydroizohyps) je doporučeno
realizovat ještě jeden hydrogeologický vrt do hlubších partií hydrogeologického
kolektoru v místech vyústění drenáže M1. Tento vrt může sloužit i pro zachycení možného
znečištění ze stávající skládky.
Biota
23) Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude komplexní projekt sadových
úprav a ozelenění; 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;
− návaznost na řešení komplexní rekultivace stávajícího prostoru deponií zemin v SV
předpolí stávající skládky druhově rozmanitým porostem dřevin (ne zalesnění na
monokulturu smrku);
− řešení pásu dřevin podél severního a SZ předpolí skládky (s ohledem na OP VN 22 kV
a produktovod ČEPRO) v kombinaci keřové a stromové vegetace, s minimálním 40%
podílem stromových dřevin;
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− 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, určenými jako dominantní pro cílovou
druhovou skladbu vnějšího ozelenění; v daném kontextu je vhodné upřednostnit
dlouhověké dřeviny;
− v jižním a JZ předpolí skládky směrem k obci Vyskytná realizovat vnější ozelenění
skupinovou výsadbou zapěstovaných jedinců odpovídajících druhů dřevin co nejdříve
po ukončení zemních prací v rámci výstavby;
− do projektu sadových úprav areálu zahrnout v rámci výběru druhů keřů pro
rekultivaci i výsadbu trnky, hlohu, růže šípkové;
− vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese
skládky a po obvodu tělesa skládky;
− pro výsadby využít v maximální možné míře 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 po výsadbě i v následujících letech.
24) Osazovacího plánu sadových úprav a ozelenění bude předložen spolu s projektem pro
vydání stavebního povolení
25) Minimalizovat aktivní plochu skládky a důsledně řešit provozní překrývání zeminami
s cílem omezit podporu a šíření ruderálních druhů mimo těleso skládky.
26) V rámci průběžné rekultivace dle komplexního projektu sadových úprav budou na území
dotčeném rozšířením skládky vysazeny dřeviny, které nahradí stávající porosty dřevin.
27) Ve vztahu k biokoridoru vedeného podél Bělokamenského potoka (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.
28) 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.
29) Minimalizovat zásah do prostorů ruderálních lad JV od skládky tím, že oplocení bude
posunuto od okraje lesa a výše po svahu a poloha nové jímky průsakových vod bude
řešena výše ve svahu oproti návrhu.
30) Projekt na rozšíření skládky o II. etapu bude respektovat požadavek na snížení relativní
výšky II. etapy a návrh na pozvolnější sklony svahů z důvodu vhodnějšího začlenění
tělesa II. etapy do krajiny.
31) 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 a směrem k obci Vyskytná n/J.
32) V rámci rekultivace skládky zajistit i tvorbu xerofytních enkláv (včetně hromad kamení) a
xerofytních stanovišť z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy
živočichů za účelem zvýšení biodiverzity lokality.
33) Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.
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Ostatní
34) V dalším stupni projektové dokumentace bude s ohledem na výsledky prováděných
monitorovacích prací a souvisejících průzkumů lokality upřesněn rozsah monitorování
pro navrhovanou II. etapu výstavby skládky.
35) Aktualizovat havarijní plán, provozní a požární řád, zejména s akcentem na opatření
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení provozních závad,
nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a
obyvatelstvo. S těmito aktualizovanými dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu
skládky.
Podmínky pro fázi realizaci stavby
36) Zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout následujících podmínky:
a) 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.
b) Veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu.
c) Během zemních prací a stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek
do prostoru nivy a okolí vodního toku.
d) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy realizovat
výhradně v denní době. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena
stavební činnost a stavební doprava.
e) 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) Zpracovat havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie.
g) Vybavit staveniště prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
V rámci stavebního dozoru dbát na dodržování dále uvedených podmínek:
Půda
37) Skrývkové zeminy s nižším obsahem organických látek (pod 1 %), popřípadě s vyšším
obsahem skeletu (u lehkých půd nad 25%, u středně těžkých a těžkých půd nad 35-40%)
budou přednostně využívány k rekultivačním účelům jak ploch vlastního staveniště po
výstavbě, tak tělesa skládky v rámci postupné rekultivace.
38) Nakládání se skrývkovým materiálem musí být v souladu s Vyhláškou MŽP ČR č.
13/1994 Sb. (ochrana před znehodnocováním zaplevelením, erozí a zcizováním).
Skrývkového materiálu je pak nutné využít při konkrétních a předem vybraných
rekultivačních pracích dle požadavků orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
39) Skrývka ornice a podorničí bude zcela využita v rámci rekultivace skládky a při finálních
terénních úpravách v areálu.
Ovzduší
40) Na potrubí pro odvod znečišťujících látek do ovzduší budou vybudována a udržována
měřící místa s přírubami pro jednorázové měření emisí.
41) Při výstavbě realizovat opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší udržovat čistotu staveniště a příjezdových komunikací na stavbu zametáním a kropením,
včetně případného mytí podvozků vozidel při vyjíždění ze staveniště.

ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, 602 00 Brno

26

Skládka Vyskytná II

Posudek E.I.A.

Voda
42) Během výstavby a provozu budou prováděny stanovené kontroly všech
vodohospodářských zařízení (izolace skládky, drenáže a kanalizace, nádrže průsakových
vod) podle platných předpisů a norem.
43) Prostory mimo vlastní úložiště v areálu skládky (komunikace, odvodňovací příkopy a
ostatní volné plochy) budou udržovány tak, aby nemohlo docházet ke znečištění
srážkových vod zasakovaných do podloží nebo odváděných do vod povrchových.
44) Údržbu stavebních strojů a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám lze provádět
pouze na zabezpečených plochách, látky škodlivé vodám budou jímány.
45) Kontrolovat kvalitu stavebních prací kanalizace a nepropustnosti izolací.
46) Zajistit ochranu kanalizačních vpustí před zanášením zeminou ze staveniště.
Odpady
47) V rámci stavebního dozoru kontrolovat nakládání s odpady, vzniklými v průběhu
stavebních prací. Pozn: Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská
stavební firma, jako původce odpadů.
48) Smlouvy uzavřené s jednotlivými dodavateli stavebních i montážních prací budou
zahrnovat i požadavky na sledování vznikajících odpadů z výstavby, podmínky pro jejich
skladování na stavbě a způsob jejich zneškodnění dodavatelem.
49) Likvidační protokoly jednotlivých odpadů je třeba doložit ke kolaudaci stavby.
Biota
50) Ozelenit nezpevněné plochy ihned po ukončení terénních úprav pro zabránění šíření
plevelů.
Ochrana památek
51) Stavba bude dle § 22 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., oznámena Archeologickému ústavu
AV ČR v Brně. Před realizací stavby bude na plochách vymezených k výstavbě II. etapy
skládky proveden záchranný archeologický výzkum.
Podmínky pro fázi provozování stavby
Ovzduší
52) Zahájení provozu bude do 15 dní oznámeno inspekci (ČIŽP – OI Brno).
53) V průběhu zkušebního provozu zpracovat provozní řád středního zdroje znečišťování
ovzduší (skládky odpadů) podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., § 4, odst. (2)
v přiměřeném rozsahu - viz zák.č. 86/2002 Sb., § 11, odst.(2) a předložit ho ke schválení
Krajskému úřadu kraje Vysočina (viz § 48, odst.1, písm. h) zákona spolu s žádostí o
povolení trvalého provozu.
54) Plnění emisních limitů, stanovených v Integrovaném povolení, je třeba verifikovat
jednorázovým autorizovaným měřením emisí provedeným do 3 měsíců od uvedení zdrojů
do trvalého provozu.
55) Odpovědnost za provozování zařízení – zdrojů znečišťování ovzduší a za dodržování
opaření pro snižování emisí zapracovat do provozních předpisů, včetně systému kontroly.
56) Bude vedena a předávána provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší podle podmínek
vydaného Integrovaného povolení
Voda
57) Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu ochranných prvků k zamezení úniku látek
nebezpečných vodám
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58) Při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám musí být zajištěny sanační materiály pro
okamžité použití a pracovníci proškoleni.
Odpady
59) Při provozování záměru musí být dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č.381/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (Katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Biota
60) Zajistit biomonitoring okolních ekosystémů během provozu skládky s cílem při indikaci
nežádoucí sukcese provést odpovídající zásah.
61) Věnovat péči nově ozeleněným plochám, včetně zajištění závlah dřevin
62) V rámci provozu zajistit z důvodu prevence vlivů na faunu (prostřednictvím přiživování
se na skládce) eliminaci příjmu organických odpadů veterinárního původu, odpadu
živočišných tkání a odpadů ze zdravotnických zařízení, dále snižovat aktivní plochy
skládky a zajišťovat průběžné překrývání aktivních ploch zeminami v souladu
s aktualizovaným provozním řádem.
Ostatní
63) V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související
dopravy.
64) Všechny stacionární zdroje hluku budou zvoleny a technicky ošetřeny tak, aby jejich
hlukové emise nepřekročily předpokládané (uvažované) hlukové parametry a zároveň
byly co nejnižší v souladu s principy nejlepší dostupné techniky.
65) 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.
66) Vozidla dopravující odpad na skládku budou vybavena tak, aby nemohlo docházet
k úniku odpadu během dopravy a znečišťování okolí veřejných komunikací.
67) Po uvedení II. etapy výstavby skládky provádět monitorování vlivů skládky v rozsahu
schváleném rozhodnutím příslušného správního úřadu.
68) Provádět pravidelné kontroly a revize nádrží a jímek ke shromažďování odpadních vod.
69) Při navážení prvních vrstev odpadů věnovat zvýšenou pozornost opatřením k zamezení
poškození drenážních a těsnících vrstev skládky.
70) V závislosti na provozních podmínkách zajistit včasný postup rekultivace skládky.
71) V rámci fáze provozu II. etapy skládky zajistit realizaci příslušných opatření podle
komplexního projektu vegetačních úprav.
72) Zajistit trvalou odbornou péči o zeleň a popřípadě její průběžnou obnovu.
73) Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci mimořádných a nestandardních provozních
stavů, zejména pak prevenci zahoření odpadů.
74) Věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky,
zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:
a) Důsledně dodržovat vymezenou plochu denního ukládání odpadů, aktivní plochu před
ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem popřípadě vybranými druhy
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vhodných odpadů a rozsah aktivní plochy přizpůsobovat i aktuální místní klimatické
situaci.
Případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat postřikem vodou
a překrýváním inertním materiálem.
Potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být
zdrojem zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to
zejména při nepříznivých klimatických podmínkách.
Provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace.
Zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů.

