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ÚVOD
Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, pro záměr „Úholičky –
úprava tvaru tělesa skládky“, byla zpracována na základě smlouvy o dílo, uzavřené se
společností FCC Regios, a. s. dne 01.11.2019.
Předmětem záměru je úprava tvaru tělesa skládky S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 v k. ú.
Úholičky a Tursko. Skládka byla uvedena do provozu v roce 1995. Skládka umožňuje ukládání
odpadů kategorie „O“ – ostatní, včetně stavebních sutí a zeminy z okolí Prahy.
Úprava tvaru tělesa skládky je navržena za účelem pokračování skládkové činnosti v prostoru
již existujícího provozovaného skládkového areálu, s využitím stávajícího dopravního napojení,
inženýrských sítí a smluvních vztahů s producenty odpadu. Úpravou tvaru se rozumí výšková
úprava a dotvarování doposud nezrekultivované části tělesa skládky. Cílem záměru je
prodloužení návozu odpadů a posunutí doby do uzavření a konečné rekultivaci skládky po
ukončeném skládkování v souladu s platnou legislativou. Po roce 2024 bude možno zařízení
využívat pro ukládání odpadů, které nebude možno využívat materiálově nebo energeticky
a nezbude pro ně jiný způsob likvidace než skládkování.
Pro
posouzení
záměru
bylo
v červnu
2019
podáno
oznámení
záměru
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2232, kód záměru STC2232). Ze závěru
zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a
zemědělství, č. j.: 114672/2019/KUSK, spis. zn.: SZ_080662/2019/KUSK ze dne 04. 09. 2019
vyplývá, že záměr „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky“ může mít významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona. Dokumentaci vlivů předmětného
záměru na životní prostředí dle § 8 zákona je nutné zpracovat především s důrazem na
následující oblasti:
-

zamezení úletů lehkých odpadů, včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem;

-

přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu majícího vliv na pachovou
situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem;

-

konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy;

-

kumulace vlivů se záměry v okolí skládky Úholičky (konkretizovat provozy a možné
kumulativní vlivy);

-

posouzení vlivů na krajinný ráz;

-

podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby
skládkování minimálně o 3 roky), včetně všech vlivů z realizace záměru vyplývajících;

-

upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak, aby odpovídal skutečnému stavu
a byl v souladu s platnou legislativou;

-

v dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na
vyhodnocení, doplnění a dále všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v
obdržených vyjádření k oznámení.

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. K oznámení se v zákonem
stanovené lhůtě dle § 6 odst. 7 zákona (tj. do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce Středočeského kraje) vyjádřily tyto subjekty:
1. Středočeský kraj – vyjádření č.j. 099291/2019/KUSK ze dne 15.07.2019
2. Obec Úholičky – vyjádření č.j. 736/2019 ze dne 22.07.2019
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3. Obec Tursko – vyjádření č.j. 395/7-19 ze dne 23.07.2019
4. Obec Velké Přílepy – vyjádření ze dne 23.07.2019
5. Obec Horoměřice – vyjádření ze dne 23.07.2019
6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření
č.j. 102570/2019/KUSK ze dne 25.07.2019
7. Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí – vyjádření č.j. MUCE 45566/2019
OŽP/L/Vys ze dne 17.07.2019
8. Česká inspekce životní prostředí, OI Praha – vyjádření č.j. ČIŽP/41/2019/8668 ze dne
24.07.2019
9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, – vyjádření č.j.
KHSSC 34152/2019 ze dne 08.07.2019
10. Spolek Kamýk – vyjádření ze dne 25.07.2019
11. Vyjádření veřejnosti OS ze dne 23.07.2019
12. Vyjádření veřejnosti PŠ ze dne 19.07.2019
13. Vyjádření veřejnosti PE ze dne 24.07.2019
14. Vyjádření veřejnosti PL a PS ze dne 25.07.2019
15. Vyjádření veřejnosti MV ze dne 26.07.2019
16. Vyjádření veřejnosti HH ze dne 25.07.2019
17. Vyjádření veřejnosti MB ze dne 26.07.2019
18. Vyjádření veřejnosti JH ze dne 26.07.2019
Obsah připomínek je uveden níže, jejich vypořádání je psáno kurzívou.
1. Středočeský kraj
Souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
2. Obec Úholičky a Tursko - požaduje:
1) v oblasti ochrany podzemních vod doplnění oznámení EIA
Vysvětlení: Kvalita podzemních vod je monitorována v souladu s podmínkami integrovaného
povolení. Kontrola ČIŽP ze dne 12.–13.09.2018 (protokol ze 13.09.2018) k bodu monitoring
podzemních vod (podmínka H.3.2. integrovaného povolení) dospívá k závěru, že podzemní
voda v monitorovacích vrtech „není ovlivněna činností skládky“.
Podzemní vody jsou rovněž sledovány na šachtici drenážních vod D1. Oznámení uvádí toto
hodnocení: ,,Výsledky chemických analýz vzorků vody z drenážní šachty D1 jsou dle zákona
č. 254/2001 Sb. § 2 odst. 2 považovány za podzemní vodu, pro hodnocení jejich kvality je
použita rovněž vyhláška č. 5/2011 Sb. i indikátory znečištění Metodického pokynu z ledna
2014. Z kationtů byly překročeny referenční hodnoty vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro sodík a
amonné ionty. Z aniontů pak byly překročeny ukazatele pro chloridy. Ve vodě z drenážního
systému byly zjištěny i zvýšené hodnoty chromu, niklu a arsenu, které nevyhovovaly vyhlášce
č. 5/2011 Sb. Z organických polutantů překročily limitní hodnoty dané vyhláškou po celé
sledované období pouze obsahy anionaktivních tenzidů.“
Třebaže podle výsledků monitoringu podzemních vod a zjištění kontrolních orgánů (ČIZP) není
jejich kvalita ovlivněna činností skládky, obsahy látek převyšující referenční hodnoty vyhlášky
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č. 5/2011 Sb. v šachtici D1 by měly být nějak vysvětleny, což ale není provedeno ani ve
zprávách z monitoringu, ani v samotném Oznámení EIA. Dále z dostupných informací,
skládkové vody neustále ubývá. Bylo by vhodné zjistit příčiny tohoto úbytku, zdali to nemůže
souviset s problémem nedostatečné drenáže, zmíněném v dřívější dokumentaci. V konečném
důsledku, pokud by se toto potvrdilo, že skládková voda je v tělese zadržována, mohlo by to
mít neblahý vliv na stabilitu masivu aj. důsledky, jako např. přetečení fólie, atpod.
Provozovatel skládky, nechává pravidelně každý rok v souladu s integrovaným povolením
realizovat monitoring kvality vody (podzemní a průsakové).
Z výsledků chemických analýz za rok 2016-2018 vyplynulo, že kvalita vody ve sledovaných
monitorovacích objektech (M1-M4 a D1) prokázala obdobné výsledky. Zvýšené obsahy síranů
a rozpuštěných látek byly zjištěny v podzemní vodě z vrtu M1 (severní okraj skládky). Tento vrt
se nachází proti směru proudění podzemní vody (tedy mimo těleso skládky – je možné ho
považovat za referenční vrt).
Podzemní voda z indikačního vrtu M2 nejeví žádné známky ovlivnění provozem skládky, její
kvalita je dlouhodobě konstantní.
V podzemní vodě z vrtu M1, (vrt nad skládkou) byla zjištěna zvýšená koncentrace dusičnanů,
co může být způsobeno vlivem zemědělství (hnojením okolní půdy) a následnými splachy do
podzemní vody, což vlivem směru proudění podzemní vody se to projevuje i ve vrtech M3 a M4.
V drenážní šachtici D1 jsou zvýšené hodnoty sodíku a chloridů. Toto může být způsobeno
provozem skládky (solení komunikací v areálu skládky) a následnými splachy do drenážní
šachtice. Hodnoty sodíku a chloridů jsou překročeny jen minimálně, vliv na podzemní vody je
tedy zanedbatelný.
Zvýšené hodnoty stopových prvků anionaktivních tenzidů a arsenu byly překročeny pouze
v roce 2016. Od té doby k překročení limitní hodnoty nedošlo.
Překročení limitů vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro prvky Crcelk. a Ni, nepředstavuje v kontextu
posuzované lokality významnou míru znečištění podzemní vody, k překročení indikátorů
znečištění MŽP (2014) nedochází, resp. koncentrace sledovaných kovů jsou dlouhodobě řádově
nižší.
Jelikož překročené hodnoty pravděpodobně nesouvisí se samotným skládkovým tělesem
(neindikují netěsnost skládky), ale souvisí s provozem areálu skládky jako takovým, byla
navržena kromě monitoringu (vychází z IPPC) následující opatření:
-

Omezení solení v prostoru zpevněných ploch skládky – přechod na jinou formu úpravy
zpevněných ploch – např. posyp inertním materiálem, případně kontrola a přetěsnění
ve záhlaví vrtů tak, aby nedocházelo při jarním tání a atmosférických srážkách k
pronikání splachových vod ze zpevněných ploch do těchto vrtů.

-

Zajištění pravidelného provádění zkoušek těsnosti (tyto jsou v současnosti prováděny a
účinnost je ověřována monitoringem).

Závěrem lze konstatovat, že výsledky odpovídají reálnému stavu mírného negativního ovlivnění
okolního prostředí skládkové lokality, často se však projevuje i vliv okolní zemědělské činnosti.
2) v oblasti pachových emisí provedení posouzení — měření pachových látek a ověření, zda
zápach není zdraví škodlivý
Vysvětlení: V Oznámení není pojednáno o pachových emisích. Str. 25 Oznámení EIA uvádí:
„V rámci vydaného integrovaného povolení byla stanovena povinnost jednorázového měření
pachových látek v souladu s vyhláškou č. 362/2006 Sb. nejpozději do 01.08.2009. V platné
FCC Regios, a. s.
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znění integrovaného povolení je tato podmínka vypuštěna, protože měření již proběhlo.
Objednateli není známo, že by si obyvatelé okolní obytné zástavby stěžovali na obtěžování
zápachem.“ To je ovšem v rozporu s poznatky Obce Úholičky. Jisté je, že správným hutněním
a překrývání odpadu na skládce, odplyněním aj. postupy jsou pachové emise ze skládky
minimalizovány. Přesto dochází v některých obdobích roku k významné zátěži obyvatel
Úholiček pachovými látkami.
Vysvětlení Tursko: Na základě poznatků Obce Tursko, dochází v průběhu roku k občasným
únikům pachových emisí, které obtěžují obyvatele obce Turska.
V ČR v současné době neexistují v české legislativě žádné emisní, ani imisní limity pro
koncentrace obtěžování obyvatel zápachem.
Složení pachových látek, především ze skládky na ostatní odpad nelze podrobněji specifikovat.
Obecně, charakter plynných znečišťujících látek, vznikajících na skládce odpadů, vychází ze
složení uložených odpadů, způsobu jejich uložení a tím i z povahy probíhajících procesů v tělese
skládky.
V případě pachových látek je třeba respektovat všeobecné podmínky provozování zdrojů
znečištění pachovými látkami, které dávají za povinnost při technologických zařízeních využívat
dostupné opatření k jejich omezování. Pro zamezení možného zápachu při manipulaci s
odpadem bude vyžadována důsledná kázeň dodržování provozního řádu skládky:
-

Ukládáním odpadu se zvýšeným množstvím pachově postižitelných látek v ovzduší,
prováděním prací způsobující únik plynu nebo čištění jímek pouze při průměrné síle
větru do 15 m/s.

-

V případě nárazového větru a podle místních klimatických podmínek rozhodnout
o dočasném zastavení příjmu odpadů na tělese skládky nebo uzavření skládky vedoucím
skládky. Při síle větru 25 m/s a více skládku uzavřít.

Dále je doporučeno udržovat aktivní plochu ukládáním odpadů do „pruhů“ o šířce 30 metrů
(dle šíře jednotlivých sekcí), s mocnosti vrstvy cca 2,0 m a její pravidelné překrývání větší
vrstvou inertních technologických odpadů nebo technologickými materiály, případně skrápět.
Skládkový plyn z rekultivované i nerekultivované části skládky je aktivně jímán a odsáván.
V případě pachu je pravděpodobný kumulativní (a také převažující) vliv blízké kompostárny
společnosti Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb. V zájmové oblasti převládá jihozápadní
proudění, druhým nejčetnějším směrem větru je proudění ze západního sektoru a případný
zápach se pak z kompostárny šíří jihozápadním a západním směrem, k bytové zástavbě.
Po rekultivaci skládky je riziko vzniku zápachu prakticky nulové, jelikož rekultivovaná část
skládky je aktivně odplyňována. Z jímacích studní je plyn odváděn potrubím a energeticky
využíván v kogenerační jednotce.
3) v oblasti úletů ze skládky začlenit do oznámení EIA opatření k zamezení úletů
Vysvětlení: Oznámení EIA nezahrnuje významný negativní vliv úletů lehkého odpadu ze
skládky. K úletům odpadů ovšem dochází, v r. 2017 dokonce provozovatel skládky dostal za
znečišťování pokutu od ČIŽP (viz vyjádření ČIŽP z 12.06.2019). V běžném provozu jsou úlety
řešeny vysbíráváním v okolí skládky. Vhodné by bylo včlenit např. do kapitoly D.1.8, ale
možné i jinam, každopádně jsou úlety ze skládky významným negativním vlivem, který si
zaslouží řešit formou i dalších nejmenovaných opatření (nejen preventivních — hutnění,
překrývání), ale třeba pomocí umístění ochranných sítí u aktivní plochy. Rovněž kap. D.4.
nezahrnuje žádná opatření pro omezení těchto negativních vlivů — např. mobilní zábrany - sítě.
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Požadavek na řešení těchto problémů souvisejících s činností a prodloužením činnosti skládky
je pro obec Úholičky významný. Je třeba tyto vlivy a opatření do Oznámení zapracovat.
Vysvětlení Tursko: Vzhledem k navýšení tělesa skládky vzniká ještě větší nebezpečí úletů, než
tomu bylo doposud. Vedle schváleného provozního řádu, který určuje činnost hutnění a
přikrývky je nutné do Oznámení zapracovat další způsob opatření pro omezení těchto
negativních vlivů. Dále požadujeme zpracovat způsob řešení bezprostředního odstranění úletů
vzniklých z důvodu mimořádných povětrnostních podmínek.
Problematika úletů je řešena v provozním řádu skládky. V rámci provozování skládky, pro
omezení úletu lehkých materiálů, je povrch skládky (aktivní plocha) překrýván vhodným
materiálem a následně hutněn, je zbudována mobilní síť s výškou 12 m budovaná po směru
převažujících směrů větru. V případě potřeby budou použity i mobilní sítě o výšce 3 m. Bude
zabezpečený okamžitý a periodický úklid v okolí skládky, příp. se zvýší četnost sběru úletu
v okolí skládky.
Úletům lehkých frakcí odpadu z tělesa skládky bude zabráněno instalací záchytných sítí.
Záchytné sítě můžou být umístěny podél rozhraní rekultivovaná / nerekultivovaná plocha
skládky, v případě potřeby doplněné o přenosné (mobilní) podél aktivní plochy skládky.
V souladu s podmínkami Integrovaného povolení provádí provozovatel skládky také
pravidelnou kontrolu okolí skládky a v případě zjištění výskytu úletů neprodleně provádí jejich
odstranění. Sběr úletů provádí prostřednictvím svých zaměstnanců a pomocí externích
dodavatelů včetně pořízení vysokozdvižné plošiny pro sběr ve výškách (stromech). Zde je nutné
připomenout, že ne všechny úlety mohou pocházet ze skládky a mohou být způsobeny
z nákladních vozidel dovozců odpadu na skládku s nezasíťovaným nákladem nebo jen
projíždějících z jiných provozů.
4) v oblasti ozelenění skládky a jejího okolí doplnění o výsadby na hraně skládky směrem k obci
Úholičky
Vysvětlení: Požadavek ozelenění hrany skládky vznesený již v minulosti obcí Úholičky byl
zpracován v projektu ozelenění (Technická zpráva z 2/2019, FCC Česká republika, s.r.o.),
s tímto ozeleněním se počítá ve vyobrazeních i v Pohledové studii, která je přílohou Oznámení.
Pohledová studie však nezahrnuje žádný komentář k této problematice. Pohledová studie
zahrnuje vizualizace pro současný stav i pro navrhovaný stav v podobě po realizaci ozelenění.
Ozelenění je nutným předpokladem, aby mj. i pohledový efekt zvýšení skládky byl zmírněn.
Na str. 11 Oznámení je v rámci kapitoly B.1.6. – popis technického a technologického řešení
záměru konstatováno, že navrženou úpravou tvaru tělesa skládky budou dotčeny mj. stávající
objekty SO31 a SO37 Sadové úpravy a ozelenění tělesa skládky — část III. etapy a IV. etapa.
Na straně 13 Oznámení jsou navržené sadové úpravy a ozelenění zkopírovány z některého z
podkladových dokumentů. S ohledem na dřívější projednání s FCC Regios, a. s. a stupeň
projektové přípravy je provedení ozelenění požadováno jako opatření pro zlepšení vzhledu
skládky od obce.
Vysvětlení Tursko: Blíže specifikovat způsob ozelenění, který je nutným předpokladem
pohledového efektu směrem k obci Tursko tak, aby byl efekt zvýšení skládky zmírněn.
Byla zpracována Studie posouzení vlivu na krajinný ráz, která je přílohou předkládané
dokumentace EIA (doplněná o pohledovou studii). Úprava tvaru tělesa skládky a zkapacitnění
skládky bude mít v hodnoceném území za následek vizuální zvýraznění současného tvaru tělesa
skládky, což se bude projevovat zejména na krátké až středně dlouhé vzdálenosti hlavně směrem
k obcím Úholičky a Tursko. Nicméně je nutné uvést, že toto vizuální zvýraznění nebude vhledem
k současnému rozsahu skládky (výškové a prostorové) jakkoliv významné. Z vybraných
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pohledových míst může dojít k ovlivnění volných pohledů do okolní krajiny. Určité ovlivnění se
dá předpokládat i v případě panoramatických pohledů z okrajů mírných elevací a vyhlídkových
míst např. vyhlídka na Velké Přílepy, vyhlídka Stříbrník apod. Pro zmírnění celkového ovlivnění
a dotčení krajinného rázu bylo doporučeno realizovat doplnění výsadby vegetace uvnitř areálu
skládky (ozelenění hrany skládky), aby se snížil její vizuální projev.
Zmírnění pohledového efektu směrem k obcím Úholičky a Tursko bude realizováno
vybudováním obvodového pásu, který bude tvořen z vysoké zeleně a doplnění sadových úprav
na samotném tělese skládky realizované v rámci rekultivačních prací po naplnění kapacity.
Stromořadí okolo areálů skládek obvykle přirozeně nepřímo plní funkci pro dodatečný záchyt
polétavých složek odpadů. Vzrostlé stromy se přitom nacházejí jak vně, tak uvnitř areálu
skládky.
Na základě předchozích jednání se sousedními obcemi byl zpracován projekt na doplnění
zeleného pásu uvnitř oploceného areálu skládky s vazbou na začlenění do celkového krajinného
rámce. Tato skutečnost byla zapracována do Pohledové studie, která byla v návaznosti na
jednání s obcí Úholičky rozšířena o dálkový pohled z vyhlídky Stříbrník.
Celkově lze konstatovat, že stavební záměr bude mít akceptovatelný vliv na identifikované znaky
krajinného rázu a jeho realizace bude představovat únosný zásah.
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)
Uvedená skládka odpadů je podle kódu 2.2. „Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu
denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t“ stacionární zdroj
znečišťování ovzduší uvedený (vyjmenovaný) v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. vydává příslušný krajský úřad
k vyjmenovaným stacionárním zdrojům závazná stanoviska k umístění a k provedení stavby
k řízením podle jiného právního předpisu (např. k řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon) + následné povolení provozu. K řízení
o vydání závazného stanoviska k umístění předmětného vyjmenovaného stacionárního zdroje,
podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, předloží žadatel odborný posudek
a rozptylovou studii, obojí zpracované autorizovanou osobou v souladu s § 11 odst. 8 a 9 zákona
o ochraně ovzduší.
Vzhledem k tomu, že na předmětný zdroj je vydáno integrované povolení (IPPC), je nutno k
řízení o vydání závazného stanoviska k provedení stavby a k vydání povolení provozu tohoto
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší předložit žádost na Krajský úřad Středočeského
kraje, podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze bez závazného stanoviska podle §
11 odst. 2 písm. b) vydat územní rozhodnutí podle jiných právních předpisů (např. podle zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Rozptylová studie byla zpracována autorizovanou osobou v souladu s § 11 odst. 9 zákona
o ochraně ovzduší a je součástí dokumentace jako příloha 9. Odborný posudek, zpracován
autorizovanou osobou v souladu s § 11 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší bude předložen
v následujícím stupni projektové dokumentace.
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Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Předložený záměr se fakticky nedotýká zemědělských pozemků. Formálně jsou však pozemky
parc. č. 202/6, 202/7, 202/9, 199/9, 199/10, 199/11, 199/13, 199/14 v kat. území Úholičky
vedeny v evidenci katastru nemovitostí s druhem pozemku orná půda. Tento evidovaný stav je
proto v rozporu s využitím výše uvedených pozemků.
Nejedná se o nové pozemky, u kterých by realizace záměru vyžadovala zábor ZPF. Pozemky
byly ze ZPF vyňaty v rámci územního a stavebního řízení a povolení vydaného stavebním
úřadem Roztoky, pracoviště Velké Přílepy pod č.j. Výst. 332/2-514, 817/94-Km dne 14.07.1994,
na základě souhlasu MŽP ČR č.j. OOLP/14094 ze dne 24.05.1994. Na uvedené pozemky je
rozhodnutí o vynětí ze ZPF, ale není vloženo do katastru.
Zdejší orgán ochrany nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., avšak požaduje
odstranění výše uvedeného nesouladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru
nemovitostí.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí,
dotčeným orgánem nebo nemá připomínky. Nepožaduje zpracování dokumentace EIA dle
zákona č. 100/2001 Sb.
Česká inspekce životního prostředí – IO Praha
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)
Hodnocení výše uvedeného záměru je z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší
vypracováno srozumitelně a dostatečným způsobem. V případě realizace navrhované akce bude
ČIŽP vyžadovat její řešení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně ovzduší. Inspekce
požaduje v dalším stupni řízení jasné záruky, že předmětnou změnou nedojde k obtěžování
okolních obyvatel zápachem.
Problematika zápachu je řešena v provozním řádu skládky. Podrobně je popsán zápach
v kapitole B.III.4 Ostatní emise a rezidua.
Emise pachových látek (látky obtěžující zápachem) vznikají při procesu skládkování v rámci
rozkladných, zejména anaerobních, procesů odpadů s obsahem biologicky rozložitelných látek.
Jejich množství závisí zejména na dodržování podmínek pro přijímání odpadů stanovených
právními předpisy, spočívajících zejména v kontrole a omezení příjmu zapáchajících odpadů
nebo odpadů, které mohou zápach při reakci s ostatními uloženými materiály (odpady) nebo
průsakovou vodou ze skládky vyvíjet a na dodržování technicko-organizačních opatření –
důsledné překrývání a zvlhčování tělesa skládky apod.
Z dostupné literatury nevyplývá, že by krátkodobé působení zápachu ze skládky mělo negativní
vliv na zdraví. Zápach na skládkách netříděného odpadu je přirozený a nevyhnutelný důsledek
biologických a chemických procesů, ke kterým dochází při rozkladu organických odpadů. Ne
všechny zápachy ale vyplývají z biologických procesů. Na emisích pachů se podílí i pachy
anorganických složek (amoniak, sirovodík), které jsou součástí anaerobního rozkladu (bylo
identifikováno více než 300 stopových látek). Nepříjemné pachy jsou obvykle spojeny se
sloučeninami obsahujícími síru, především s merkaptany a sulfidy. Rozsáhlá řada stopových
sloučenin je odrazem jak anaerobních procesů rozkladů, které probíhají v odpadní hmotě, tak
širokého spektra chemikálií zavedených prostřednictvím průmyslových a komerčních
odpadních toků. Zápach začíná vznikat již při sběru, přepravě a dalším nakládáním s odpady
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v kombinaci s účinky teploty, času a srážek, kdy je zřejmé, že rozklad organické hmoty začne
dříve, než je odpad umístěn na skládku. Z tohoto důvodu je zřejmé, že jako jediné účinné
opatření se jeví důsledné překrývání odpadu.
V případě správně „vyzrálého“ skládkového plynu lze jeho toxicitu prakticky vyloučit, bioplyn
je v podstatě směs methanu a oxidu uhličitého, jejichž poměr je závislý na podmínkách vzniku.
Chemické složení minoritních sloučenin skládkového plynu je oproti majoritním složkám velice
početné. Počet identifikovaných látek se odhaduje na 500 - 600. Toxický může být např
sirovodík. Hlavním zdrojem síry v substrátu jsou bílkoviny. Proto se dá říci, že skládkový plyn
obsahuje zcela úměrně tolik síry, kolik jí bylo obsaženo v biologicky rozložitelné formě odpadu.
Sirovodík je pro člověka toxický (resp. může způsobit smrt) při nadechnutí již při 1 g/m3.
Skládkový plyn běžně sirovodík v nadlimitním (20 mg/m3) množství neobsahuje. Běžný obsah
sirovodíku je 10 mg/m3, výjimečně do 80 mg/m3 a to v nejmladších obdobích ukládání odpadu.
Dalším šířením a disperzí do okolí jeho koncentrace navíc významně klesá.
V případě ostatních, zejména mikrobiálních příměsí, lze zejména z důvodu termického procesu
při využití skládkového plynu jejich toxicitu vyloučit.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon)
Záměr představuje výraznou výškovou úpravu a dotvarování doposud nezrekultivované části
tělesa skládky formou navýšení části vrchlíku o cca 10 m (na ploše o rozloze 4,2 ha) a tím i
další zvýšení kapacity skládky Úholičky o objem 300 tis. m3. V současné době jsou postaveny
I., II. a III. etapa. IV. etapa je v rozsahu sektoru 4–5 o celkové ploše 16,59 ha. Skládka již v této
podobě opakovaně vykazuje negativní vlivy na své okolí, zejména značné problémy
s nadměrnými úlety a s nedostatečným překryvem odpadů, na což jsou inspekci zasílány
opakované podněty občanů z okolních obcí. V roce 2016 bylo inspekcí při kontrole zjištěno
porušení plnění závazné podmínky D.1.3 platného integrovaného povolení skládky Úholičky,
která stanovuje opatření vedoucí ke snížení prašnosti a omezení vzniku pevných úletů na
skládce a v jejím okolí. Za zjištěné porušení podmínky D.1.3 byla následně společnosti FCC
Regios, a.s. uložena pravomocná pokuta. Poslední doposud neukončená kontrola skládky
Úholičky byla inspekcí provedena dne 09.04.2019, a to opět na základě podnětu, který
poukazoval na úlety ze skládky, což se při fyzické kontrole potvrdilo. Na základě uvedeného
inspekce konstatuje, že plánované výrazné navýšení tělesa skládky o 10 m problémy s úlety
odpadů z tělesa skládky ještě více zkomplikuje. Inspekce proto v dalším stupni řízení požaduje