Kompenzační opatření
75) Ve spolupráci s obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry ustanovit kontrolní výbor
(zástupci obcí i veřejnosti) a definovat jeho působnost s cílem prohloubení kontrolních
mechanizmů při provozu skládky.
76) Před realizací záměru projednat s obcí Plandry možnost podpory opravy hráze mezi
rybníky a kamenné propusti ve hrázi.
V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Příslušný úřad dne 9.6.2008 rozeslal dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům dokumentaci spolu s žádostí o vyjádření (viz přiložený rozdělovník
k dopisu č.j. KUJI 42973/2008 OZP 668/2007 Váv):
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Obec Vyskytná nad Jihlavou, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 67
2) Obec Plandry, Plandry 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
3) Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
4) Krajský úřad kraje Vysočina - zde
5) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Jihlava, Vrchlického 57, 587 25
JIHLAVA
6) Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA
7) Česká inspekce životního prostředí, OI H. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKŮV
BROD
Vyjádření k dokumentaci
Příslušnému úřadu bylo doručeno celkem 19 vyjádření.
K záměru se vyjádřily všechny dotčené územní samosprávné celky s výjimkou obce Vyskytná
nad Jihlavou a všechny dotčené správní úřady (celkem doručeno 10 vyjádření), z toho bylo 1
vyjádření doručeno po lhůtě (Magistrát města Jihlavy – orgán ochrany přírody).
Dále bylo ve lhůtě doručeno 7 vyjádření občanů obce Vyskytná nad Jihlavou a vyjádření
dvou občanských sdružení (ARNIKA a ZVONY 2007os).
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu (Krajský úřad kraje Vysočina)
předána dne 18.7.2008 všechna výše uvedená včas doručená vyjádření k dokumentaci (18
vyjádření) a dne 24.7.2008 i zbylé dodatečné vyjádření (Magistrát města Jihlavy – orgán
ochrany přírody). Kopie všech vyjádření jsou obsaženy v příloze tohoto posudku.
Připomínky k posuzovanému záměru, obsažené v uvedených vyjádřeních, jsou dále
vypořádány.

ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, 602 00 Brno

29

Skládka Vyskytná II

Posudek E.I.A.

Dotčené územní samosprávné celky:
(1) Obec Plandry – č.j.1126 ze dne 6.7.2008
Ve stanovisku je obsaženo 5 požadavků:
- z hlediska ochrany ovzduší:
1.1 požadavek na eliminaci prašnosti a zápachu,
1.2 zabránění úletu lehkých frakcí,
- z hlediska dopravy:
1.3 zamezení znečišťování komunikací jejich čištění
- všeobecné a provozní podmínky:
1.4 požadavek na ustanovení kontrolního výboru,
1.5 požadavek na provozovatele skládky ve věci podpory opravy hráze mezi rybníky
(komunikace III/13112)
Vypořádání zpracovatelem posudku
Požadavky 1.1 až 1.3 jsou zapracovány do podmínek v kapitole IV. posudku i do podmínek
návrhu stanoviska.
Zpracovatel posudku doporučuje, aby požadavky 1.4 a 1.5 byly předmětem dohody
provozovatele záměru s obcí Plandry zahrnul je rovněž do podmínek v kapitole IV a do
návrhu stanoviska
Dotčené správní úřady:
(2) Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí – Vyjádření z hlediska zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb., č.j.KUJI 47589/2008 ze dne 25.6.2008
Bez připomínek
(3) Krajský úřad kraje Vysočina – odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství –
Vyjádření ze dne 9.7.2008
- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách:
Bez připomínek
(4) Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. OŽP/6683/2008 ze
dne 17.6.2008
- z hlediska zákona č. 189/1995 Sb. o lesích:
Bez připomínek
(5) Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. OŽP/6681/2008OH/Ďá ze dne 17.6.2008
- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech:
Bez připomínek
(6) Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření příslušného
vodoprávního úřadu č.j. OŽP/6684/2008-2 ze dne 30.6.2008
- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách:
Bez připomínek
(7) Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření příslušného orgánu
ochrany přírody č.j. OŽP/6682/2008 ze dne 18.6.2008
- z hlediska zákona č. 114/2001 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
5.1 požadavek na zpracování projektu ozelenění k odsouhlasení spolu s projektem pro
vydání územního rozhodnutí
5.2 požadavek na předložení osazovacího plánu spolu s projektem pro vydání stavebního
povolení
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Vypořádání zpracovatelem posudku
Požadavky 5.1 a 5.2 jsou zapracovány do podmínek v kapitole IV. posudku i do podmínek
návrhu stanoviska.
(8) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – stanovisko orgánu ochrany veřejného
zdraví č.j. H555J2JI3711S/08-Sme ze dne 23.6.2008
Souhlasné vyjádření za předpokladu, že budou realizována veškerá opatření navržená
v kapitole D.IV. dokumentace EIA.
Vypořádání zpracovatelem posudku
Tato opatření jsou zahrnuta do podmínek v kapitole IV. posudku i do podmínek návrhu
stanoviska.
(9) Česká inspekce životního prostředí – oblastní Havlíčkův Brod – Vyjádření zn.
ČIŽP/46/ŘI/0811383.002/08/HZH ze dne 7.7.2008
- oddělení ochrany vod:
Bez připomínek
- oddělení ochrany lesa:
Pokud bude dotčeno 50m ochranné pásmo lesních pozemků, je třeba požádat magistrát
města Jihlavy o souhlas podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., §14, odst.(2).
Vypořádání zpracovatelem posudku
Viz vyjádřeni (4) uvedené výše, které je bez připomínek
- oddělení ochrany ovzduší:
9.1 upozornění na chybnou kategorizaci ZZO
9.2 požadavky na opatření z hlediska pachových látek a jejich měření
9.3 upozornění na nesprávně uvedené řízení ve věci povolení stavby a provozu ZZO
(upozornění na postup podle zákona o integrované prevenci, nikoliv podle složkového
zákona - o ovzduší)
Vypořádání zpracovatelem posudku
Požadavky 9.1 až 9.3 jsou uvedeny do souladu s platnou právní úpravou v kapitole B.III.1
tohoto posudku a zapracovány do podmínek v kapitole IV. posudku i do podmínek návrhu
stanoviska.
- oddělení ochrany přírody:
Bez připomínek
(10) Česká inspekce životního prostředí – oblastní Havlíčkův Brod – Vyjádření zn.
ČIŽP/46/ŘI/0811383.OO3/08/HZH ze dne 8.7.2008
- referát integrace:
10.1 upozornění na skutečnost, že se jedná o zařízení uvedené v příloze č.1 zákona o
integrované prevenci č.76/2002 Sb. a z toho vyplývající povinnost provozovatele mít
pravomocné integrované povolení před vydáním stavebního povolení
Vypořádání zpracovatelem posudku
Požadavek na zavedení BAT je pro posuzovaný záměr, obsahující zařízení podle přílohy č.1
zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci povinný, podrobné podmínky budou obsaženy
ve správním rozhodnutí - integrovaném povolení, které musí být vydáno před stavebním
povolením.
Požadavek 10.1 je zapracován do podmínek v kapitole IV. posudku i do podmínek návrhu
stanoviska.
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Veřejnost:
K dokumentaci posuzovaného záměru bylo ve lhůtě doručeno 7 nesouhlasných vyjádření
občanů obce Vyskytná nad Jihlavou.
(11) paní Olga Chudobová – Vyjádření ze dne 1.7.2008
11.1 nesouhlas je odůvodněn nedůvěrou k provozovateli skládky, obavám z kriminality a
rekultivace ve vztahu ke krajinnému rázu.
(12) Bc. Ivana Svobodová – Vyjádření ze dne 3.7.2008
12.1 nesouhlas je odůvodněn obavou z kvality bydlení, vlivů na ceny nemovitostí, dopravní
situací, vlivy na krajinný ráz a nedůvěrou k provozovateli skládky.
(13) František a Libuše Doležálkovi – Vyjádření ze dne 4.7.2008
13.1 nesouhlas je odůvodněn nedůvěrou k provozovateli skládky, vlivy na krajinný ráz, zdraví
obyvatel a vyvolanou obslužnou automobilovou dopravou.
(14) Petr, Renáta a Anežka Dundáčkovi – Vyjádření ze dne 7.7.2008
14.1 nesouhlas je odůvodněn nesouladem s POH kraje Vysočina, obavami s narušení
produktovou ČEPRO, nedůvěrou k provozovateli skládky, úrovní monitoringu, riziku havárie
a zajištění rekultivace.
(15) Mgr. Zdeňka Matýšková, Ing. Lubomír Jonáš – Vyjádření ze dne 7.7.2008
15.1 nesouhlas je odůvodněn nesouladem s POH kraje Vysočina, úrovní monitoringu, riziku
úniku skládkových vod a zajištěním rekultivace.
15.2 v dokumentaci není řešen vliv produktovou fy ČEPRO
(16) Marek a Helena Pokorní – Vyjádření ze dne 8.7.2008
16.1 nesouhlas je odůvodněn vlivy na krajinný ráz a nedůvěrou k provozovateli.
(17) Tomáš Vácha – Vyjádření doručeno dne 9.7.2008
17.1 nesouhlas je odůvodněn obavou z kontaminace půdy, vlivy krajinný ráz, obyvatelstvo,
kulturní památky a přírodu.
Vypořádání zpracovatelem posudku
Opatření k eliminaci negativních vlivů, obsažených v připomínkách 13.1 až 19.1 jsou
zapracovány do podmínek v kapitole IV. posudku i do podmínek návrhu stanoviska.
Občanská sdružení:
K dokumentaci posuzovaného záměru byla ve lhůtě doručena vyjádření 2 občanských
sdružení, podle § 23 odst. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
(18) Zvony 2007 o.s. – Vyjádření ze dne 7.7.2008
Vyjádření obsahuje celkem v 50 bodech připomínky k dokumentaci, přiřazené k jednotlivým
stranám dokumentace a 8 připomínek k přílohám. V závěru stanoviska je konstatováno, že
Zvony 2007 o.s. s realizací posuzovaného záměru nesouhlasí.
18.1 připomínky k dokumentaci se týkají:
- monitoringu skládky,
- havárie (požár),
- dodržování provozního řádu,
- archeologických památek,
- rekultivace,
- rizika kontaminace půdy a vod,
- požadavku na kontrolu (statut kontrolního výboru),
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- historické hornické činnosti.
18.2 připomínky k rozptylové studii se týkají opatření ke snižování emisí do ovzduší
18.3 připomínky k hodnocení zdravotních rizik se týkají vlivů na obyvatelstvo a monitoringu
18.4 připomínky k biologickému (ornitologickému) průzkumu,
18.5 připomínky k souladu s POH kraje Vysočina.
Vypořádání zpracovatelem posudku
Připomínky 11.1 až 11.3 jsou zapracovány do podmínek v kapitole IV. posudku i do
podmínek návrhu stanoviska.
(19) ARNIKA – centrum pro podporu občanů – Vyjádření ze dne 8.7.2008
Rozsáhlé vyjádření obsahuje na 9 stranách celkem 83 odstavců přiřazených převážně
k jednotlivým stranám dokumentace.
vyjádření k dokumentaci se týkají zejména:
- provozního řádu(kvalita, dodržování),
- monitoringu skládky,
- rekultivace(zajištění rezervního fondu a provádění),
- souladu s POH kraje,
- historické hornické činnosti,
- fauny (avifauna, obojživelníci, plazi),
vlivy na krajinu ajejí využívání,
- vlivů skládky a dopravy na ovzduší a hluk,
- zajištění odvodu průsakových (skládkových) vod,
- archeologických památek,
Vypořádání zpracovatelem posudku
Vyjádření 19 bylo respektováno při zpracování podmínek uvedených v kapitole IV. posudku
a do podmínek návrhu stanoviska.
Vypořádání připomínek k dokumentaci – shrnutí zpracovatele posudku
Všechny připomínky k posuzované dokumentaci byly zpracovatelem posudku zahrnuty do
podmínek v kapitole IV. tohoto posudku. Podmínky, které lze považovat pro posuzovaný
záměr z hlediska procesu EIA za podstatné, jsou rovněž uvedeny v návrhu stanoviska
příslušného orgánu (odst. VII. posudku).
Z výše uvedených připomínek, obsažených ve vyjádřeních k záměru vyplývá:
- vyjádření územně samosprávných celků a úřadů jsou kladná, s podmínkami, případně bez
připomínek,
- doručená vyjádření obyvatel obce Vyskytná nad Jihlavou a občanských sdružení jsou
nesouhlasná, tento nesouhlas je dle názoru zpracovatele posudku dán především
nedůvěrou k provozovateli v souvislostí s předchozím provozováním skládky.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaným záměrem navržené II. etapy je rozšíření stávající skládky ostatního odpadu a
pokračování v jejím provozu po dobu stanovené životnosti - cca 8 let. (užitečný objem pro
uložení odpadu110 000 m3, roční kapacita návozu odpadu 10 – 20 tis. tun/rok)
Umístění posuzovaného záměru navazující na stávající skládku lze z hlediska využití možné
kapacity a následné rekultivace území akceptovat.
Z hlediska účelu skládky – ukládání ostatních, převážně komunálních odpadů, které lze
předpokládat s ohledem na svozovou vzdálenost především ze západní části města Jihlavy a
okolních obcí, zpracovatel posudku realizaci záměru doporučuje (lze předpokládat zejména
prodloužení životnosti skládky Henčov, provozované ve srovnatelné vzdálenosti východně od
města Jihlavy).
V kraji Vysočina jsou již připravovány záměry na vybudování regionálních center pro třídění
a zpracování odpadů, se záměrem využití finančních prostředků z fondů EU. I při optimální
realizaci koncepce třídění, zpracování a využití odpadů, bude v regionu po uvažovanou dobu
životnosti skládky nutno zajistit možnost skládkování komunálních odpadů (zajištění
likvidace komunálních odpadů je jednou z povinností obcí).
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí
a podmínek uvedených v kapitole IV. tohoto posudku a při respektování opatření k ochraně
životního prostředí zahrnutých do podmínek návrhu stanoviska (kap. VII) je posuzovaný
záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí únosný.
Se záměrem nejsou spojeny žádné přeshraniční vlivy na životní prostředí.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 Jihlava

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název záměru:

Rozšíření skládky S – OO3, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa
výstavby

19 990 m2
Kapacita (rozsah) záměru: celková plocha II. etapy výstavby:
užitečný objem odpadu:
110 000 m3
roční nominální kapacita návozu odpadu: 10 – 20 tis. tun/rok
předpokládaná životnost:
cca 8 let

Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Vyskytná nad Jihlavou
kat. území: 787 779 Vyskytná nad Jihlavou

Obchodní firma oznamovatele: .A.S.A. HP, spol. s r.o.
IČ oznamovatele:

49623877

Sídlo oznamovatele:

Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 18200

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
Zpracovatel oznámení a dokumentace:
Ing. Alexandr Mertl, Trstěnice u Litomyšle č.p. 106, držitel autorizace podle zákona č.
100/2001 Sb., §19 - osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a
činností na životní prostředí č.j. 961/196/OPV/93 a autorizace číslo 45335/ENV/06 platné do
31.12.2011.
Zpracovatel posudku:
Ing. Ladislav Vondráček, ENVING s.r.o., držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb.,
§19 - osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na
životní prostředí č.j. 8391/1317/OPV/9), a autorizace MŽP ČR č. 34807/ENV/06 ze dne
6.6.2006 platné do 28.6.2011
Datum předložení posudku: 30.9.2008
ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, 602 00 Brno

35

Skládka Vyskytná II

Veřejné projednání:

Posudek E.I.A.

místo konání:
datum konání:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 27.4.2007 a ukončeno 1.6.2007 se závěrem, že
záměr bude posuzován podle zákona.

•

28.5.2008 byla autorizovanou osobou zpracována dokumentace záměru

•

Dokumentace EIA byla příslušným úřadem – Krajským úřadem kraje Vysočina dne
9.6.2008 rozeslána dotčeným územně samosprávným celkům a příslušným úřadům
a současně byla zveřejněna na internetovém portálu:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=VYS270

•

Dne 18.7.2008 byl příslušným úřadem vyzván ke zpracování posudku Ing. Ladislav
Vondráček, dne 22.7.2008 byla uzavřena smlouva o zpracování posudku.

•

Dne 30.9.2008 obdržel příslušný úřad posudek.

•

Dne
byl posudek rozeslán příslušným územním samosprávným celkům
a příslušným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

•

Dne

bylo oznámeno veřejné pojednání záměru.

•

Dne

se konalo veřejné projednání záměru.