doplnit dokumentaci o jasné záruky ve formě konkrétních kompenzačních opatření, které
bezpečně omezí problematické negativní vlivy skládky Úholičky na okolní prostředí, zejména
pak nežádoucí úlety.
Problematika úletů je řešena v provozním řádu skládky. Opatřením, pro omezení úletu lehkých
materiálů, je aktivní plocha skládky překrývaná vhodným materiálem a následné zahutnění.
Dále je zbudována mobilní síť s výškou 12 m budovaná po směru převažujícího proudění větru.
V případě potřeby mohou být použity i mobilní sítě o výšce 3 m. Jestli budou opatření
nedostatečná, bude zabezpečen okamžitý a periodický úklid v okolí skládky bez zbytečného
prodlení, příp. se zvýší četnost sběru úletu v okolí skládky.
Úletům lehkých frakcí odpadu z tělesa skládky bude zabráněno překrýváním odpadu inertním
materiálem a instalací záchytných sítí. Záchytné sítě budou umístěny podél rozhraní
rekultivovaná / nerekultivovaná plocha skládky, v případě potřeby přenosné (mobilní) podél
aktivní plochy skládky.
Inspekce má dále zásadní připomínku k přílohové části oznámení P10-1, která se týká možného
seznamu odpadů povolených ke skládkování a k technickému zabezpečení skládky. Uvedené
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seznamy nerespektují skutečnost, že ukládání biologicky rozložitelných odpadů (dále jen
„BRO“) na skládky je zakázáno vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změna vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Tato vyhláška v ustanovení § 4 odstavci 4 odkazuje na přílohu č. 5 vyhlášky
294/2005 Sb., kde se v odstavci B v čísle 4 zakazuje ukládat BRO, které může být ukládáno
pouze tehdy, jedná-li se o složky BRO obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu
odpadů). Pro tento druh odpadů je stanoven harmonogram postupného omezování jejich
ukládání na skládky. Harmonogram je stanoven v bodě 7, odstavci d) v příloze č. 4 k vyhlášce
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změna vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Přílohová část oznámení P10-1 v současné podobě navrhuje pro možný příjem na rozšíření
skládky Úholičky řadu druhů BRO, které však nejsou složkou komunálních odpadů ani složkou
z nich oddělenou. V tomto smyslu jde předložený záměr přímo proti platné legislativě
a obecnému úsilí o snižování podílu biologicky rozložitelných odpadů na skládkách, za účelem
omezení negativních vlivům skládek na životní prostředí, které se projevuje nadměrnou
produkcí skleníkového plynu metanu a zvýšenou měrou zápašnosti skládky.
Závěr:
ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky oddělení odpadového
hospodářství. Inspekce požaduje další posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., a zohlednění připomínek v dokumentaci.
Na skládku jsou přijímány jen odpady BRO, pro které není další využití. Pokud jsou tyto odpady
odmítnuty kompostárnou nebo bioplynovou stanicí k dalšímu využití, můžou se ukládat na
skládku (znečištěné plasty, příměsi kamení atd.).
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze
Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení
není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
Spolek Kamýk, obec Velké Přílepy a Horoměřice – se záměrem nesouhlasí a uvádí tyto
připomínky:
1. Hlavní příjezdovou komunikací Skládky Úholičky je silnice II/240 protínající obec Velké
Přílepy a Statenice, která je dlouhodobě zatížena touto nákladní tranzitní dopravou mezi Prahou
a skládkou Úholičky a tvoří významnou část nákladní tranzitní dopravy v naší obci, na které
dochází prokazatelně dle doloženého měření z roku 2017 k porušování hygienických hlukových
limitů v denních i nočních hodinách, způsobené zejména provozem nákladních vozidel.
(příloha: Protokol o měření hluku Velké Přílepy)
2. Zvýšení kapacity ze současných 2 827 000 m3 na 3 127 000 m3 znamená nežádoucí
prodloužení znečišťování obce a porušování hlukových i imisních limitů v naší obci a
bezpečnostního rizika touto nákladní dopravou na silnicích v obci cca o další 3 roky.
Dle hlukové studie po realizaci záměru nedojde ke změně hlukové situace. Nepříznivá hluková
situace je způsobena intenzivní dopravou vedenou intravilánem obce v těsné blízkosti obytných
objektů. Na základě prognózy intenzit vývoje dopravy lze do budoucna očekávat další zhoršení
hlukové situace, vliv tranzitní dopravy související se skládkou (neočekává se změna četností) se
bude postupem času zmenšovat na úkor ostatní dopravy.
Dle rozptylové studie realizace záměru vyvolá v nejvíce znečištěné části modelové oblasti, tedy
v těsné blízkosti hranice skládkového areálu, snížení imisních příspěvků hodnocených
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znečišťujících látek. Podmínky pro plnění imisních limitů znečišťujících látek se realizací
záměru nezmění.
3. Navýšená kapacita skládky o 300 000 m3 tj. 405 000 tun, znamená při průměrné nosnosti
popelářského vozu a okamžité kapacitě skládky 10 tun, průjezd dalších 40 500 nákladních vozů
při návozu odpadu na skládku a dalších 40 500 nákladních vozů zpět při odjezdu ze skládky.
Celkem tedy 81 000 průjezdů obcí, tj. v přepočtu 108 průjezdů nákladních vozů na jeden
pracovní den! Navíc v tomto výpočtu není započítána doprava z navážené zeminy, která se
používá pro hutnění tělesa skládky, doprava z provozované třídicí linky na odpad ze
separovaného sběru a linky na výrobu tuhého alternativního paliva v areálu skládky.
V obcích Tursko a Velké Přílepy bylo provedeno autorizované měření hluku (příloha 6). Na
základě získaných podkladů byla kvantifikována hluková zátěž způsobená tranzitní dopravou
související s provozem skládky. V měřících místech v současné době dochází k překračování
hyg. limitu pro dopravu při použití korekce LAeq,16h,DEN = 60 dB a LAeq,8h,NOC = 50 dB lze
konstatovat, že příspěvek hluku z dopravy související s provozem skládky na hlukovou situaci v
obcích Tursko a Velké Přílepy je minoritní, do 0,6 dB. Jedná se o průměrnou hodnotu za
provozní dny, vypočtenou na základě dostupných podkladů. V případě ukončení provozu
skládky by i nadále docházelo překračování hyg. limitu.
V rámci aktualizace studie byl vyhodnocen vliv provozu nákladních vozidel pro obsluhu skládky
na přilehlých veřejných komunikacích. Hodnocení bylo provedeno pro nejbližší obydlí umístěná
podél komunikace II/240. Podíl vlivu nákladní dopravy pro obsluhu skládky činí ve výpočtových
bodech 6–11 % vypočtených imisních koncentrací u znečišťujících látek s ročním
průměrováním, tj. pouze setiny až první desetiny mikrogramů (či nanogramů u B(a)P), což
představuje první desetiny % příslušných imisních limitů. Vliv skládkové dopravy na imisní
koncentrace se u látek s krátkodobým průměrováním (PM10 24 hodin a NO2 hodinové) pohybuje
v rozsahu 7–20 % z celkového vlivu dopravy na komunikaci II/240.
4. Provozovaná skládka Úholičky je již dnes nebezpečné místo z hlediska životního prostředí,
viz rozsáhlý požár ze dne 30.04.2018, do budoucna unikající plyny, znečištěné okolí úlety ze
skládky, zápach, trvalé ohrožení spodních vod a okolní půdy, neprostupnost krajiny, zákaz
vstupu do oblasti na dalších 30–50 let apod.
Skládka je provozována v souladu s platnou zákonnou úpravou a nelze hovořit o významném
nebezpečí, plynoucím z provozu zařízení. Předloženým záměrem je dotvarování již
vybudovaného tělesa skládky. Nejedná se o novou stavbu. Provoz skládky je pravidelně
monitorován. Pravidelný monitoring podzemních a povrchových vod provádí firma GEOtest a.
s., jejíž závěrečná zpráva je každý rok předkládána orgánu veřejné správy. Případný únik
nežádoucích látek do podzemních vod je tak pravidelně kontrolován.
Požár byl v areálu skládky Úholičky, ale ne na tělese skládky, ale v jiném zařízení - v hale pro
výrobu alternativního paliva, kde se zpracovávají dále materiálově nevyužitelné odpady
z třídící linky na alternativní palivo, jako náhrada fosilních paliv. Na tomto zařízení byly
instalovány další bezpečností prvky pro detekci a zamezení vzniku požáru.
Konstrukce dna skládky je tvořena nepropustným fóliovým těsněním. Účinnost je ověřována
pravidelným monitoringem.
Odplynění skládky je zajištěno aktivním odplyňovacím systémem. Plyn je veden do kogenerační
jednotky, kde dochází k jeho energetickému využití.
Provoz skládky podléhá pravidelnému monitoringu. V rámci tohoto monitoringu je
kontrolováno složení a množství skládkového plynu. Výsledky nevykazují významný negativní
vliv skládky na znečištění ovzduší ve svém okolí.
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V rámci provozu aktivního odplyňovacího systému na rekultivovaných a nerekultivovaných
plochách skládky se provádí dvakrát měsíčně kontrola systému - regulace a seřízení s měřením
na jednotlivých studnách, větvích a čerpací stanici skládkového plynu (lze doložit protokoly).
Každý měsíc je vypracována odborná zpráva s výsledky měření složení plynu na skládce a ČS
a vyhodnocením stavu technologické části systému čerpání plynu, zjištěnými závadami a
opatření k odstranění. U aktivních (tzn. napojených k čerpací stanici plynu) je realizováno
pomocí kontinuálního analyzátoru čerpací stanice se sledováním obsahu CH4, O2. Složení
skládkového plynu je analyzováno a údaje jsou provozovatelem zaznamenávány a archivovány.
Monitoruje se CH4, CO2, O2, N2 a je prováděno odbornou firmou.
Měření složení skládkového plynu probíhá 2× ročně rovněž odbornou firmou u pasivních
plynových studní na neodplyněné části skládky. Vyhodnocení se provádí vždy za uplynulý rok
v závěrečné zprávě předávané dle IPPC nejpozději do konce února.
V rámci monitorování skládky se pravidelně stanovují na nezrekultivované části skládky emise
metanu produkované ze skládky (hlášení do IRZ) v souladu s integrovaným povolením.
Zahoření skládky nelze považovat za standartní stav provozu, bohužel toto nelze s jistotou
vyloučit. Jedná se o mimořádnou událost a provozovatel v daném případě postupoval
a postupuje s maximální rychlostí a v souladu s pokyny, které jsou pro tento případ zpracovány.
Zájmem provozovatele je tuto mimořádnou událost řešit co nejrychleji jednak s ohledem na
zdraví obyvatel tak i k minimalizaci škod na majetku.
Pro případ požáru je areál vybaven odpovídajícími prostředky k zásahu. V areálu jsou dle
požárního plánu rozmístěny požární body vybavené ručními hasícími přístroji. V areálu je
proveden rozvod požární vody ukončený požárními hydranty.
V případě požáru bude vyrozuměn hasičský záchranný sbor a je proveden okamžitý zásah s
použitím výše uvedených prostředků k likvidaci požáru. Požár může být dále utlumen
přehrnutím hořících předmětů nehořlavým materiálem s následným ochlazováním vodou.
5. Nejbližší a nejvyšší přírodní vrcholy v okolí skládky jsou Ers 345 m. n m, Hřivnáč 321 m. n
m. Současná povolená nadmořská výška skládky byla, i s ohledem na okolní krajinu,
v minulosti stanovena maximálně na 341 m. n m tak, aby nepřevyšovala přirozené přírodní
útvary v okolí.
6. Již nyní činí výška nad obvyklou okolní krajinu 42 metrů na jihovýchodní straně skládky,
což činí z této skládky bohužel nejvýraznější krajinný prvek v okolí! Její další navyšování až
na 52 metrů a nadmořskou výšku 351 m. n m je i z tohoto důvodu zcela nepřijatelné. Dalším
navýšením tělesa skládky by tak došlo jen ke zvýraznění rušivého vlivu v krajině.
Připomínky 5, 6, 7 byly vypořádány ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
7. Požaduje doplnění Studie vlivů na krajinný ráz.
Studie vlivu na krajinný ráz je součástí Dokumentace, jako příloha 8.
8. Požaduje předložení původního stavebního povolení a územního rozhodnutí a integrovaného
povolení skládky pro možnost kontroly plnění jejich podmínek.
Integrované povolení spolu ze všemi povolovacími řízeními skládky Úholičky je dostupné na
webové stránce www.mzp.cz.
(https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=61A51
1F3E30FE307C1257B82004B4909&action=openDocument)
9. Požaduje doplnění Hlukové studie, která bude obsahovat údaje o počtu nákladních vozidel
mířících na skládku, měření, analýzu a vliv hluku z tranzitní nákladní dopravy, způsobené
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navážením odpadů a hutnící zeminy na skládku přes okolní obce Velké Přílepy, Statenice,
Horoměřice, Tursko, Lichoceves a další. Tato studie musí být zpracována na základě aktuálního
stavu nikoliv na základě modelace včetně nulové varianty.
Aktualizovaná Hluková studie a Autorizované měření hluku jsou součástí Dokumentace, jako
příloha 6 a příloha 7.
10. Požaduje doplnění Rozptylové studie, která bude obsahovat údaje o imisní situaci v
průjezdných bodech vozidel mířících na skládku, měření, analýzu a vliv tranzitní nákladní
dopravy, způsobené navážením odpadů na skládku přes okolní obce Velké Přílepy, Statenice,
Horoměřice, Tursko, Lichoceves a další včetně nulové varianty.
Aktualizovaná Rozptylová studie je součástí Dokumentace, jako příloha 9.
11. Požaduje detailněji se zabývat problematikou pachových látek v doplněné Pachové studii.
Problematika pachu je řešena výše ve Vyjádření obce Úholičky a Tursko. Zpracovatelé
dokumentace považují vliv skládky na pachovou situaci za minoritní a vliv je doporučen
minimalizovat technicko-provozními opatřeními, uvedenými v kapitole D.IV.
12. Popsat účinnost a způsob zamezení úniku nežádoucích látek do podpovrchových a
povrchových vod.
Z důvodu technického zabezpečení skládky proti vnikání srážkových vod z okolí do tělesa
skládky a k zachycení srážkových vod z komunikací, je v areálu skládky vybudován systém
záchytných příkopů. Průsakové vody ze skládky jsou svedeny do jímky průsakových vod
s kontrolní a čerpací šachtou, odkud jsou čerpány zpět do tělesa skládky. Konstrukce dna
skládky je tvořena nepropustným fóliovým těsněním. Účinnost je ověřována pravidelným
monitoringem. K ovlivňování kvality povrchové a podzemní vody nemůže docházet.
13. Požaduje zpracovat Průkaz čistoty území, který jasně doloží současnou situaci v nejbližším
okolí skládky a její vliv na čistotu území a vod v porovnání s normovanými hodnotami
nebezpečných látek.
Dle základní zprávy IP, není třeba realizovat doplňkové průzkumné práce, jelikož by
zásadně nepřispěly k získání potřebných nových informací. Na základě existujícího
spektra závadných látek, se kterými se nakládá na lokalitě a ověřenému aktuálnímu
stavu posuzovaného zařízení, byl doporučen jako relevantní indikátor pouze NEL
(nepolární extrahovatelné látky), který slouží standardně k ověřování přítomnosti ropných
uhlovodíků v analyzované matrici.
Koncentrace NEL v podzemní vodě během dlouhodobého monitoringu nebyly zjištěny nad
úrovní detekce použité analytické metody. Rovněž přítomnost NEL v zeminách, vzhledem
k zabezpečení všech zařízení, kde je manipulováno s motorovou naftou proti havarijnímu
úniku a snadné vizuální kontrole drobných úkapů, a podlimitním obsahům NEL v podzemní
vodě, se nepředpokládá.
Na skládce v Úholičkách
a průsakových vod.

probíhá

pravidelný

monitoring

podzemních, povrchových

Monitoring kvality vod skládky Úholičky, tj. monitorované objekty, sledované parametry
a četnost odběru vzorků, je definován:
-

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 05.11.2007 pod č. j.
112484/2007/KUSK OŽP/St. o vydání integrovaného povolení a jeho následujících
změn.
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Monitorovací síť podzemní vody představují čtyři hydrogeologické vrty Ml, M2, M3 a M4.
Sledováním těchto objektů je možné hodnotit jakost a potenciální znečištění podzemní vody,
která opouští areál skládky. Funkce hydrogeologických vrtů M l , M2, M3 a M4 je indikační
a slouží pro monitoring potenciálního vlivu skládky na okolní hydrogeologický systém.
Prostřednictvím drenážní šachty D1 je sledována kvalita vody z drenážního systému založeného
pode dnem jímky výluhových vod. Drenážní šachta je situována cca 4 m od jižního okraje jímky
na výluhy v samotném areálu skládky.
Vrt M1 je lokalizován před samotným areálem skládky ve směru předpokládaného generelního
směru proudění podzemní vody – tzn. referenční. Společně s vrty M2, M3 a M4, které jsou
situovány na jižním okraji uvnitř skládky – vrty indikační, se využívají pro sledování jejího
potenciálního vlivu na okolní hydrogeologický systém.
Kvalitu podzemní vody odtékající z prostoru areálu skládky provozované v současnosti
reprezentuje voda z vrtu M2, M3 a M4. Tyto objekty mohou být skládkou potenciálně ovlivněny,
neboť se nacházejí ve směru proudění podzemní vody pod skládkou na její hranici (směr JZ-SV).
Prostřednictvím těchto objektů je monitorována odtékající podzemní voda a mělo by tudíž být
včas postiženo její potenciální znečištění. Pokud by došlo k úniku cizorodých látek ze skládky
do podzemních vod, změna chemismu by se projevila na prvním místě na kvalitě vody ze
stávajících vrtů M2 až M4.
14. Požaduje předložení Provozního řádu skládky Úholičky se stanovenými kritickými
hodnotami nebezpečných látek.
V provozním řádu nejsou uvedeny kritické hodnoty nebezpečných látek. Nejvyšší přípustné
ukazatele s jejich třídami vyluhovatelnosti jsou uvedené v integrovaném povolení, které je
dostupné na webové adrese www.mzp.cz. Další podmínky, kterými se skládka odpadů řídí při
nakládání s odpadem jsou uvedené v zákoně o odpadech 185/2001 Sb.
15. Požaduje zpracovat Analýzu rizik v souvislosti s možným negativním ovlivněním
podzemních vod.
Cílem analýzy rizika je komplexně popsat existující a reálná rizika plynoucí z
existence znečištění životního prostředí a na základě toho stanovit nápravná opatření. V tomto
případě považujeme zpracování analýzy rizika dle Metodického pokynu MŽP z 3/2011 za
irelevantní. Podle provedeného monitoringu v 5 vrtech (M1–M4 a D1)nedochází k ovlivnění
kvality podzemní vody (Vyjádření obec Úholičky a Tursko).
16. Popsat podrobněji způsob odpojení a přeložení systému odplynění a recirkulaci průsakové
vody a vyhodnotit z toho vyplývající možná rizika při navyšování tělesa skládky.
Při navyšovaní tělesa skládky nedojde k odpojení odplyňovacího systému. Přeložení potrubí
dojde v nezbytném případě při trasování, při spádování a nutnosti zajištění odvodnění potrubí.
Na skládce je provozován aktivní systém odplynění, který je vybudován v souladu s technickými
normami tak, aby bylo maximálně zabráněno nekontrolované migraci skládkových plynů do
okolí.
Základním prvkem pro odplynění tělesa skládky jsou stávající vertikální jímací plynové studny.
Tyto byly zakládány ve dně skládky a postupně vytahovány nahoru současně s navážením
odpadu. Na rekultivované i nerekultivované části skládky (prostor uvažovaného záměru)
z hlediska tvorby plynu byla postupně realizována odplyňovací síť. Z jímacích studní je tedy
plyn odváděn horizontálním potrubím vedeným po povrchu tělesa skládky (ojediněle pod
povrchem) přes kondenzační šachtu do čerpací stanice skládkového plynu. Odtud je plyn veden
do systému na využití energetického potenciálu skládkového plynu (2 kogenerační jednotky).
Provoz a regulace je zajišťováno odborně způsobilou firmou.
FCC Regios, a. s.
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Záměr předpokládá, že v jeho plošném rozsahu bude systém zachován a bude zcela funkční.
Vertikální potrubí u studen v ploše záměru bude nad horizontálním připojením odtahového
potrubí nadstaveno novým potrubím se štěrkovým obsypem a výpažnicí, které bude postupně
jímat bioplyn vznikající z nově ukládaných odpadů. Vodorovné potrubí horního odtahu bude
před zasypáním odpadem upraveno tak, aby bylo zajištěno jeho vyspádování nebo odvodnění
s možností regulace i s ohledem na budoucí sedání skládky.
V rámci rekultivace skládky budou studny ukončeny plastovou šachtou a vzájemně propojeny
potrubím vedeným po povrchu, tzv. horním odtahem na stávající již vybudovaný odplyňovací
systém.
17. Prověřit účinnost kompenzačních opatření pro nadlimitní koncentrace suspendovaných
částic PM10 a benzo[a]pyrenu (dále jen B(a)P“)
Byla aktualizovaná Rozptylová studie, která je součástí Dokumentace (příloha 9). Kompenzační
opatření se uplatňují podle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to od 1.
ledna 2013. Podrobnosti jejich uplatňování jsou stanoveny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně.
Podstatou kompenzačních opatření je umožnění povolení nového zdroje v oblasti, kde
v současné době dochází k překračování imisních limitů nebo by k jejich překročení došlo
vlivem provozu projektovaného zdroje.
Pro rozhodnutí o potřebě kompenzačních opatření podle zákona č. 201/2012 Sb. je podstatné
zařazení zdrojů navržených k umístění a současné splnění těchto 3 podmínek:
-

již dochází nebo vlivem umístění posuzovaného zdroje dojde k překročení imisního
limitu stanoveného pro průměrné roční koncentrace v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 zákona,

-

umístěním posuzovaného zdroje dojde k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 %
imisního limitu pro znečišťující látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok,

-

zdroj má stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu.