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Příslušnému úřadu bylo doručeno celkem 19 vyjádření k dokumentaci, všechna vyjádření
byla předána zpracovateli posudku..
K záměru se vyjádřily všechny dotčené územní samosprávné celky s výjimkou obce Vyskytná
nad Jihlavou a všechny dotčené správní úřady (celkem doručeno 11 vyjádření).
Dále bylo ve lhůtě doručeno 7 vyjádření občanů obce Vyskytná nad Jihlavou a vyjádření
dvou občanských sdružení (ARNIKA a ZVONY 2007 o.s.).
Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku na základě v posudku uvedených skutečností navrhuje vydat
souhlasné stanovisko k posuzovanému záměru při respektování podmínek uvedených
v závěru tohoto stanoviska.
Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, a v souladu s § 4
vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, dále jen „vyhláška“.
Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek.
Podrobně je průběh veřejného projednání uveden v zápisu z veřejného projednání č.j.
ze dne
Seznam subjektů a jejich vyjádření, která jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
Dotčené územní samosprávné celky:
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Obec Plandry – č.j.1126 ze dne 6.7.2008
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí – Vyjádření z hlediska zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb., č.j.KUJI 47589/2008 ze dne 25.6.2008
Krajský úřad kraje Vysočina – odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství –
Vyjádření ze dne 9.7.2008
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. OŽP/6683/2008 ze dne
17.6.2008 z hlediska zákona č. 189/1995 Sb. o lesích
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. OŽP/6681/2008OH/Ďá ze dne 17.6.2008 z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření příslušného vodoprávního
úřadu č.j. OŽP/6684/2008-2 ze dne 30.6.2008 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření příslušného orgánu
ochrany přírody č.j. OŽP/6682/2008 ze dne 18.6.2008 z hlediska zákona č. 114/2001 Sb. o
ochraně přírody a krajiny
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
č.j. H555J2JI3711S/08-Sme ze dne 23.6.2008
Česká inspekce životního prostředí – oblastní Havlíčkův Brod – Vyjádření zn.
ČIŽP/46/ŘI/0811383.002/08/HZH ze dne 7.7.2008 - souhrnné vyjádření odd. ochrany vod,
ochrany lesa, ochrany ovzduší a ochrany přírody
Česká inspekce životního prostředí – oblastní Havlíčkův Brod – Vyjádření zn.
ČIŽP/46/ŘI/0811383.OO3/08/HZH ze dne 8.7.2008 – referát integrace
Veřejnost:
paní Olga Chudobová – Vyjádření ze dne 1.7.2008
Bc. Ivana Svobodová – Vyjádření ze dne 3.7.2008
František a Libuše Doležálkovi – Vyjádření ze dne 4.7.2008
Petr, Renáta a Anežka Dundáčkovi – Vyjádření ze dne 7.7.2008
Mgr. Zdeňka Matýšková, Ing. Lubomír Jonáš. – Vyjádření ze dne 7.7.2008
Marek a Helena Pokorní – Vyjádření ze dne 8.7.2008
Tomáš Vácha – Vyjádření doručeno dne 9.7.2008
Občanská sdružení:
K dokumentaci posuzovaného záměru byla ve lhůtě doručena vyjádření 2 občanských
sdružení podle § 23 odst. 9 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí:
Zvony 2007 o.s. – Vyjádření ze dne 7.7.2008
ARNIKA – centrum pro podporu občanů – Vyjádření ze dne 8.7.2008
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Předmětem hodnocení byly všechny předpokládané vlivy na ekologické a funkční
hodnoty území a vlivy na obyvatelstvo. Použitým kriteriem hodnocení významnosti vlivů je
jejich předpokládaná velikost, trvání a synergické účinky.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké, pro omezení
emisí pachových látek jsou navržena odpovídající opatření.
Rozšíření skládky jižním směrem není z hlediska hluku významné, vlivy lze hodnotit
jako nízké.
Vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky lze hodnotit jako místně
významné, nicméně bez vlivu v širších souvislostech.
Významné dopady stávajícího provozu skládky na kvalitu podzemních nebo
povrchových vod nebyly v rámci monitoringu zjištěny, nejsou předpokládány ani
v souvislosti s navrženým rozšířením.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou spojeny s již existující skládkou. Záměr
na její rozšíření tyto vlivy rozšíří, celkově jsou však hodnoceny jako lokální a středně
významné. Vlivy na kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nepříznivý z hlediska záboru ZPF, trvalý, vzhledem
k rozsahu dotčeného prostoru jako málo významný.
Vliv na dřeviny rostoucí mimo les je hodnocen jako nepříznivý ve vztahu k rozsahu
zásahu, málo významný vzhledem k doložitelným funkcím dotčeného porostu v krajině.
Vlivy na flóru jsou hodnoceny jako mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti
málo významné.
Vlivy na faunu lze hodnotit jako mírně až středně nepříznivé, většinově dočasné,
z hlediska významnosti jako málo významné až nevýznamné.
Z hlediska krajinného rázu vyvolává navržený záměr nepříznivý vliv velkého
rozsahu, z hlediska významnosti lze tento antropogenní útvar označit za velmi významný,
podmíněně akceptovatelný. Negativní dopad na estetickou kvalitu území je časově vymezen
především na využívání skládky a jeho velikost i význam jsou silně ovlivněny podmínkami
provozování skládky.
Provedená rekultivace severní části skládky a většinové překrytí aktivního prostoru zeminami
po dočasném uzavření skládky na druhé straně dokládá možnost snížení velikosti a
významnosti tohoto vlivu po rekultivaci. Po ukončení skládkování a provedení technické a
biologické rekultivace lze při dodržení daných podmínek vliv skládky jako celku označit za
nepříznivý, nicméně středního až nízkého rozsahu i významu.
V této souvislosti je navrženo zmírnění relativní výšky tělesa skládky a řešení pozvolnějších
svahů s cílem vhodnějšího začlenění do krajiny. Při pohledech od Vyskytné při jižním a JZ
okraji je třeba realizovat již v rámci výstavby II. etapy skládky skupinovou výsadbu dřevin.
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 k významé změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na
komunikační síti. Doprava, související se záměrem, bude odpovídat stavu před uzavřením
stávající skládky 30.9.2007.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nejsou situovány žádné
stavby nebo památky, které by mohly být záměrem negativně ovlivněny. Vliv na nemovité
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kulturní památky v širším okolí je hodnocen jako nulový, záměr nevede k jejich likvidaci ani
poškození. Současný stav i poškození hráze mezi dvěma rybníky v k.ú. Plandry, která je
součástí areálu zámku, a po které je vedena silnice III/13112, je nutné řešit s vlastníkem
komunikace za podpory provozovatelů významné části dopravy.
Za podmínky respektování navržených opatření nepředstavuje záměr významný
rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Opatření k ochraně jednotlivých
složek životního prostředí musí být proto navržena s ohledem na možné extrémní klimatické
situace.
Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr může vyvolat významné
negativní vlivy, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost a účinně předcházet příčinám
jejich vzniku.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, hluk, povrchové a podzemní
vody, půda a geofaktory, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, historické a kulturní památky)
jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Skládka odpadů S-OO3 Vyskytná nad
Jihlavou, zařízení k odstraňování odpadů, II. etapa výstavby“ na území obce Vyskytná nad
Jihlavou, přijatelné za podmínky respektování opatření navržených ve stanovisku..
Souhrnně lze záměr v hlediska míry předpokládaných vlivů hodnotit jako podmínečně
akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit od vysoké (dotčení krajinných
aspektů), přes střední (ovzduší, fauna) po nízkou až zanedbatelnou (hluk a další). Míra
ovlivnění je proměnná v čase, přičemž nejvýznamnější vlivy lze sledovat v období provozu
skládky. Společně s ukončením provozu a komplexní rekultivací skládky dojde ke zmírnění
nejvýznamnějších negativních aspektů a k vyloučení negativních důsledků spojených
s provozem skládky a rizikem havarijní situace.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
únosný.
Se záměrem nejsou spojeny žádné přeshraniční vlivy na životní prostředí.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí:
Pro posuzovaný záměr je povinné zavedení nejlepších dostupných technik BAT,
neboť z hlediska kapacity je posuzovaný záměr zařazen mezi zařízení, na které se vztahuje
zákon o integrované prevenci ze dne 5.února 2002 (dále IPPC) č.76/2002 Sb. v platném
znění, příloha zákona č. 1 a oznamovatel má povinnost mít platné integrované povolení před
vydáním stavebního povolení.
Technické řešení posuzovaného záměru vytváří předpoklad pro splnění požadavku
na zavedení nejlepších dostupných technik BAT.
Podmínky zavedení BAT jsou zapracovány do podmínek souhlasného stanoviska
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí:
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy,
realizace a provozu záměru.
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Za zásadní opatření je třeba považovat zajištění odpovídajících technické úrovně –
aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT), zejména z hlediska provozování skládky,
jejího monitoringu a k prevenci havarijních stavů, včetně systému zodpovědnosti a kontroly.
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
Posuzovaný záměr byl předložen v jedné aktivní variantě, která byla porovnána s nulovou
variantou.
V dokumentaci byla posuzována jedna varianta. S ohledem na charakter záměru a jeho
navrhované umístění v návaznosti na dříve provozovanou skládku, lze posuzovanou aktivní
variantu považovat za optimální.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
Připomínky k posuzovanému záměru, obsažené v uvedených vyjádřeních, jsou vypořádány
v části V. posudku.
Vyjádření územně samosprávných celků a úřadů jsou kladná, s podmínkami, případně bez
připomínek, vyjádření obyvatel obce Vyskytná a občanských sdružení jsou nesouhlasná, tento
nesouhlas je dle názoru zpracovatele posudku dán především nedůvěrou k provozovateli
v souvislostí s předchozím provozováním skládky.
Připomínky k posuzovanému záměru a dokumentaci byly zpracovatelem posudku zahrnuty do
podmínek v kapitole IV. posudku. Podmínky, které lze považovat pro posuzovaný záměr
z hlediska procesu EIA za podstatné, jsou uvedeny ve stanovisku.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Ke zveřejněnému posudku obdržel příslušný úřad následující vyjádření:

Jiné připomínky ani požadavky v rámci veřejného projednání záměru nebyly uplatněny.
Stanovisko:
Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný orgán podle § 22 zákona na základě
oznámení záměru, dokumentace, na základě uplatněných vyjádření, zpracovaného posudku a
výsledků veřejného projednání vydává podle § 10 odst. (3) téhož zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

„Rozšíření skládky S – OO3, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby ”
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.
Doporučená varianta:
Na základě závěrů posudku, veřejného projednání a doplňujících informací
se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci a posudku při splnění následujících
podmínek.
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Podmínky souhlasného stanoviska:
I. pro fázi přípravy
1.

S ohledem na kvalitu dotčené zemědělské půdy a stupeň ochrany bude před zahájením
stavby proveden podrobný pedologický průzkum za účelem stanovení skrývky zejména
orničních horizontů.

2.

V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude upřesněno množství zeminy
potřebné pro průběžnou a celkovou rekultivaci skládky a budou specifikovány zdroje
materiálu.

3.

Před vydáním stavebního povolení musí být pro zařízení (záměr), uvedené v příloze č. 1,
bod 5.4 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci vydáno Krajským úřadem kraje
Vysočina platné Integrované povolení (IP).

4.

Povolení stavby zdrojů znečišťování ovzduší (viz § 17, odst.1 písm.c zákona o ovzduší) a
povolení (podmínky) k uvedení do trvalého a zkušebního provozu (viz § 17, odst.1 písm.d)
budou v souladu s ustanovením § 53 odst. (3) zákona o ovzduší součástí Integrovaného
povolení (IP) podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění.
Posouzení těchto ZZO včetně jejich vymezení a kategorizace bude zahrnuto do žádosti o
vydání IP. Rovněž emisní limity znečišťujících látek budou stanoveny Integrovaným
povolením podle zákona č. 76/2002 Sb.

5.

Při zpracování žádosti o vydání IP je třeba při aplikaci nejlepších dostupných technik
(BAT) důsledně vycházet z požadavku na minimalizaci emisí znečišťujících látek do
ovzduší

6.

Systém odplynění skládky u nových sekcí bude realizován již v rámci výstavby II. etapy
skládky a bude uváděn do provozu postupně s vývinem skládkového plynu v těchto
sekcích. Jímací studny budou založeny na povrchu štěrkového drénu ve dně skládky a
umožní svojí konstrukcí jímat bioplyn v celé výšce tělesa skládky.

7.

Před zahájením provozu II. etapy skládky bude vybudován a zprovozněn systém
odplynění i na stávajícím tělese skládky. Budou realizovány vrtané plynové studny
s vystrojením na ploše vrchlíku skládky a s jímacím trubním systémem vedeným po
povrchu rekultivované skládky.

8.

Součástí systému odplynění skládky bude technologie na zneškodňování skládkového
plynu, přičemž je možné využít obě uvažované varianty v závislosti na množství a složení
skládkového plynu – spalování na vysokoteplotní pochodni nebo zneškodnění na
biooxidačních filtrech. Technologická část na zneškodňování skládkového plynu bude
uvedena do provozu nejpozději k zahájení provozu II. etapy skládky.

9.

Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění úletu
lehkých frakcí odpadů ze skládky do okolí (záchytná síť dostatečného rozsahu kolem
aktivní plochy skládky, minimalizace aktivní plochy pro ukládání odpadů, vhodný postup
ukládání odpadu, překrývání odpadů zeminami či jiným vhodným materiálem
bezprostředně po uložení v závislosti na klimatických podmínkách).