Podmínky pro uložení kompenzačních opatření nejsou splněny, proto nejsou navržena.
Opatření při výstavbě a provozu zařízení jsou uvedena v kapitole D.IV.
18. Popsat použitou technologii a prokázat, že nedojde k úniku hnilobných látek v souvislosti s
navyšováním tělesa skládky.
Při navyšovaní tělesa skládky nedojde k odstranění rekultivačních vrstev, takže k úniku
hnilobných látek nemůže docházet. Záměr představuje výškovou úpravu a dotvarování doposud
nezrekultivované části tělesa skládky formou navýšení o cca 10 m. Podrobněji v kapitole „B.I.6.
Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací
nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými
úrovněmi emisí a dalšími parametry“.
19. Doložit výsledky měření a zjišťování jakosti a množství skládkového plynu CH4, CO2, O2,
N2 (dopočítáním do 100%), atmosférický tlak, H2S a CO.
Provoz skládky podléhá pravidelnému monitoringu. V rámci tohoto monitoringu je
kontrolováno složení a množství skládkového plynu. Výsledky nevykazují významný negativní
vliv skládky na znečištění ovzduší ve svém okolí.
Měření složení skládkového plynu probíhá 2× ročně u pasivních plynových studní a u aktivních
(tzn. napojených k čerpací stanici plynu) je realizováno pomocí kontinuálního analyzátoru
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čerpací stanice se sledováním obsahu CH4, O2. Složení skládkového plynu je analyzováno
a údaje jsou provozovatelem zaznamenávány a archivovány. Monitoruje se CH4, CO2, O2, N2.
Přepočtené průměrné obsahy methanu se pohybují na prostoru činné, nerekultivované ploše
skládky za roky 2016–2018, v rozmezí 46,7–52.4 % obj. Přepočtený obsah dusíku se pohyboval
v rozmezí 47,1–55,1 % obj, CO2 v rozmezí 24,3–44,3 % obj.
Skládka se dle ČSN 83 8034 „Skládkování odpadů – odplynění skládek“ řadí do III. třídy, tzn.
Odplynění v průběhu provozu skládky a po rekultivaci bude nutné.
20. Popsat a prokázat, že změna struktury skládkovaného materiálu a navýšení hmotnosti
nebude mít vliv na vodotěsnost a efektivitu odplynění skládky, včetně doložení zkoušek
vodotěsnosti jímek průsakových vod.
Struktura skládkovaného materiálu se nezmění, tzn. že roční navážené množství ani složení
odpadů ukládaných na skládku se nebudou záměrem oproti současnému stavu měnit.
K poškození spodního těsnění přitížením nově navezeným odpadem nedojde, odpad bude
dosypáván do plánovaného stavu, postupně, v předpokládaném časovém horizontu uvedeném
v Dokumentaci. Konstrukce dna skládky je tvořena nepropustným kombinovaným těsnícím
systémem, který je navržen ze tří minerálních vrstev (spraše z výkopu) o tloušťce 3 × 20 cm
ve zhutněném stavu a folie PE-HD o tloušťce 2,0 mm. Těsnění bylo prováděno na základě
schváleného technologického předpisu. Kontrola jakosti obsahuje kontrolní kritéria, druhy
a četnosti prováděných zkoušek. Rozpis druhů a četností vychází z rakouských norem pro
navrhování, výstavbu a kontrolu výstavby skládek odpadů, zejména z ÖNORM S 2076
Geotechnika při stavbě skládky a příslušných ČSN. Tloušťka fólie PE-HD je v nadstandardním
provedení – skutečně realizovaná fólie PE-HD je v tl. 2,0 mm, požadavek platné normy je tl.
min. 1,5 mm. Fólie je z vysokohustotního polyethylénu, stabilizovanému proti UV záření,
hustota min. 0,94 g/cm3, prodloužení při přetrhu 700–800 %, pevnost v tahu 30 N/mm2.
Geotextílie s gramáží 1200 g/m2 rovněž nadstandardně splňuje základní požadavek min.
pevnosti 8 kN dle CBR testu.
Deformace a sedání podloží od přitížení skládkového tělesa je závislá na geologických
podmínkách lokality a na časovém průběhu postupného přitěžování návozem vrstev odpadů.
Výsledné hodnoty sednutí podloží pod tělesem (řádově v cm) jsou vzhledem k velikostem sedání
povrchu skládky zanedbatelné. Na základě výpočtu sedání se svislým geostatickým napětím
v základové spáře byla zjištěna specialistou v oboru geotechniky hodnota sednutí podloží
skládky v Úholičkách 7,7 cm (AQUATIS, Moric, 03/2006) a 5,8 cm (POYRY, Souček, 04/2011).
Z provedených IG průzkumů vyplývá, že podloží skládky je tvořeno přirozenou geologickou
bariérou – z kvartérních zemin tvořených, sprašovými hlínami. Na bázi sprašových zemin byly
zjištěny archivními průzkumy pevné polohy buližníků - tj. prokřemenělé slepence (odolné),
popřípadě nepravidelné vrstvy hrubých štěrků – ověřeny stávajícím průzkumem. Dle
hydrogeologických průzkumů se hladina podzemní vody nachází cca 12,5–16 m pod současným
terénem.
Celkově je v tělese skládky navrženo cca 100 ks jímacích studní bioplynu. Do současné doby
bylo založeno 95 jímacích studní plynu, z toho cca 50 se nachází v již zrekultivované ploše
a jsou opatřeny zakončením s napojením na systém odtahu bioplynu (tzv. horní odtah). Na
nerekultivované části jsou zbývající studny se zařazením do III. třídy rovněž napojeny jímacím
potrubím vedeným po povrchu skládky do nápojných míst páteřního rozvodu plynového potrubí.
Odplyňovací systém bude napojen na systém předchozích etap včetně koncového zneškodnění
plynu. Odplyňovací systém bude tvořený na ploše záměru 23 ks jímacích studní s jímacím
potrubím. Jímací studny budou nadstavovány svislým perforovaným potrubím obsypaným
štěrkem do ocelových výpažnic, které budou nadstavovány postupně s ukládáním odpadů. Po
zaplnění odpadem v rámci rekultivace skládky budou studny ukončeny plastovou šachtou
FCC Regios, a. s.
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a vzájemně propojeny potrubím vedeným po povrchu, tzv. horním odtahem na stávající již
vybudovaný odplyňovací systém.
Pro akumulaci průsakových vod slouží otevřená zemní jímka spojená se
železobetonovou kontrolní a čerpací šachtou. Zemní jímka je zatěsněna fólií PE-HD
a minerálním těsněním (2 × 200 mm). Pod jímkou je umístěn kontrolní drenážní systém pro
detekci případné netěsnosti nádrže. Na stěnách a na dně čerpací jímky průsakových vod byla
provedena zkouška těsnosti povrchu a svarových spojů na vnitřní vystýlce těsnící fólie PEHD
tl. 2 mm (firmou PASTELL spol. s r.o.). Zkoušky se provádí pravidelně v souladu s IPPC
a ČSN. Mezi sledované ukazatele patří jedenkrát za 2 roky kontrola konstrukce jímky
průsakových vod a jedenkrát za 5 let kontrola nepropustnosti jímky průsakových vod.
21. Doložit monitoring podzemních vod realizovaného pomocí dynamického odběru vzorků z
referenčních vrtů s parametry pH, NH4+, Cl-, NO2-, As, Cd, Crcelk., Pb, Cu, NEL, fenoly, CN, F-, BTEX, Σ PAU, provedené oprávněnou osobou s autorizací nebo oprávněnou laboratoří.
22. Doložit monitoring průsakové vody realizovaného odběrem směsného vzorku z jímky
průsakových vod s parametry pH, vodivost, Fe, Cl- , F- , Al, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Hg, Crcelk.,
Zn, CHSKCr, BSK5, NEL, NO3- , NO2- , NH4+, SO42-, CN- , fenoly, PAU, provedené
oprávněnou osobou s autorizací nebo oprávněnou laboratoří.
Vyjádření k bodu 21. a 22. Každoročně se zpracovává zpráva Vyhodnocení monitorovacích
prací za předcházející rok. Dle poslední zprávy v indikačních vrtech M1 a M2 nedochází
k překračovaní stanovených limitů. V podzemní vodě z vrtu M1 byla zjištěna zvýšená
koncentrace dusičnanů, co může být způsobeno vlivem zemědělství (hnojením okolní půdy)
a následnými splachy do podzemní vody, což vlivem směru proudění podzemní vody se to
projevuje i ve vrtech M3 a M4.
23. Doložit způsob hutnění, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů),
sesedání a změny tvaru skládkového tělesa dle příslušných norem.
Změna struktury skládkovaného materiálu (odpadu) se nebude měnit, tzn. že roční navážené
množství ani složení odpadů ukládaných na skládku se nebudou záměrem oproti současnému
stavu měnit. Při realizaci záměru se nepočítá se změnou technologie skládkování odpadů
oproti současnému stavu, definovanému integrovaným povolením, provozním řádem
a havarijním plánem skládky.
Hutnění bude prováděno jako doposud dvěma kompaktory váhy 50 a 38 tun. Právě
u komunálních odpadů lze dosáhnout vyšší tonáží kompaktoru vyššího stupně zhutnění.
Opakované a vícenásobné pojíždění vrstvy těžším strojem vytváří mnohem lepší podmínky pro
zahájení odplynění skládky bez nežádoucí aerobizace a je výrazně omezeno i nebezpečí
zahoření, resp. vzniku požáru na tělese skládky. Doporučená mocnost vrstvy odpadu pro účinné
zhutnění kompaktorem je od 1,5 do 2 m. V tělese skládky je zakázáno tvořit při hutnění odpadů
výrazné výškové rozdíly a odpad z nich místo rozdrcení několika pojezdy kompaktorem tímto
strojem shazovat bez řádného zhutnění. Odpad musí být bez prodlení po jeho vysypání rozhrnut
a zhutněn pojezdy kompaktoru, ve špičkách se připouští delší čas ke zvládnutí návozu.
Polohové změny a přetváření tělesa skládky - je zjišťováno geodetickým měřením. Jako vztažná
soustava slouží síť stabilizovaných bodů po obvodu skládky mimo rozsah výstavby tělesa
skládky, účinky vody a jinými vnějšími vlivy. Struktura změn a tvarové složení tělesa se během
provozování zaměřuje min. jednou ročně. Měření polohových změn tělesa skládky (deformace,
dosedání, stabilita svahů) se provádí v pravidelných intervalech (rovněž min. 1x ročně)
s následným vyhodnocením stavu.
24. Doložit záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami
za dobu alespoň 5 let.
FCC Regios, a. s.
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25. Doložit zápisy o havarijních situacích, včetně ohlášení krajskému úřadu a ČIŽP.
Vyjádření k bodu 24. a 25. Každoročně je zpracována zpráva o plnění podmínek integrovaného
povolení. Dle poslední zprávy (2018), havarijní situace v roku 2018 nenastala. Dle zprávy jsou
záznamy o prováděných hav. opatřeních vedeny správně s v souladu s integrovaným
povolením.
Zprávy
jsou
dostupné
na
webové
adrese
www.mzp.cz
(https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=61A5
11F3E30FE307C1257B82004B4909&action=openDocument)
26. Požaduje předložit podrobně zpracovanou nulovou variantu záměru.
A. Zpracování nulové varianty (tedy bez realizace záměru), je uvedeno v kapitole „B.I.6. Popis
technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných
pro realizaci záměru a v kapitole E. Porovnání variant řešení záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími
dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry“.
27. Požaduje předložit podrobný popis technologie a její změny při navyšování tělesa skládky,
včetně uvedení referenčních staveb oznamovatele s navyšováním tělesa skládky a její výsledky.
Podrobně zpracován popis technologie navýšení tělesa skládky je v kapitole „B.I.6. Popis
technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných
pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí
a dalšími parametry“.
Podobné referenční stavby jsou například Skládka Řepiště, kde probíhá úprava tvaru tělesa
skládky navýšením o cca 4,0 m.
28. Požaduje předložit podmínky a rozměry ochranného pásma skládky včetně vyhodnocení
jejich vlivu a souladu se zastavěným a budoucím zastavitelným územím dle územních plánů
obcí v okolí, dle ČSN 83 80 30, která stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu
povrchových skládek odpadů.
Podmínky a rozměry ochranného pásma skládky nejsou stanoveny žádným rozhodnutím.
29. Požaduje vyhodnotit vliv skládky a souladu ochranného pásma skládky s vodními útvary v
okolí dle ČSN 83 80 30, která stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu
povrchových skládek odpadů, zejména vliv na Podmoráňský potok, kdy prameniště jeho
přítoku se nachází 300 metrů po svahu od hranice skládky. https://mapy.cz/s/3woXL
https://mapy.cz/s/3woYl
Skládka nemá stanoveno ochranné pásmo. Dle poslední zprávy z roku 2018 v indikačních
vrtech M1 a M2 nedochází k překračovaní stanovených limitů. V indikačním vrtu M3 a M4, by
zvýšené hodnoty dusičnanů, co není pravděpodobně způsobeno provozem skládky, ale splachy
ze zemědělské půdy (hnojením okolní půdy). Na základě výsledku monitoringu lze konstatovat,
že k ovlivnění Podmoráňského potoka nedochází.
30. Stávající skládka byla založena před platností zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a nebyla
dle tohoto zákona nikdy posuzována./
Zákon 185/2001 Sb. ukládá zákonné povinnosti k provozu skládky a ty jsou plněny, viz. zápisy
z kontrol apod. Skládka Úholičky má platné integrované povolení, souhlas k provozu od KÚ
Středočeského kraje a splňuje podmínky BREF.
31. Požaduje posouzení kumulativního vlivu skládky na životní prostředí s jinými záměry,
včetně v areálu provozované třídicí linky na odpad ze separovaného sběru a linky na výrobu
tuhého alternativního paliva včetně související dopravy.
FCC Regios, a. s.
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Posouzení kumulativních vlivů skládky je uvedeno v kapitola B.I.4 předložené Dokumentace.
32. Požaduje doložení stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy a Krajského úřadu pro
Středočeský kraj o potřebnosti navyšování kapacity skládky.
Záměr je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro
období 2016–2025, konkrétně s cílem 3 – Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní
síť zařízení k nakládání s odpady na území SK, pro který je v zásadách specifikováno, že je
„potřeba využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni“ (jsou v
souladu s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími dostupnými technikami). Skládka
Úholičky je provozována v souladu s platnými normami ČSN řady 83 a její vybavení je na
vysoké technické úrovni, čímž konceptuálně zapadá do POH SK.
33. Nesouhlasí s cílem záměru, tj. prodloužení životnosti skládky, a to i po roce 2024.
34. Upozorňuje na platné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech § 21 odst. 7, kterým je na
skládky od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné
odpady stanovené prováděcím právním předpisem.
35. V Hlukové studii a Autorizovaném posouzení vlivů na veřejné zdraví, se i po roce 2024
předpokládá funkčnost a provoz skládky, což je v přímém v rozporu se zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech § 21 odst. 7.
Vyjádření k bodu 33, 34 a 35. Navrhovaná kapacita záměru by měla být postačující po cca 3
roky ukládání odpadu, sníží-li se ukládané množství odpadů v důsledku lepšího materiálového
či energetického využití, vystačí kapacita skládky i na delší dobu. Na skládky je podle současně
platného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech § 21 odst. 7., od roku 2024, zakázáno ukládat
směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním
předpisem. V době provozu budou plněny všechny zákonné povinnosti.
Z výše uvedených důvodů požaduje podrobné projednání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, doložení požadovaných informací a veřejné projednání
záměru.
Nařízení veřejného projednání je plně v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Dle
§ 17, písm. a) a b) zák. č. 100/2001 Sb. příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li
odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Příslušný úřad je povinen zajistit,
aby se nařízené veřejné projednání konalo nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření
k dokumentaci.
Přílohou zaslaného vyjádření je „Protokol o zkoušce č.: P25-251-17“ ze dne 27.09.2017.
Na základě požadavků, které vyplývají ze závěru zjišťovacího řízení pro posuzovaný záměr byla
hluková studie aktualizována tak, aby kvantifikovala vliv tranzitní dopravy, související s
provozem skládky, na hlukovou situaci v obcích Tursko a Velké Přílepy.
Vyjádření veřejnosti - OS ze dne 23.07.2019
Rozporuje tvrzení uvedená v Oznámení záměru. Jedná se o zjevné nepravdy uvedené
v souvislosti se zápachem, což je, vedle výrazných úletů odpadu, jedna z mála věcí, které může
běžný občan vnímat bez odborného studia výsledků testů jímaných plynů, rozborů skládkových
a spodních vod nebo sledování skladby naváženého odpadu či posuzování stavu a trvanlivosti
podkladové fólie. Přestože vnímání zápachu a jeho intenzity je do jisté míry záležitostí
subjektivních pocitů každé osoby, lze jej v případě přítomnosti skládky bez problémů
prezentovat jako objektivní problém.
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Na str. 25 Oznámení záměru v části B.III.4. Ostatní emise a rezidua je v odstavci Zápach mj.
uvedeno: „Objednateli není známo, že by si obyvatelé okolní obytné zástavby stěžovali na
obtěžování zápachem.“
Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, zápach působený skládkou je v obci opakovaně diskutován
na zasedání zastupitelstva a pokaždé byla o stížnostech firma FCC Regios informována. Jen v
posledních dvou letech lze prokazatelně dohledat tyto skutečnosti:
Na zasedání dne 15.05.2017 po upozornění občanů na zápach starostka uvedla, že následující
den přednese stížnost na valné hromadě FCC Regios, což proběhlo s vysvětlením, že byl
způsoben zvětšeným množstvím návozu na skládku v daném měsíci (SIC!, viz zápis z VZ
zastupitelstva ze dne 06.11.2017).
Z daného vysvětlení je tedy zřejmé že:
1. „zvýšené množství závozu“ se děje opakovaně a opakovaně se projevuje zápachem;
Neočekává se změna četností dopravy na skládku. Právě naopak, postupem času se
pravděpodobně sníží množství dopravy směrující na skládku na úkor ostatní dopravy.
V případě pachových látek bude skládka respektovat všeobecné podmínky provozování zdrojů
znečištění pachovými látkami, které dávají za povinnost při technologických zařízeních využívat
dostupné opatření k jejich omezování. Pro zamezení možného zápachu při manipulaci
s odpadem je dodržován schválený provozní řád skládky. Je udržována aktivní plocha
ukládáním odpadů do „pruhů“ o šířce 30 metrů (dle šíře jednotlivých sekcí ), s mocností vrstvy
cca 2,0 m a je pravidelně překrývána větší vrstvou inertních technologických odpadů nebo
technologickými materiály, případně skrápěna. Skládkový plyn z rekultivované
i nerekultivované části skládky je aktivně jímán a odsáván.
Pach je vyřešen ve Vyjádření obec Úholičky a Tursko.
Po rekultivaci skládky je riziko vzniku zápachu prakticky nulové, jelikož rekultivovaná část
skládky je aktivně odplyňována a povrch skládky je zatěsněn. Z jímacích studní je plyn odváděn
potrubím a energeticky využíván v kogenerační jednotce.
2. při navýšení kapacity skládky bude „zvýšené množství závozu“ pravděpodobně trvalé,
zákonný termín pro ukončení skládkování platí beze změny, zvýšená kapacita tedy povede k
vyšším závozům, a tedy i zápachu);
Vypořádáno ve vyjádření ve vyjádření Spolek Kamýk, obec Velké Přílepy a Horoměřice.
3. Firma Regios o stížnostech na zápach věděla. Situace se stížností na zápach se opakovala na
zasedání 23.04.2018 a opět byla následně upozorněna firma Regios. Znovu pak ještě
25.06.2018.
Problematika zápachu pak byla (mimo jiné) diskutována za osobní přítomnosti zástupců FCC
Regios pánů p. Luňáčka a p. Sedláčka na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 27.05.2019,
tedy zhruba měsíc před podáním Záměru.
Z uvedeného vyplývá, že minimálně problematika zápachu je v oznámení bagatelizována a je
podpořena vědomě nepravdivým tvrzením předkladatele. Vzhledem k tomu, že jako občan
nemám dostatečnou odbornost k posouzení ostatních, nepochybně významnějších aspektů
navýšení skládkové kapacity a následných primárních i sekundárních dopadů na životní
prostředí a celkovou dlouhodobou zátěž okolí skládky žádám, aby byl celý záměr podroben
detailnímu nezávislému komplexnímu posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb.
Vypořádáno ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
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Vyjádření veřejnosti – PŠ ze dne 19.07.2019
Z níže uvedených důvodů se záměrem nesouhlasí
1. Provozovaná Skládka Úholičky je již dnes nebezpečné místo z hlediska životního prostředí,
viz rozsáhlý požár ze dne 30.04.2018, dále do budoucna unikající plyny, trvalé ohrožení
spodních vod, neprostupnost krajiny apod.
Obsahově stejné jako vyjádření Obec Úholičky a Tursko. Vypořádáno ve vyjádření Obec
Úholičky a Tursko.
Požár byl v areálu skládky Úholičky, ale ne na tělese skládky, ale v jiném zařízení - v hale pro
výrobu alternativního paliva, kde se zpracovávají dále materiálově nevyužitelné odpady
z třídící linky na alternativní palivo, jako náhrada fosilních paliv. Na tomto zařízení byly
instalovány další bezpečností prvky pro detekci a zamezení vzniku požáru.
2. Nejbližší přírodní vrcholy v okolí jsou Ers 345 m. n m, Hřivnáč 321 m. n m. Současná
povolená nadmořská výška skládky byla, i s ohledem na okolní krajinu, v minulosti stanovena
maximálně na 341 m. n m tak, aby nepřevyšovala přirozené útvary v okolí. Již nyní činí výška
nad obvyklou okolní krajinu 42 metrů na jihovýchodní straně skládky, což činí z této skládky
bohužel nejvýraznější krajinný prvek v okolí! Její další navyšování až na 52 metrů a
nadmořskou výšku 351 m. n m je i z tohoto důvodu zcela nepřijatelné a jen by tak došlo ke
zvýraznění rušivého vlivu v krajině,
Obsahově stejné jako vyjádření Obec Úholičky a Tursko. Vypořádáno ve vyjádření Obec
Úholičky a Tursko.
3. Z rozptylové studie vyplývá, že v oblasti skládky převládá jihozápadní proudění směrem k
obci Velké Přílepy a že imisní limity polétavého prachu PM10 a PM2,5 jsou již nyní na 86 %
imisního limitu. Tyto limity budou navýšeny o několik % a také díky navýšení bude dolet těchto
částic do větší vzdálenosti směrem k obci Velké Přílepy. Přičemž dopad na obec Velké Přílepy
nebyl sledován.
Dále požaduje:
• Doplnění dokumentace o Studii vlivů na krajinný ráz.
Byla doplněná Studie vlivu na krajinný ráz a je součástí Dokumentace jako příloha 8.
• Doplnění Rozptylové studie záměru „Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky" také pro
referenční bod „Velké Přílepy, ulice Sportovní".
Aktualizovaná Rozptylová studie je součástí Dokumentace, jako příloha 9.
• Podrobné projednání záměru v rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí včetně
veřejného projednání záměru.
Vyjádření veřejnosti – EP ze dne 24.07.2019
Jako občan Úholiček, který se na skládku dívá v celém jejím rozsahu, nesouhlasím
s navyšováním skládky.
Se skládkami nesouhlasím obecně, jelikož ničí životní prostředí. Recykluji tak, že popelnici
skoro nepotřebuji.
Chápu, že skládka už tu stojí a byla povolena. Z hlediska logiky je jasné, že veškeré hodnocení
rizik bude stejné, jako při posuzování před stavbou. Nemohu ale souhlasit třeba s názorem pana
RNDr. Alexandra Skácela, že z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného
stupně zátěže životního prostředí převahu pozitivních důsledků realizace záměru v oblasti
zdravotní i v oblasti celospolečenské.
FCC Regios, a. s.
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Z posouzení rizika imisí chemických škodlivin v řešeném území se dokonce očekává nepatrné
snížení imisní zátěže prašností.
V kvantitativním odhadu zdravotního rizika – hlučnost, se konstatuje, že po realizaci záměru
se počet rozmrzelých obyvatel nezmění, a to ve všech stupních (silné, střední i mírné obtěžování
hlučností).
Z těchto vyjádření je zcela jasně patrné, že rozmrzelý občan nikoho nezajímá, skládka je vlastně
úžasné dílo.
Ačkoliv budou vlivy hodnoceného záměru objektivně zanedbatelné a ve výsledném sumárním
hodnocení i z hlediska veřejného zdraví nepatrně příznivé, není vyloučena zvýšená vnímavost
obyvatel v ojedinělých osídlených lokalitách v okolí vůči pokračující dopravě a nakládání
s odpady, kterou realizace záměru představuje. Pozitivní celospolečenské vlivy spočívají
v oblasti zajištění možností a kapacity zneškodňování odpadů skládkováním v rámci svozové
vzdálenosti v regionu a plnění opatření koncepčních dokumentů, které zohledňují i oblast
nakládání s odpady.
Podmínky pro ochranu veřejného zdraví současných obyvatel dotčené oblasti se realizací
záměru nezmění způsobem, který by byl nepřijatelný a záměr svým provozem objektivně ovlivní
jako celek nepatrným způsobem příznivě podmínky pro ochranu veřejného zdraví v dotčených
sídelních lokalitách ve srovnání se současným stavem.
Celospolečenským přínosem je především realizace a plnění zásad programu odpadového
hospodářství Středočeského kraje. Z tohoto pohledu se realizace záměru jeví jako potřebná.
V oznámení záměru je uvedeno, že množství odpadu se pohybuje cca 10 t/denně. Tj. za tři roky
cca 11 mil. tun odpadu. Zajímalo by jej, zda z hlediska statiky jsou všechny technologie uvnitř
tělesa na toto zatížení stavěné, zda nedojde vlivem zátěže v horní části skládky k její deformaci
a rozlomení svahů.
Uvedený výpočet je nesprávný, v případě 10 tun za den to za tři roky provozu včetně sobot činí
pouhých 9 tis. tun odpadu a nikoliv 11 mil tun odpadu.
Technologický postup skládkování a související činnosti skládky při zahájení provozu