10. Navrhovaná technická a organizační opatření k zamezení úniku PL ze skládky
zapracovat do návrhu provozního řádu středního zdroje znečišťování ovzduší
zpracovaného podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., § 4, který bude přílohou žádosti o
vydání integrovaného povolení. Stanovení koncentrace PL se provede autorizovaným
měřením emisí v rámci zkušebního provozu a výsledky tohoto měření budou zapracovány
do tohoto provozního řádu.
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11. Opatření k zamezení úletu navážených nebo skladovaných odpadů je nezbytné řešit
v rámci provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší, a to jak z hlediska preventivních
opatření (systém zodpovědnosti a kontroly), tak z hlediska opatření následných.
12. V provozním řádu zakotvit povinnost provozovatele a obsluhy skládky provést úklid okolí
skládky v případě, že i přes provedená technická a organizační opatření dojde k úletu
lehkých frakcí odpadů ze skládky a to jak mimo areál skládky tak i uvnitř.
13. V dalším stupni projektové dokumentace bude posouzeno riziko požáru na skládce
a budou stanovena nezbytná protipožární opatření, která budou zohledněna v projektové
dokumentaci a v aktualizovaném provozním řádu a plánu havarijních opatření; systém
protipožární ochrany bude schválen příslušným pracovištěm HZS.
14. Vodohospodářské řešení stavby bude odpovídat platným předpisům a normám a bude
realizováno podle schválené projektové dokumentace. Zejména budou dodržena
následující opatření:
f)

Při výstavbě nových sekcí zajistit dokonalou izolaci dna a provést kontrolu těsnosti
a neporušenosti.

g) Těsnění nádrže průsakových vod bude provedeno prostřednictvím uložení
stabilizovaného a hutněného minerálního těsnění (2x250mm, kf[10-9 m.s-1) a folií PE
- HD o tloušťce 2 mm.
h) Těsnění bude chráněno ochrannou geotextilií a vrstvou drenážního štěrku kulatého
zrna frakce 16-32 mm.
i)

Pod těsnící fólií bude osazen monitorovací systém k trvalému sledování celistvosti
izolačních vrstev.

j)

Systém nakládání s průsakovými vodami bude řešen jako uzavřený. Všechny ostatní
prvky v tomto systému (drenážní potrubí, výtlačné potrubí, čerpací šachta) budou
provedeny jako těsné, aby nemohlo docházet k úniku průsakových vod mimo tento
uzavřený systém.

15. V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována vodní bilance skládky a bude
doložena kapacita navrhované nádrže průsakových vod s ohledem na možné extrémní
klimatické situace (srážky).
16. Průsakové vody mohou být recirkulovány do tělesa skládky podmokem. Bude věnována
důsledná a trvalá pozornost vodnímu hospodářství skládky vzhledem k celkové vodní
bilanci a přebytku průsakových vod zejména s ohledem na možné havarijní stavy.
Přebytek průsakových vod bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění na vhodnou ČOV.
17. Vzhledem k puklinové propustnosti v hydrogeologickém kolektoru i předpokládanému
směru proudění podzemní vody na lokalitě (není možné určit přesný směr, neboť není
dostatek hydrogeologických objektů pro vytvoření mapy hydroizohyps) je doporučeno
realizovat ještě jeden hydrogeologický vrt do hlubších partií hydrogeologického
kolektoru v místech vyústění drenáže M1. Tento vrt může sloužit i pro zachycení možného
znečištění ze stávající skládky.
18. Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude komplexní projekt sadových
úprav a ozelenění; 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;
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− návaznost na řešení komplexní rekultivace stávajícího prostoru deponií zemin v SV
předpolí stávající skládky druhově rozmanitým porostem dřevin (ne zalesnění na
monokulturu smrku);
− řešení pásu dřevin podél severního a SZ předpolí skládky (s ohledem na OP VN 22 kV
a produktovod ČEPRO) 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, určenými jako dominantní pro cílovou
druhovou skladbu vnějšího ozelenění; v daném kontextu je vhodné upřednostnit
dlouhověké dřeviny;
− v jižním a JZ předpolí skládky směrem k obci Vyskytná realizovat vnější ozelenění
skupinovou výsadbou zapěstovaných jedinců odpovídajících druhů dřevin co nejdříve
po ukončení zemních prací v rámci výstavby;
− do projektu sadových úprav areálu zahrnout v rámci výběru druhů keřů pro
rekultivaci i výsadbu trnky, hlohu, růže šípkové;
− vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese
skládky a po obvodu tělesa skládky;
− pro výsadby využít v maximální možné míře 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 po výsadbě i v následujících letech.
19. Osazovacího plánu sadových úprav a ozelenění bude předložen spolu s projektem pro
vydání stavebního povolení
20. Minimalizovat aktivní plochu skládky a důsledně řešit provozní překrývání zeminami
s cílem omezit podporu a šíření ruderálních druhů mimo těleso skládky.
21. V rámci průběžné rekultivace dle komplexního projektu sadových úprav budou na území
dotčeném rozšířením skládky vysazeny dřeviny, které nahradí stávající porosty dřevin.
22. Ve vztahu k biokoridoru vedeného podél Bělokamenského potoka (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.
23. 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.
24. Minimalizovat zásah do prostorů ruderálních lad JV od skládky tím, že oplocení bude
posunuto od okraje lesa a výše po svahu a poloha nové jímky průsakových vod bude
řešena výše ve svahu oproti návrhu.
25. Projekt na rozšíření skládky o II. etapu bude respektovat požadavek na snížení relativní
výšky II. etapy a návrh na pozvolnější sklony svahů z důvodu vhodnějšího začlenění
tělesa II. etapy do krajiny.
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26. 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 a směrem k obci Vyskytná n/J.
27. V rámci rekultivace skládky zajistit i tvorbu xerofytních enkláv (včetně hromad kamení) a
xerofytních stanovišť z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy
živočichů za účelem zvýšení biodiverzity lokality.
28. Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.
29. V dalším stupni projektové dokumentace bude s ohledem na výsledky prováděných
monitorovacích prací a souvisejících průzkumů lokality upřesněn rozsah monitorování
pro navrhovanou II. etapu výstavby skládky.
II. pro fázi výstavby
30. Aktualizovat havarijní plán, provozní a požární řád, zejména s akcentem na opatření
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, včetně řešení provozních závad,
nestandardních a havarijních stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a
obyvatelstvo. S těmito aktualizovanými dokumenty prokazatelně obeznámit obsluhu
skládky.
31. Skrývkové zeminy s nižším obsahem organických látek (pod 1 %), popřípadě s vyšším
obsahem skeletu (u lehkých půd nad 25%, u středně těžkých a těžkých půd nad 35-40%)
budou přednostně využívány k rekultivačním účelům jak ploch vlastního staveniště po
výstavbě, tak tělesa skládky v rámci postupné rekultivace.
32. Skrývka ornice a podorničí bude zcela využita v rámci rekultivace skládky a při finálních
terénních úpravách v areálu.
33. Prostory mimo vlastní úložiště v areálu skládky (komunikace, odvodňovací příkopy a
ostatní volné plochy) budou udržovány tak, aby nemohlo docházet ke znečištění
srážkových vod zasakovaných do podloží nebo odváděných do vod povrchových.
34. Ozelenit nezpevněné plochy ihned po ukončení terénních úprav pro zabránění šíření
plevelů.
35. Stavba bude dle § 22 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., oznámena Archeologickému ústavu
AV ČR v Brně. Před realizací stavby bude na plochách vymezených k výstavbě II. etapy
skládky proveden záchranný archeologický výzkum.
III. pro fázi provozu
36. V průběhu zkušebního provozu zpracovat provozní řád středního zdroje znečišťování
ovzduší (skládky odpadů) podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., § 4, odst. (2)
v přiměřeném rozsahu - viz zák.č. 86/2002 Sb., § 11, odst.(2) a předložit ho ke schválení
Krajskému úřadu kraje Vysočina (viz § 48, odst.1, písm. h) zákona spolu s žádostí o
povolení trvalého provozu.
37. Zajistit biomonitoring okolních ekosystémů během provozu skládky s cílem při indikaci
nežádoucí sukcese provést odpovídající zásah.
38. V rámci provozu zajistit z důvodu prevence vlivů na faunu (prostřednictvím přiživování
se na skládce) eliminaci příjmu organických odpadů veterinárního původu, odpadu
živočišných tkání a odpadů ze zdravotnických zařízení, dále snižovat aktivní plochy
skládky a zajišťovat průběžné překrývání aktivních ploch zeminami v souladu
s aktualizovaným provozním řádem.
39. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související
dopravy.
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40. Po uvedení II. etapy výstavby skládky provádět monitorování vlivů skládky v rozsahu
schváleném rozhodnutím příslušného správního úřadu.
41. Provádět pravidelné kontroly a revize nádrží a jímek ke shromažďování odpadních vod.
42. Při navážení prvních vrstev odpadů věnovat zvýšenou pozornost opatřením k zamezení
poškození drenážních a těsnících vrstev skládky.
43. V závislosti na provozních podmínkách zajistit včasný postup rekultivace skládky.
44. V rámci fáze provozu II. etapy skládky zajistit realizaci příslušných opatření podle
komplexního projektu vegetačních úprav.
45. Zajistit trvalou odbornou péči o zeleň a popřípadě její průběžnou obnovu.
46. Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci mimořádných a nestandardních provozních
stavů, zejména pak prevenci zahoření odpadů.
47. Věnovat zvýšenou pozornost dodržování provozní kázně podle provozního řádu skládky,
zejména s ohledem na omezování znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami,
pachovými látkami a znečišťování okolí úlety lehkých frakcí odpadu:
f) Důsledně dodržovat vymezenou plochu denního ukládání odpadů, aktivní plochu
před ukončením provozní doby překrývat inertním materiálem popřípadě vybranými
druhy vhodných odpadů a rozsah aktivní plochy přizpůsobovat i aktuální místní
klimatické situaci.
g) Případnou prašnost a zápach čerstvě navezeného odpadu minimalizovat postřikem
vodou a překrýváním inertním materiálem.
h) Potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou
být zdrojem zvýšené sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních
ploch, a to zejména při nepříznivých klimatických podmínkách.
i) Provádět účinnou očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace.
j) Zajišťovat včasný úklid případného úletu lehkých frakcí odpadů.
48. Ve spolupráci s obcemi Vyskytná nad Jihlavou a Plandry ustanovit kontrolní výbor
(zástupci obcí i veřejnosti) a definovat jeho působnost s cílem prohloubení kontrolních
mechanizmů při provozu skládky.
49. Před realizací záměru projednat s obcí Plandry možnost podpory opravy hráze mezi
rybníky a kamenné propusti ve hrázi.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4
odst. 1 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.

Ing. Lenka Vávrová
úředník odboru životního prostředí
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ZÁVĚR POSUDKU
•
•

•
•

•

Dokumentace jako celek byla posouzena jako úplná a dostačující pro vypracování
posudku.
Úplnost zjištění veškerých vlivů záměru a navržené technické řešení je postačující pro
jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a návrh stanoviska včetně stanovení
podmínek pro vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Obec Vyskytná nad Jihlavou jako orgán územního plánování se záměrem souhlasí
Připomínky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů státní správy v průběhu procesu
posuzování vlivu stavby na životní prostředí jsou zapracovány do návrhu stanoviska a
podmínek pro přípravu, realizaci a provozování záměru.
Při procesu posuzování záměru a zpracování posudku nebyly zjištěny žádné negativní
vlivy nebo neurčitosti, pro které by bylo třeba posuzovaný záměr odmítnout nebo
přepracovat.