navrhovaného záměru se nebude měnit.
Svah tělesa skládky je tvarován dle svahových laviček vybudovaných podle projektu. Výškově
je těleso budováno po jednotlivých etážích, které se pravidelně sleduje a vyhodnocuje pomocí
geodetického zaměření povrchu a tvaru skládky ve vztahu na množství přijatých odpadů na
skládce.
Stabilita, tvar a sedání povrchu tělesa skládky je pravidelně sledováno. Reálný aktuální stav
geometrie skládkového tělesa je pravidelně zdokumentován na základě geodetického měření na
fixních indikačních bodech na povrchu skládkového tělesa. V prostoru I. etapy výstavby skládky
v Úholičkách po rekultivaci prvních ploch byl od 07/2002 zahájen systematický monitoring.
Postupně byl v rámci instrumentace a rekultivace skládky zakládán systém dalších indikačních
bodů (v současnosti celkem 24) charakterizující deformační chování skládkového tělesa. Je
zřejmé, že i množství odčerpaného skládkového plynu má značný význam na konečnou hodnotu
sedání skládkového tělesa. V rámci realizace každé další rekultivace je bodové pole
rozšiřováno o nové měřické body.
Také při řešení sedání skládky nelze opomenout i sedání jejího podloží. Deformace podloží je
závislá na geologických podmínkách lokality a na časovém průběhu postupného přitěžování
návozem vrstev odpadů. Výsledné hodnoty sednutí podloží pod tělesem (řádově v cm) jsou
vzhledem k velikostem sedání povrchu skládky zanedbatelné. Na základě výpočtu sedání se
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svislým geostatickým napětím v základové spáře byla zjištěna specialistou v oboru geotechniky
hodnota sednutí podloží skládky v Úholičkách 7,7 cm (AQUATIS, Moric, 03/2006) a 5,8 cm
(POYRY, Souček, 04/2011). Z provedených IG průzkumů vyplývá, že v podloží skládky jsou
kvartérní zeminy, které jsou zastoupeny, vzhledem k morfologii terénu, především eolickými,
podružně pak i terasovými štěrky. Při bázi eolicko-deluviálních zemin byly archivními
průzkumy dále zjištěny polohy buližníků - tj. prokřemenělé slepence (odolné), popřípadě vrstvy
hrubých štěrků – ověřeny stávajícím průzkumem.
Z hlediska požární bezpečnosti, by jej zajímalo, jakým způsobem je prostor a zařízení uvnitř
objektu nově chráněno, aby nedocházelo k požárům, jako v případě třídičky plastů. Tento
incident je více než alarmující, aby skládka byla v co nejkratší době ukončena.
Požár byl v areálu skládky Úholičky, ale ne na tělese skládky, ale v jiném zařízení – v hale pro
výrobu alternativního paliva, kde se zpracovávají dále materiálově nevyužitelné odpady
z třídící linky na alternativní palivo, jako náhrada fosilních paliv. Na tomto zařízení byly
instalovány další bezpečností prvky pro detekci a zamezení vzniku požáru. Požár může
vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a technologické kázně, případně cizím
zaviněním.
V případě požáru může dojít ke vznícení hořlavého podílu odpadů, případně k hoření
skládkového plynu. Rozšíření požáru do okolních porostů, například unášením hořícího
materiálu větrem, je málo pravděpodobné, okolí skládky je využíváno k zemědělské produkci.
Pro případ požáru je areál vybaven odpovídajícími prostředky k zásahu. V areálu jsou dle
požárního plánu rozmístěny požární body vybavené ručními hasícími přístroji. V areálu je
proveden rozvod požární vody ukončený požárními hydranty.
V případě požáru bude vyrozuměn hasičský záchranný sbor a je proveden okamžitý zásah
s použitím výše uvedených prostředků k likvidaci požáru. Požár může být dále utlumen
přehrnutím hořících předmětů nehořlavým materiálem s následným ochlazováním vodou.
Nikde, v celém záměru nenašel ani slovo o tom, jakým způsobem bude skládka za sto a více let
likvidována, co se vlastně bude dít s obsahem, kdo to zaplatí a jaký vliv to bude mít na místní
nové rozmrzelé občany.
Provozovatel před zahájením provozu skládky musí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
§ 21 odst. 1 a) prokázat, že zřídil zvláštní účet podle § 50 a vytvářet a vést finanční rezervu na
rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu v rozsahu stanoveném
tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Dále musí zabezpečit po ukončení provozu
skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní
prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu
nejméně 30 let.
Občané by se měli mít možnost vyjádřit v místním referendu, zda souhlasí, či nesouhlasí s
navýšením skládky!
Tento požadavek nemá přímou souvislost s procesem posuzování vlivu záměru na životní
prostředí a zdraví obyvatel.
Vyjádření veřejnosti – PL a PS ze dne 26.06.2019
Životní prostředí obyvatel obce Úholičky (jakož i okolních obcí) je přítomností skládky
podstatně zhoršené, což ze záměru nevyplývá. V záměru se uvádí, že skládka je dostatečně
zajištěna proti úletům odpadu a proti šíření zápachu řádným překryvem, případně dalšími
opatřeními.
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Ve skutečnosti však ze skládky dlouhodobě ulétává odpad, což lze dobře pozorovat například
na okolních stromech v zimním období, dokud nejsou olistěné. Na stromech je zachyceno velké
množství igelitových pytlů, zřejmě z komunálního odpadu. Není jasné, zda provozovatel
skládky je schopen úletům zabránit. V Obecních novinách Úholičky, č. 5/2019, tvrdí, že úlety
jsou způsobeny zejména nezabezpečenými vozidly přivážejícími odpad na skládku.
Vypořádáno ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
Po celý rok, v závislosti na počasí, skládka obtěžuje okolní obce silným zápachem.
Provozovatel v záměru uvádí, že: „Provozem zařízení nebude šířen zápach, zapáchající odpady
nejsou na skládku v souladu s provozním řádem přijímány. Omezení emisí pachových látek je
docíleno řádným překryvem ukládaného odpadu dostatečným množstvím inertního materiálu,
který účinně brání případnému možnému šíření zápachu a přispívá k minimalizaci riziko
obtěžování zápachem. Dále je dodržována přísná kontrola na vstupu do zařízení (zejména
vyloučení silně zapáchajících látek z přijímaných odpadů)." (str. 25) Ve skutečnosti však
skládka Úholičky prokazatelně přijímá silně zapáchající odpad - kaly z bubenečské čistírny
odpadních vod. Opatření na skládce nejsou dostatečná, aby zápach minimalizovala.
Vypořádáno ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
Z bubenečské čistírny odpadních vod je v současné době na skládku ukládán odpad 190801 Shrabky z česlí. Původci kalů, pokud pro svůj odpad nenašli jiné vhodné zařízení, které by jejich
odpad přijalo, tak pro ukládku odpadu využívají i skládku Úholičky, v případě, kdy jsou splněny
podmínky pro příjem odpadu na zařízení skládka.
Záměr ani jeho přílohy se nevěnují rizikům pro lidské zdraví, jako jsou emise organických
sloučenin ve skládkovém plynu (dichlormethan, benzen, vinylchlorid, toluen, xyleny,
ethylbenzen…), těžkých kovů či mikrobiálních patogenů (houby, plísně, bakterie). Pro
obyvatele obce je znepokojující, že o těchto emisích nedisponují žádnými konkrétními
informacemi. Obecně se přitom ví, že tyto emise skládkování provázejí.
Skládkový plyn je dle ČSN 83 8034 tvořen metanem (CH4) obvykle se vyskytující
v koncentracích 50–64 % objemových, oxidem uhličitým (CO2) v koncentracích cca 28–38 %
objemových a do 5 % objemových také dusíkem (N). Příměsi a stopové prvky skládkového plynu
mohou být tvořeny sulfanem (H2S) vyskytujícím se obvykle na skládkách obsahujících společně
biodegradabilní odpady a odpady s obsahem železných kovů v běžných koncentracích okolo
10 mg ∙ m-3, výjimečně až 80 mg ∙ m-3 u nově zaplňovaných částí skládek. Dále může skládkový
plyn obsahovat také argon jako zbytek z vnikání vzduchu do tělesa skládky a oxid dusný (N2O)
s koncentracemi nižšími než 0,3 % objemového.
Skládka je odplyňována v souladu se zatříděním podle ČSN 83 8034 a je stavebně provedena
pro aktivní systém odplynění, aby bylo maximálně zabráněno nekontrolované migraci
skládkových plynů do okolí. Předpokládá se, že bioplyn bude energeticky využíván
v kogenerační jednotce nebo likvidován ve vysokoteplotní pochodni (po dobu revize či opravy
KG), které jsou součástí stávající technologické části odplyňovacího systému.
Opatřením pro zamezení úniku případných těžkých kovů a mikrobiálních patogenů do prostředí
je překryv vhodným materiálem a následně se aktivní plocha skládky zhutňuje.
Jako obyvatelé obce Úholičky se obávají, že plánované navýšení skládky problematickou
situaci minimálně prodlouží, dost možná však zhorší (horší dostupnost ve větší výšce, větší
náchylnost k rozfoukávání…), věří proto, že tyto okolnosti budou posouzeny v rámci
probíhajícího řízení EIA.
Záměr je posuzován v celém rozsahu Zákona č. 100/2001 Sb.
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Vyjádření veřejnosti – MV ze dne 26.07.2019
Toto stanovisko bylo vypracováno na základě archivních dokumentů poskytnutých Obecním
úřadem v Úholičkách, dále dokumentů, které se nacházejí ve Státním okresním archivu Prahazápad v Dobřichovicích, a z otevřených informačních zdrojů.
I. Protržení těsnící fólie a ohrožení podzemních vod
07.05.1993 schválilo zastupitelstvo Úholiček „výstavbu ekologické skládky TKO". Výraz
„ekologický" jak dokládá toto stanovisko, a zejména samotná historie skládky, je zavádějící.
Podle Zápisu z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Úholičkách konaného dne
29.05.1995 se poprvé veřejně projednávalo, že došlo k proražení těsnící fólie ve dně první
skládkové kazety. Tuto skutečnost na uvedeném zasedání i přiznal zástupce firmy Regios a. s.,
s vysvětlením, že „porušení izolace bylo opraveno'. Přesto není nijak dokumentováno, jak byla
proražená izolace opravena, v jakém rozsahu atd. Poškození těsnící folie tak urychlí její erozi.
(Viz příloha č. 1)
Podle jiného dokumentu, který sepsal bývalý úholičský starosta Jan Kettner, došlo v roce 1998
k opětovnému „poškození těsnící fólie, musela být dodatečně odkryta a opravena". Toto tvrzení
bylo firmou Regios a. s. sice rozporováno, ale k žádnému nezávislému šetření nedošlo.
Podle starosty obce skutečnost poškození těsnící fólie potvrzovaly i rozbory vody z obecní
studně v Úholičkách koncem 90. let, které ukázaly, že došlo v souvislosti z provozem skládky
ke znečištění vody. V odborných rozborech, které si nechala dělat obec, je skutečně opakovaně
konstatováno, že „voda nevyhovuje po stránce chemické ani bakteriologické". Z posudku pro
II. etapu skládky vyplývá, že podle hodnocení vrtů M3 a M4 došlo k silnému znečištění, a to
zejména k bakteriálnímu oživení a ke zvýšenému obsahu fenolů a ropných uhlovodíků i v
podzemní vodě. Jak je známo, fenoly jsou mutagenní a teratogenní látky, které poškozující
hormonální systém.
Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu, a podle změny vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, se podle § 4 odst. 5, na skládku odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k narušení
těsnosti.
Stanovisko: V záměru firmy FCC Regios, a. s., který byl vypracován firmou AZ GEO, se
skutečnost, že v minulosti došlo k porušení technických požadavků a podmínek pro provoz,
neuvádí. Je patrné, že se tím opomíjejí možná rizika, která vzniknou zatížením tělesa skládky
o objemu cca o 300 tis. m3 a rozloze 4,2 ha na poškozené (opravené) těsnící folii. Chybí také
výpočty mechanické a dynamické zátěže v rámci sesednutí, konsolidace a stabilizovaní celého
tělesa. Poškození těsnící fólie v minulosti však zvýšilo riziko kontaminace a prosakováni toxinů
do spodních vod v budoucnosti.
Konstrukce dna skládky je tvořena kombinovaným těsnícím způsobem, kterého účinnost je
ověřována pravidelným monitoringem. Technická bariéra se skládá ze tří minerálních vrstev
(spraše z výkopu) o tloušťce 3 × 20 cm ve zhutněném stavu a folie PE-HD o tloušťce
2,0 mm doplněná o nízkou propustnost podloží pod tělesem skládky. Propustnost zemin
v přirozeném uložení je velmi nízká < 3.10-8 m.s-1 a při pouhém přehutnění pláně poklesne o
dva řády (z předchozích etap výstavby 2,81 × 10-10 až 1,92 × 10-11 m/s). Vybudované minerální
těsnění ve dně skládky (tl. 0,6 m) splňuje kf nad rámec normových požadavků.
Kontrolní monitorovací geoelektrický systém celistvosti fóliového těsnění umožňuje dostatečně
přesně nalézt místa, kde došlo k případnému porušení či poškození izolační vrstvy při výstavbě,