Zpracovatel posudku k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru – činnosti
Rozšíření skládky S – OO3, Vyskytná nad Jihlavou, II. etapa výstavby
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění došel k závěru:
Realizace uvedeného záměru v navrhovaném území podle aktivní varianty, zpracované
v dokumentaci EIA, je z hlediska předpokládaného vlivu na životní prostředí únosná, za
předpokladu realizace shora uvedených opatření.

Datum zpracování posudku

30.9.2008

zpracovatel posudku:
Ing. Ladislav Vondráček
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Autorizace ke zpracování posudku
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PŘÍLOHY POSUDKU
Mimo rámec náležitostí posudku uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. jsou
k tomuto posudku přiloženy následující přílohy.
Doplňující údaje pro zpracování posudku
Zpracovatelem posudku EIA byly v souladu s ustanovením § 9, odst. (6) zákona o
posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. vyžádány od oznamovatele záměru (A.S.A. HP, spol.
s r.o.) tyto dále přiložené doplňující údaje:
Ornitologická studie lokality a okolí uvažované skládky komunálního odpadu v k.ú. Vyskytná
nad Jihlavou.
Ing. Vojtěch Kodet, Filip Hruška, Pobočka české ornitologické společnosti na Vysočině,
15.7.2008

Posouzení souladu záměru „SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU –
zařízení k odstraňování odpadů - II. ETAPA VÝSTAVBY“ se závaznou částí Plánu
odpadového hospodářství kraje Vysočina.
Ing. Radek Janoušek, EnviWeb s.r.o., 10.9.2008
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Ornitologická studie lokality a okolí uvažované skládky komunálního odpadu v k.ú.
Vyskytná nad Jihlavou.
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Posouzení souladu záměru „SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD
JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů - II. ETAPA VÝSTAVBY“ se závaznou
částí Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
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Doklady o průběhu posuzování
Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí, č.j. KUJI53267/2008 OZP668/2007
ze dne 18.7.2008 - žádost o vypracování posudku
Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí, č.j. KUJI 56282/2008
OZP668/2007 Váv ze dne 24.7.2008 - smlouva o vypracování posudku
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Vyjádření k dokumentaci
Dotčené územní samosprávné celky:
Obec Plandry – č.j.1126 ze dne 6.7.2008
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí – Vyjádření z hlediska zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb., č.j.KUJI 47589/2008 ze dne 25.6.2008
Krajský úřad kraje Vysočina – odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství –
Vyjádření ze dne 9.7.2008
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. OŽP/6683/2008 ze dne
17.6.2008 z hlediska zákona č. 189/1995 Sb. o lesích
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. OŽP/6681/2008OH/Ďá ze dne 17.6.2008 z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření příslušného vodoprávního
úřadu č.j. OŽP/6684/2008-2 ze dne 30.6.2008 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
Magistrát města Jihlavy – odbor životního prostředí – Vyjádření příslušného orgánu
ochrany přírody č.j. OŽP/6682/2008 ze dne 18.6.2008 z hlediska zákona č. 114/2001 Sb. o
ochraně přírody a krajiny
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
č.j. H555J2JI3711S/08-Sme ze dne 23.6.2008
Česká inspekce životního prostředí – oblastní Havlíčkův Brod – Vyjádření zn.
ČIŽP/46/ŘI/0811383.002/08/HZH ze dne 7.7.2008 - souhrnné vyjádření odd. ochrany vod,
ochrany lesa, ochrany ovzduší a ochrany přírody
Česká inspekce životního prostředí – oblastní Havlíčkův Brod – Vyjádření zn.
ČIŽP/46/ŘI/0811383.OO3/08/HZH ze dne 8.7.2008 – referát integrace
Veřejnost:
paní Olga Chudobová – Vyjádření ze dne 1.7.2008
Bc. Ivana Svobodová – Vyjádření ze dne 3.7.2008
František a Libuše Doležálkovi – Vyjádření ze dne 4.7.2008
Petr, Renáta a Anežka Dundáčkovi – Vyjádření ze dne 7.7.2008
Mgr. Zdeňka Matýšková, Ing. Lubomír Jonáš. – Vyjádření ze dne 7.7.2008
Marek a Helena Pokorní – Vyjádření ze dne 8.7.2008
Tomáš Vácha – Vyjádření doručeno dne 9.7.2008
Občanská sdružení:
K dokumentaci posuzovaného záměru byla ve lhůtě doručena vyjádření 2 občanských
sdružení podle § 23 odst. 9 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí:
Zvony 2007 o.s. – Vyjádření ze dne 7.7.2008
ARNIKA – centrum pro podporu občanů – Vyjádření ze dne 8.7.2008
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Dotčené územní samosprávné celky
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Dotčené správní úřady
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Veřejnost
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Občanská sdružení
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Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

8.7.2008

Připomínky k hodnocení vlivu záměru „SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3 VYSKYTNÁ NAD
JIHLAVOU – zařízení k odstraňování odpadů – II ETAPA VÝSTAVBY“ na životní
prostředí

Vypořádání připomínek
Str. 10 Dokumentace zde uvádí, jak byla „dle provozního řádu“ snižována aktivní plocha pro
ukládku odpadu, a sice z 1,55 ha v roce 1999 až na 0,3 ha (20x20m) v roce 2007. Ve
skutečnosti tomu tak nebylo, mj. na fotografiích, které jsou součástí předcházející
dokumentace (Oznámení) jsou patrné mnohem větší nezakryté plochy.
Str. 11 Monitoring těsnosti hydroizolační fólie: Sledování metodou SENSOR DDS pokrývá
pouze těsnost spojů fólie. Případné netěsnosti v jiném místě se projeví až znečištěním
podzemních vod, které se monitorují 1x ročně. Přesný pohyb podzemních vod lze pouze
modelovat, není známo, jak daleko a v jakém zředění se voda zpod tělesa skládky dostane
až k místu kontrolního vrtu (110m!). V případě průsaku se může také stát, že havárie bude
indikována až po několika měsících.
Str. 11 Vytvoření rezervního fondu: Kvalita rekultivace by neměla být vázána na množství
prostředků v rezervním fondu. Společnost .A.S.A. zakoupením skládky také převzala
povinnosti, které souvisí s ukončením skládkování a s rekultivací.
Str. 12 Akumulační jímka průsakových vod. Při naplnění jímky automatická rychlouzavírací
klapka uzavře přítok průsakových vod ze skládky do jímky. Pokud je klapka uzavřena, kam
odtékaly průsakové vody ze skládky? Otevřené, nezatěsněné plochy skládky přijímaly jistě
více např. dešťové vody, než mohla jímka o kapacitě 54 m3 pojmout. Přebytečné skládkové
vody mohly tedy nekontrolovaně, havarijně unikat, např. do lesa, nebo se vsakovaly do půdy.
Str. 13 Přerušení drenážních trubek. V jímce by bylo obtížné kontrolovat nebo odebírat vodu.
Drenážní trubky do ní neústí ani jako vtok, ani jako výtok. Drenážní trubky byly přerušeny,
končí ve vrstvě štěrku okolo jímky, a pokračují opět za jímkou a další vrstvou štěrku, odkud
vedou mimo oplocený areál skládky. Jedná se o skruže obsypané štěrkem ze spodu a po
stranách. Zařízení není vodotěsné, voda zde nekumuluje, není ji tedy ani možné přečerpávat
do jímky průsakových vod. Zbytek drenáží, který pokračuje od skruží do lesa, odvádí patrně
vodu z pramene pod hrází. Firma .A.S.A. tento zásah deklarovala jako „zařízení k zabránění
havárie“. Pokud se do drenážních trubek dostanou skládkové vody, neunikají již do lesa, ale
vsakují se do půdy někde mezi skružemi a tělesem skládky, a to znamená havárii.
Str. 13 Rekultivace – provozovatel by neměl kvalitu a rychlost rekultivačních prací
podmiňovat výnosem z další etapy skládkování.
Str. 13 Kontaminace. Fekální kontaminace neobsahuje tenzidy.
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Str. 15 Půda a horninové prostředí. Na upozornění, že podle zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu není možné zabrat ornou půdu nejvyšší kvality, reagoval
investor žádostí o změnu bonity půdy určené k záboru skládkou. Snížení bonity účelově
napomáhá uskutečnění záměru na kvalitní orné půdě. Žádáme doložení znaleckého
posudku a doklady o průběhu správního řízení, kterým byla změna bonity provedena.
Str. 17 Zdůvodnění potřeby záměru. V dokumentaci stále chybí zmínka o souladu záměru
s Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina. POH nepočítá ani se stavbou nové
skládky, ani s jejím rozšiřováním, zmiňuje se o ukončení provozu a rekultivaci nejpozději do
roku 2010. POH však uvádí, že kapacita skládek komunálního odpadu je dostatečná i do
budoucna a že kraj další skládky nepotřebuje. Rozšíření skládky je nazýváno II etapa. Byly
již v minulosti při plánování životnosti skládky zmiňovány jakékoliv etapy výstavby?
Vyjádření Krajského úřadu se k souladu záměru s Plánem odpadového hospodářství
nevyjadřuje.
Str. 18 Ovzduší. V průběhu roku sice došlo k zlepšení situace, k opravdu výraznému
zlepšení došlo až s ukončením skládkování.
Str. 19 Podzemní voda. Vzhledem k potřebě určit přesný směr proudění podzemních vod je
třeba umístění kontrolních vrtů stanovit po podrobnějším hydrogeologickém průzkumu.
Str. 20 Voda. Prokázání úniku skládkových vod v březnu 2007 bylo vzhledem k odlehlosti a
obtížné přístupnosti místa úniku skutečně nahodilé. Je však svědecky dokázáno, že k němu
docházelo častěji, hlavně po vydatnějších srážkách.
Str. 20 Poddolování. Zpráva Muzea Vysočiny předpokládá, že v prostoru, navrhovaném
k rozšíření skládky, se v 13. století těžilo stříbro. Svah může mít porušenou stabilitu, což se
může projevit až po případném zatížení skládkou. Vyjádření MŽP v příloze 8 tuto okolnost
nemůže doložit, protože ve 13. století MŽP důlní činnost neevidovalo.
Str. 21 „Pokud by byl indikován častější trofický výskyt některého ze vzácnějších druhů
ptáků…“ Jak bude technická obsluha skládky proškolena, aby rozpoznala vzácnější, tedy
méně obvyklé druhy ptáků? Jak bude motivována, aby nález vzácného ptáka hlásila ČSO?
Str. 21 Hornický hrádek. Z posudku Muzea Vysočiny vyplývá, že záměr památku výrazně
znehodnotí.
Str. 21 Sociální dopady stavby. Skládka je v provozu od roku 1996 a obyvatelé předpokládali
ukončení tohoto provozu a rekultivaci skládky. O II etapě, o rozšiřování skládky a o jejím
provozu ještě dalších 8 let byli informováni až počátkem roku 2007 a pro mnohé z nich to
znamenalo psychický otřes.
Str. 21 Ovzduší. O množství a složení skládkových plynů informuje přiložená zpráva
Geotestu Brno. Již v prosinci byla firma .A.S.A. upozorněna na povinnost odplynění skládky,
nevěnovala tomu však pozornost. Plánovaný podíl BRKO není směrodatný, směrodatný by
měl být aktuální stav skládkových plynů a technologická kázeň provozovatele.
Str. 30 Aktivní odkrytá plocha… Některé připomínky jsou „vypořádány“ tvrzením, že
docházelo ke zmenšování aktivní plochy skládky a překrývání zeminou (viz tabulka na str.
10), jiné naopak, že k tomu nedocházelo (str. 30 – „velká odkrytá část skládky a aktivní
plocha, prakticky neprováděná rekultivace“).
Str. 31 „Existence skládky zásadně nevylučuje rekreační a turistické využívání okolí…“
Rekultivace nevylučuje turistiku, rozšíření na dalších 8 let bohužel ano.
Str. 58 Počítá investor s případnými kompenzacemi pro zemědělce, kteří hospodaří na
pozemcích sousedících se skládkou?
Část B (Údaje o záměru)
Str. 70 Záměr přepokládá trvalé odnětí dotčeného pozemku ze ZPF v celkové výměře
19.990 m2. Podle metodiky MŽP by za podobnými účely měly být přednostně využívány
méně hodnotné pozemky (tzv. „brownfields“). Stavba skládky, byť se nazývá II etapa
výstavby, by neměla zabírat kvalitní ornou půdu.
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Str. 70 Ochranná pásma. Dokumentace neřeší vzdálenost tělesa skládky, stavbu oplocení a
umisťování vrtů v ochranném pásmu produktovou firmy ČEPRO a.s., který míjí stávající i
uvažovanou skládku. Ochranné pásmo produktovodu je stanoveno na 100 m. Není jasné,
zda bere v úvahu také ochranné pásmo památky hornický hrádek.
Záměr se dotýká i pozemků ležících do 50 m od hranice lesa. K jejich dotčení je podle § 14
odst. 2 zákona 289/1995 Sb. třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů.
V dokumentaci je opakovaně uvedeno, že plochy určené k plnění funkce lesa dotčeny
nebudou, aniž by bylo rozvedeno, jakými fakty je toto tvrzení podloženo.
Str. 72 Ovzduší, bodové zdroje. Předpokládá se, že v průběhu 20ti let se z tělesa skládky
uvolní každoročně průměrně 1.440.000 m3 skládkového plynu (rodinný domek spotřebuje na
vytápění 3 – 5 m3 plynu). Plyn nebude patrně nijak využíván, pouze spalován, a stane se
zdrojem znečištění ovzduší. Prioritou by však měl být provoz na takových skládkách, které
umožní skládkové plyny využívat. Prodloužení životnosti skládky je nehospodárné a
nešetrné k životnímu prostředí. Ze stávající, dosud nezrekultivované skládky dochází
k únikům skládkových plynů, ač by to podle normy nemělo být přípustné.
Str. 73 Plošné zdroje. Pokud budou provozní podmínky obdobné, jako doposud, lze
předpokládat zvýšené emise do ovzduší, zejména pachové.
Str. 74 Úlety odpadů, zápach. Vzhledem k velké technologické nekázni v minulosti je nutno
zaručit zvýšenou kontrolu, aby se situace již neopakovala.
Str. 75 Srážkové vody. Není řešena mezní situace, např. při prudkém přívalovém dešti nebo
při rychlém tání vyšší vrstvy sněhové pokrývky. Tím může rychle dojít k nekontrolovatelným
únikům mimo areál skládky.
Str. 75 Ostatní. Stávající stav je skládka po ukončeném provozu a probíhající rekultivace.
Obnovením skládkování se emise, nejen hlukové, opět zvýší. Ke změně tedy dojde, a to
k horšímu.
Část C (Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území)
Str. 80 Významné krajinné prvky. Vodní tok již byl v minulosti ovlivněn stávající skládkou.
Rozšíření skládky prodlouží možnost negativního ovlivnění VKP, včetně rizika havárie. Vliv
malého toku na Bělokamenský potok je méně výrazný také proto, že se do něj neústí přímo,
cizorodé látky jsou tedy částečně filtrovány zeminou a vegetací.
Str. 80 Území historického a archeologického významu. Rozšíření skládky by znamenalo
trvalé a nevratné znehodnocení nejbližšího okolí unikátní archeologické památky. Možný
výskyt dalších archeologicky cenných nálezů je pravděpodobný také pod pozemkem
určeným pro rozšíření skládky. Nález památky by bylo možné napojit na turistické značené
trasy a na naučnou stezku o historii dolování v okolí Jihlavy. Vzdálenost cca 100m od
skládky turistické zatraktivnění vylučuje.
Str. 89 Jakost podzemní vody. Umístění vrtů MŠ-1 a MŠ-2 umožní částečný monitoring
rozšířené skládky, těleso stávající skládky jimi monitorováno není. Vyplývá to také ze zprávy
Geotestu v příloze, která doporučuje umístění dalšího vrtu blíže stávající skládce. Přestože
je vrt MŠ-2 od stávající skládky vzdálen 110m, prokazuje již mírné znečištění tenzidy, zinkem
a ropnými látkami. Vrt označený MŠ-1 je referenční, nezachytí únik znečištění do
podzemních vod.
Str. 92 Půda. Realizací záměru dojde k záboru kvalitní orné půdy a k jejímu nevratnému
znehodnocení. K podobným účelům je třeba přednostně využívat méněhodnotné pozemky
mimo ornou půdu. Podobné pozemky (tzv. „brownfields“) jsou evidovány i v kraji Vysočina.
Snížení bonity půdy na pozemku určeném k rozšíření skládky je možno chápat jako ryze
účelové. Bonita je nyní nižší, nedojde tedy k záboru půdy nejvyššího stupně ochrany.
Žádáme proto doplnění dokumentace o doklady o průběhu správního řízení, kterým bylo
snížení bonity stvrzeno.
Str. 93 Kontaminace půdy. Rozšířením a dalším provozem skládky může dojít ke
kontaminaci půdy, byť nechtěné.
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Str. 96 Druhy zvláště chráněné. Ve zprávě nejsou podrobněji zmíněni obojživelníci ani plazi,
jejich výskyt je však pravděpodobný.
Str. 96 Výskyt chřástala. Navrhujeme doplnit ornitologickou zprávu o podrobnější průzkum
v době hnízdění.
Str. 99 Krajina. Rozšíření skládky výrazně negativně ovlivní krajinný ráz z bližších i některých
vzdálenějších pohledů. Znehodnotí se výhled z některých částí obce.
Str. 101 Osídlení. Realizace záměru sníží kvalitu využití území jak pro rekreaci, tak pro
bydlení. Lze předpokládat snížení cen nemovitostí v obcích Vyskytná a Plandry.
Str. 101 Kulturní památky. Rozšířením skládky bude znehodnoceno nejbližší okolí unikátního
archeologického naleziště a silně omezí nebo vyloučí možnost rozvoje turistiky v okolí.
Str. 103 Doprava. Sčítání intenzity dopravy proběhlo v době, kdy skládky byla mimo provoz,
vliv záměru se do něho nepromítá.
Str. 104 Územní plánování. Obec Vyskytná nemá platný územní plán. Jak se k záměru
vyjadřují Krajské zásady územního rozvoje?
Str. 105 Hydrologické podmínky. Monitoring podzemních vod poukazuje na mírný vliv
skládky na podzemní vody. S rozšířením skládky a prodloužením provozu lze předpokládat
vliv obdobný nebo i výraznější.
Str. 106 Z botanického hlediska je třeba určitý vliv předpokládat, zejména další ruderalizaci
okolí. Z hlediska zoologického může záměr ovlivnit zejména obojživelníky, některé druhy
hmyzu a ptáky. Nelze vyloučit vliv na dravé živočichy, vyšší koncentrace škodlivin
v potravním řetězci ovlivní zdravotní stav populace.
Krajinný ráz bude poškozen.
Záměr sice představuje sice mírné navýšení výstupů do životního prostředí (ovzduší, voda,
hluk), znamená ale prodloužení trvání negativní zátěže obyvatel (hluk, zápach, úlety, tlak na
psychiku) o dalších 8 let.
O únosnosti a akceptovatelnosti záměru je možné polemizovat.
Část B (Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí)
Str. 109 Kontaminace vod a zemědělské půdy. Kontaminaci povrchových a podzemních vod,
stejně jako zemědělské půdy, lze spíše předpokládat, než vyloučit.
Str. 109 Změna intenzity dopravy. Oproti současnému stavu znamená realizace záměru
zvýšení provozu, zejména v obci Plandry.
Str. 110 Celkové zhodnocení. V závěru je usuzováno, že „bude-li provozovatel přísně
dodržovat technická opatření vedoucí k minimalizaci pachové zátěže a úletu lehkých
polétavých materiálů z tělesa skládky, nemusí mít provoz skládkové činnosti negativní dopad
ani na duševní a sociální pohodu obyvatel.“ Zpracovatel měl vzít v úvahu také opačnou
variantu, tedy nedodržování zmíněných podmínek a její vlivy na obyvatelstvo. V případě
nedodržování technologické kázně může mít provoz na obyvatele negativní dopad, zejména
vyšší vnímání hluku, pachu a zejména negativní vliv na psychiku obyvatel.
Str. 111 Příjem obce z poplatků za ukládání odpadu. Po většinu doby provozu nové skládky
bude již platná novela zákona o odpadech. Příjmy obce z poplatků za ukládání odpadů
budou nižší a nikdy nebudou dosahovat té výše, jako před uzavřením skládky v roce 2007.
Str. 111 Imisní zátěž. Rozptylová studie nebere v úvahu zrychlené proudění lesním
průsekem od skládky směrem k obci Plandry, které za určitých povětrnostních podmínek
obec silně imisně zatěžuje.
Str. 118 Vlivy na půdu. Dojde k záboru orné půdy v zemědělsky využívané krajině.
Str. 119 Vlivy na horninové podloží. Není vyloučeno, že stabilita tělesa nové skládky může
být ohrožena narušením podloží v době dolování stříbra ve 13.století. Neznámé zásahy
v podloží, které dnes nejsou patrné, se mohou negativně projevit po zatížení terénu při
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navážení skládky. Porušení stability podloží i samotného tělesa skládky může způsobit
havárii.
Str. 120 Vlivy na porosty dřevin. Jako náhradu za kácené dřeviny je potřeba navrhnout
výsadby ochranných pásů dřevin, které odcloní skládku pohledově a zachytí částečně emise.
Str. 121 Vlivy na faunu. Není hodnocen vliv záměru na populace plazů a obojživelníků.
Vzhledem k charakteru pozemku je jen málo pravděpodobné, že se na místě nevyskytují
žádní plazi a z obojživelníků pouze skokan hnědý.
Vlivy na vyskytující se ptačí druhy bude možné posuzovat až po průzkumu oblasti v době,
kdy ptáci hnízdí.
Str. 123 Přikrmování vzácnějších druhů. Jakým způsobem zajistí provozovatel monitoring
výskytu vzácnějších ptáků na skládce? Je zřejmé, že není možné požadovat něco takového
od technické obsluhy provozu.
Str. 124 Pozorování hnízdění konipasa bílého v reflektoru kompaktoru na skládce. Hnízdění
konipasa bílého v kompaktoru je jen důkazem technologické nekázně při provozu skládky.
Kdyby byl kompaktor denně používán při práci na skládce, konipas v něm nezahnízdí.
V tomto případě se tedy kompaktor nepohyboval několik dní, možná i déle než týden.
Str. 124 Vlivy na prvky ÚSES a na VKP. Za dobu osmi let prodlouženého provozu lze
předpokládat vlivy na VKP i ÚSES. Negativní ovlivnění nelze vyloučit.
Str. 125 Vlivy na krajinu a krajinný ráz. Z uvedených závěrů vyplývá,že realizace záměru by
měla výrazně negativní vliv na krajinu a krajinný ráz. Navrhovaná opatření mohou negativní
vlivy poněkud zmírnit, nikoliv je však zcela vyloučit.
Str. 126 Narušení vizuálních vjemů. Zde není hodnocen vliv na pohled z údolí
Bělokamenského potoka a od kulturní památky hornický hrádek.
Str. 127 Vlivy na dopravní infrastrukturu. Navýšení intenzity nákladní dopravy oproti
současnosti o 30 – 40% je velmi významný negativní vliv. Přestože firma .A.S.A. není
správcem příslušných komunikací, mohla by jejich poškození nějakým způsobem případně
kompenzovat.
Str. 128 Vlivy na hmotný majetek. Provoz skládky sníží ceny nemovitostí v nejbližších
obcích.
Str. 128 Realizace záměru silně sníží možnost turistického zatraktivnění hornického hrádku a
okolí Vyskytné i města Jihlavy.
Dokumentace předpokládá nízké a málo významné vlivy na životní prostředí, ovšem za
podmínek dodržování technologické kázně. Na různých místech v republice, na kterých
provozuje skládku firma .A.S.A., jsou problémy s nedodržováním technologické kázně
obdobné nebo totožné s problémy na skládce ve Vyskytné.
Str. 130 Shrnutí možných vlivů na životní prostředí.
1. Rekultivace = kladný aspekt realizace záměru. Rekultivaci skládky by provozovatel neměl
vázat na další provoz skládky.
2. nevýznamný vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Ceny nemovitostí v okolí se sníží.
Obec Plandry zaregistrovala snížení cen a obtížnou prodejnost stavebních parcel. Záměr
znehodnotí nejbližší okolí kulturní památky a další případné archeologické objekty.
Str. 137 Ochrana půdy. Záměr přepokládá trvalé odnětí dotčeného pozemku ze ZPF
v celkové výměře 19.990 m2. Podle metodiky MŽP by za podobnými účely měly být
přednostně využívány méně hodnotné pozemky (tzv. „brownfields“). Stavba skládky, byť se
nazývá II etapa výstavby, by neměla zabírat kvalitní ornou půdu.
V dokumentech obsažených v příloze 8 chybí rozhodnutí o změně bonitace ploch
zemědělského půdního fondu, které mají být zabrány skládkou. Není proto možné posoudit,
zda bylo toto rozhodnutí vydáno v souladu s § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství
327/1998. V zmíněné vyhlášce je mimo jiné uvedeno: „Aktualizace BPEJ (dále jen
"aktualizace") je zjištění změn půdních a klimatických podmínek zemědělských pozemků
terénním průzkumem a jejich vyhodnocení oproti podmínkám, jež charakterizují dosud
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stanovenou BPEJ, např. pokud došlo ke zjevným a podstatným změnám v důsledku
povodně, sesuvu půdy, výrazné degradaci a destrukci půdy erozí, zásadní změně
hydromorfismu půdy nebo při zjevně nesprávném dřívějším určení BPEJ apod.“ Zhotovitel
dokumentace zjevně opomněl uvést, která z uvedených událostí byla podnětem k terénnímu
šetření a následné změně bonity.
Str. 138 Bylo by lépe realizovat více než jeden hydrogeologický vrt pro lepší postižení
případného úniku do podzemních vod.
Str. 139 Vytvoření zelených pásů. S vysazováním zelených pásů je nutno započít co
nejdříve, bez čekání na konec II etapy výstavby skládky.
Str. 140 Ochrana památek. Vzhledem k výjimečnosti památky typu „motte“ nelze tzv.
záchranný archeologický průzkum, prováděný v časové tísni, považovat za plnohodnotný.
Str. 145 a 146 Závěr. Kromě jmenovaných negativních vlivů je třeba vzít v úvahu zejména
zábor zemědělské půdy a možnost poškození mokřadních společenstev JV od skládky a
v nivě Bělokamenského potoka. Skládka narušuje ochranné pásmo lesa a ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru. V okolních obcích lze očekávat snižování cen nemovitostí.
Významný by byl také negativní psychický vliv skládky na obyvatelstvo Vyskytné a Plander.
Záměr nevratně poškodí nejbližší okolí unikátního archeologického nálezu, Hrádky typu
„motte“ jsou v současnosti známy pouze dva v celé ČR. V zahraničí, kde také nejsou četné,
bývají obdobné památky hojně turisticky navštěvovány. Turistické zatraktivnění nejbližšího
okolí krajského města bude záměrem znemožněno. Dokumentace nebere v úvahu existenci
produktovodu a.s. ČEPRO a případnou kolizi záměru se zákonnými ochrannými pásmy.
Obec Vyskytná nemá platný územní plán, porovnání záměru s Krajskými zásadami
územního rozvoje však v dokumentaci chybí. Není řešen ani soulad s Plánem odpadového
hospodářství kraje Vysočina, který zmiňuje uzavření skládky a její rekultivaci do roku 2010,
nikoliv II etapu výstavby.
Doporučujeme, aby záměr proběhl v souladu s POH, tedy rekultivace skládky, a ne obnovení
provozu.
PŘÍLOHY
Příloha 3 – Rozptylová studie
V hodnocení plošných zdrojů znečištění není specifikována velikost otevřené aktivní plochy
v průběhu skládkování. Různá velikost otevřené plochy bude mít vliv na skutečné celkové
množství emisí.
Studie bere v úvahu konfiguraci terénu, opomíjí však lesní průsek J od skládky podél
elektrického vedení. Průsekem za určitých podmínek probíhá zrychlené proudění směrem do
obce Plandry. Doba vnímání např. sirovodíku může být ve skutečnosti delší, než uvádí studie
(1 – 10 h/rok).
Příloha 5 – Hodnocení zdravotních rizik
Citát ze str 19 – 20: „Je-li zdraví chápáno dle definice WHO nejen jako absence nemoci či
poruchy, ale jako komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody, pak možný nedůsledný
přístup provozovatelů skládky, který by vedl k obtěžování zápachem, úletu lehkých odpadů
mimo areál skládky či pomalému postupu při rekultivaci, bude také tento aspekt negativně
ovlivňovat zdraví obyvatel obou přilehlých obcí v smyslu narušení duševní a sociální
pohody.“
Příloha 6 – Biologické průzkumy
Vzhledem k charakteru pozemku je jen málo pravděpodobné, že se na místě nevyskytují
žádní plazi a z obojživelníků pouze skokan hnědý.
Ornitologická studie vychází z desetiletého pozorování v širším okolí zamýšleného záměru.
Bylo by vhodné ji doplnit o pozorování přímo v místě záměru a v době, kdy ptáci hnízdí.
Příloha 7 – Monitoring skládky
Vyhodnocení monitorovacích prací za rok 2006
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Je zarážející, že při ukončení sledování povrchových vod (důvod: velká vzdálenost od
skládky a nejasnost přímého vlivu skládky) Bělokamenského potoka nebylo určeno náhradní
místo, vhodnější pro monitoring, a že se tedy případná kontaminace povrchových vod
nesleduje vůbec. Monitoring stávající skládky nebyl přes doporučení doplněn o další
hydrogeologické vrty. Na skládce nebyl žádný odplyňovací systém, přestože provozovatel
byl již 21.12.2006 upozorněn na to, že je to podle normy nepřípustné.
Přílohy 8
Vyjádření MŽP se vyjadřuje k evidenci příp. výhradního ložiska nebo chráněného
ložiskového území. Poddolování ve 13 století MŽP neeviduje.
Vyjádření Kraje Vysočina se o souladu či nesouladu záměru s Plánem odpadového
hospodářství kraje Vysočina nevyjadřuje.
Posudek Mgr. Davida Zimoly z Muzea Vysočiny dokládá, že již stávající skládka negativně
ovlivňuje historický krajinný ráz mikroregionu. Případná realizace záměru nejbližší okolí
památky ještě více znehodnotí. Upozorňuje zároveň na výskyt šachtic jako pozůstatků po
dolování.
Za Arniku zpracovali:
Ing. Milan Havel, Mgr. Jan Michálek, Ing. Jana Vitnerová
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