ale i následně v provozu, do úrovně 2 m vrstvy odpadů. Dále je těsnost tělesa skládky
monitorována kvalitou podzemních vod v kontrolních vrtech a drenážní šachtici v rozsahu
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stanoveném v povolení IPPC. Monitoring kvality podzemních je ve shodném rozsahu
předpokládán i v průběhu provozu záměru úpravy tělesa skládky.
Deformace a sedání podloží od přitížení skládkového tělesa je závislé na geologických
podmínkách lokality a na časovém průběhu postupného přitěžování návozem vrstev odpadů.
Výsledné hodnoty sednutí podloží pod tělesem (řádově v cm) jsou vzhledem k velikostem sedání
povrchu skládky zanedbatelné. Na základě výpočtu sedání se svislým geostatickým napětím
v základové spáře byla zjištěna specialistou v oboru geotechniky hodnota sednutí podloží
skládky v Úholičkách 7,7 cm (AQUATIS, Moric, 03/2006 pro III. etapu) a 5,8 cm (POYRY,
Souček, 04/2011 pro IV. etapu). Z provedených IG průzkumů vyplývá, že podloží skládky je
tvořeno přirozenou geologickou bariérou – z kvartérních zemin tvořených, sprašovými hlínami.
Na bázi sprašových zemin byly zjištěny archivními průzkumy pevné polohy buližníků - tj.
prokřemenělé slepence (odolné), popřípadě nepravidelné vrstvy hrubých štěrků – ověřeny
stávajícím průzkumem. Dle hydrogeologických průzkumů se hladina podzemní vody nachází
cca 12,5–16 m pod současným terénem.
V případě havárie má skládka zpracovaný „Plán havarijních opatření“, který je schváleny KÚ.
II. Nebezpečný odpad
v záměru se uvádí, že skládka umožňuje ukládání odpadů kategorie „O". Na základě archivních
dokumentů však historie skládky dokládá, že na ni byl dlouhodobě ukládán i nebezpečný odpad
„NO".
Když firma Regios, a. s. obešla v roce 1997 zastupitelstvo obce Úholičky a rozšířila svoje
podnikání i na ukládání nebezpečného odpadu, usneslo se zastupitelstvo obce dne 30.10.1997,
že trvá na zákazu ukládání celé řady nebezpečných odpadů, a kompromisně odsouhlasilo
ukládání pouze nebezpečného odpadu ze spalovny Malešice (škvára a popel ze spalovny, č.
31308, a popílek z filtrů ze spaloven odpadů, č. 31309, obsahující zejména škodlivé dioxiny).
(Viz příloha č. 2.)
V letošním roce se obrátil písemně na Pražské služby, a. s., které dopisem ze dne 05.06.2019
potvrdily, že k pravidelnému návozu tohoto nebezpečného odpadu docházelo po uvedení
zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích v roce 1997 a 1998 a ještě během povodní
v roce 2002.
Stanovisko: V záměru vypracovaném firmou FCC Regios, a. s., se skutečnosti týkající se
ukládání nebezpečného odpadu neuvádějí. Je zjevné, že se tak opomíjejí i možná rizika, která
mohou vzniknout plánovaným zatížením skládky tělesa, spojená zejména s rizikem pohybu
tělesa nebo eroze těsnících fólií.
Nejedná se o skládku nebezpečných odpadů, skládka Úholičky je zařazena jako S-OO3
s odděleným sektorem S-OO1. Nebezpečný odpad v minulosti nebyl na skládku ukládán.
Zamezení eroze bude prováděno udržováním zeleného pokryvu a zasypáváním a zhutněním
případně vzniklých erozních rýh na svazích uzavřené a rekultivované skládky. Stabilita
a přetváření je pravidelně sledováno geodetickým měření polohových změn tělesa skládky
(deformace, dosedání, stabilita svahů) se provádí v pravidelných intervalech (rovněž min. 1×
ročně) s následným vyhodnocením stavu v měřickém elaborátu.
V případě porušení stability skládky budou provedena příslušná stavební opatření dle rozsahu
poškození rekultivované skládky.
Provozně je svah tělesa skládky tvarován dle svahových laviček vybudovaných podle projektu.
Výškově je těleso budováno po jednotlivých etážích, které se pravidelně sleduje a vyhodnocuje
pomocí geodetického zaměření povrchu a tvaru skládky ve vztahu na množství přijatých odpadů
na skládce.
FCC Regios, a. s.
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Zatížení tělesa skládky je vypořádané ve Vyjádření veřejnosti – EP ze dne 24.07.2019.
III. Ovzduší, zápach, prach a hluk
V oznámení záměru vypracovaném firmou AZ GEO, s.r.o., se na straně 25 píše: „Objednavateli
není známo, že by si obyvatelé okolní zástavby stěžovali na obtěžování zápachem."
Jedná se nejen o nepravdivé, ale cynické tvrzení, protože od uvedení skládky do provozu v roce
1995 až do současnosti si občané i obec stěžují na trvalý zápach ze skládky. Například v Zápisu
z kontrolního dne občanské komise na skládce tuhých komunálních odpadů společnosti Regios,
a. s. ze dne 11.06.1998 se píše , že v době inverzního počasí je jak v Řeži, tak v Úholičkách
„cítit „chemický“ zápach z odpadů navážených z potravinářské firmy „Vitana“.
Nejbližší zástavba obytných domů se totiž nachází ve vzdálenosti pouhých 750 m od tělesa
skládky. Z archivních dokumentů také vyplývá, že například 88 občanů protestovalo v roce
1998 proti výraznému zhoršení životního prostředí včetně zápachu. Provozovatel skládky však
nebyl ochoten přiznat příčinu a v minulosti například tvrdil, že zápach nepochází ze skládky,
ale z nedaleké kompostárny firmy JENA.
Na zhoršení kvality ovzduší však neupozorňovali pouze občané svými protestními peticemi,
ale tento neblahý stav veřejně kritizovali i někteří zastupitelé obce. Například tehdejší
místostarostka Úholiček Ing. Petra Studecká prohlásila v Mladé frontě Dnes 22.08.2013: „Ze
skládky máme peníze, ale některým lidem létají při větru drobné papírky na zahradu. Nadávají.
Skládka je cítit dvě stě dní v roce. Nákladní auta také jezdí přes obec." Na skládku míří
průměrně 150 nákladních aut odpadu denně.
Úholičská lokalita je právě v souvislosti se silným zápachem vnímaná i ve veřejném mediálním
diskursu jako „jiná planeta". Český herec Jan Zadražil, který se zúčastnil v roce 2019 natáčení
televizního seriálu Specialisté na skládce v Úholičkách, prohlásil: „Šlo o náročné natáčení na
reálné skládce v Úholičkách u Prahy. Ten den neskutečně foukal vítr a my se ocitli uprostřed
ohromného páchnoucího prostoru o velikosti zhruba 1 km čtvereční. Připadal jsem si tam jako
na jiné planetě… každému bych podobný zážitek doporučil" (aplausin.cz, 29.04.2019).
Naposledy si stěžovali na silný zápach ze skládky občané Úholiček na Jaře 2019 na veřejném
zasedáni zastupitelstva. Bohužel nikdo z politiků nebyl schopen poskytnout bližší informace.
Shodou okolností však ve stejné době proběhla reportáž České televize, která přinesla nejen
vysvětlení, ale i signifikantní upozornění pro diváky, že záběry mohou vyvolat znechucení, byť
„co vidět není, je silný zápach" (ČT1, pořad 168 hodin, 05.05.2019).
Jednalo se o pořad tzv. vlhčených ubrouskách, které se splachují do záchodů a končí na
záchytných česlech pražské bubenečské čistírny. Pražská čistírna odpadních vod jich denně
zachytí na 10 tun! Ubrousky se tu mění v šedivou hnijící masu, která převládá na čistírenské
shrabce. Protože však tato mokrá hnijící hmota obsahuje příliš velké množství vody a bylo by
energeticky a zejména finančně náročné jí vozit do spalovny v Malešicích, vozí se na skládku
v Úholičkách. Tato silně zapáchající masa pocházející z čistírenských kalů se vyznačuje
výskytem patogenních mikroorganismů a obsahem toxických chemických látek a těžkých kovů.
Výše uvedené tvrzení firmy FCC Regios, že objednavateli není známo, že by si obyvatelé
okolní zástavby stěžovali na obtěžování zápachem, nevrhá dobré světlo na validitu,
kvalifikovanost a informovanost posuzovaného záměru vypracovaného ostravskou firmou AZ
GEO, protože se opomíjejí rizika spojená například s kaly vyznačujícími se zmiňovanými
patogenními mikroorganismy a toxicitou.
Kaly dovážené z čistírny jsou vlhký materiál, z kterého se nepráší. Následně jsou překryty
materiálem k technickému zabezpečení skládky. Odpadní voda je zachycená tělesem skládky.
Zápach je vypořádáno ve Vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
FCC Regios, a. s.
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Z bubenečské čistírny odpadních vod je v současné době na skládku ukládán odpad 190801 Shrabky z česlí. Původci kalů, pokud pro svůj odpad nenašli jiné vhodné zařízení, které by jejich
odpad přijalo, tak pro ukládku odpadu využívají i skládku Úholičky, v případě, kdy jsou splněny
podmínky pro příjem odpadu na zařízení skládka.
V této souvislosti se ukazuje jako problémové i autorizované Posouzení vlivu na veřejné zdraví
SK - 2018/UHO ze dne 18.09.2018, vypracované RNDr. Alexandrem Skácelem, CSc., které je
jednou z příloh záměru předloženého firmou FCC Regios. Soudní znalec v oboru vodního
hospodářství, odvětví čistota vod, specializace revitalizace říčních systémů a hygieny, se sice
vyjadřuje například k hluku, ale ve svém textu zcela opomíjí rizika a dopady na zdraví v
souvislosti s nebezpečným odpadem nebo odpadem, který obsahuje patogenní mikroorganismy
či chemické toxické látky. Ve svém Posouzení soudní znalec navíc zcela ignoroval
problematiku zápachu, který obtěžuje občany v okolí „dvě stě dní v roce". Navíc lidé v okolí
skládky nedýchají pouze zapáchající sirovodík, ale zvláštní skládkový plynový koktejl, který
tvoří nejrůznější chemické sloučeniny například síry, výpary rtutí atd. Posouzení se proto jeví
jako neobjektivní, tendenční a nekomplexní právě z hlediska vlivů na veřejné zdraví.
RNDr. Alexander Skácel, CSc. není v tomto případě soudním znalcem, ale autorizovanou
osobou pro hodnocení zdravotních rizik. Aktualizované Autorizované posouzení vlivů na
veřejné zdraví je součástí Dokumentace, jako příloha 10.
Skládkový plyn je dle ČSN 83 8034 tvořen methanem (CH4) obvykle se vyskytující
v koncentracích 50–64 % objemových, oxidem uhličitým (CO2) v koncentracích cca 28–38 %
objemových a do 5 % objemových také dusíkem (N). Příměsi a stopové prvky skládkového plynu
mohou být tvořeny sulfanem (H2S) vyskytujícím se obvykle na skládkách obsahujících společně
biodegradabilní odpady a odpady s obsahem železných kovů v běžných koncentracích okolo
10 mg ∙ m-3, výjimečně až 80 mg ∙ m-3 u nově zaplňovaných částí skládek. Dále může skládkový
plyn obsahovat také argon jako zbytek z vnikání vzduchu do tělesa skládky a oxid dusný (N2O)
s koncentracemi nižšími než 0,3 % objemového.
Skládka je odplyňována v souladu se zatříděním podle ČSN 83 8034 a je stavebně provedena
pro aktivní systém odplynění, aby bylo maximálně zabráněno nekontrolované migraci
skládkových plynů do okolí. Bioplyn bude energeticky využíván v kogenerační jednotce nebo
likvidován ve vysokoteplotní pochodni (po dobu revize či opravy KG), které jsou součástí
stávající technologické části odplyňovacího systému.
Opatřením pro zamezení úniku mikrobiálních patogenů do prostředí je překryv vhodným
materiálem a následně se aktivní plocha skládky zhutňuje.
Zhoršenou kvalita ovzduší, zápach, prach a hluk v této lokalitě nepřinese jen navýšení tělesa
skládky cca o 300 tis. m3, ale v budoucnu pravděpodobně i dostavba Pražského okruhu, která
je plánovaná buď v platné variantě územně plánovací dokumentace přes Suchdol, nebo pokud
Iniciativa Starostové prosadí svůj návrh, pak bude okruh veden právě kolem Turska a Úholiček.
Stanovisko: Vzhledem k tomu, že v záměru předloženém firmou FCC Regios, a. s., se na straně
25 tvrdí, že „provozem zařízení nebude šířen zápach, zapáchající odpady nejsou na skládku v
souladu s provozním řádem přijímány" a že „omezení emisí pachových látek je docíleno
řádným překryvem ukládaného odpadu dostatečným množstvím inertního materiálu, který
účinně brání případnému možnému šíření zápachu a přispívá k minimalizaci rizika obtěžování
zápachem", jedná se o neobjektivní a zjevně nepravdivé tvrzení, a to zejména vzhledem k téměř
pětadvacetileté praxi skládkování v Úholičkách. Navíc zmiňovaný případ, kdy jsou na skládku
denně naváženy tuny hnijící masy z Pražské čistírny odpadních vod, dokladuje porušování
provozního řádu, neboť navážení zapáchajících odpadů je v rozporu s tímto řádem.
Civilizovaná společnost si k takovému typu zápachu jen těžko může najít pozitivní vztah.
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V ČR v současné době neexistují v české legislativě žádné emisní, ani imisní limity pro
koncentrace obtěžování obyvatel zápachem.
Složení pachových látek, především ze skládky na ostatní odpad nelze podrobněji specifikovat.
Obecně, charakter plynných znečišťujících látek, vznikajících na skládce odpadů, vychází ze
složení uložených odpadů, způsobu jejich uložení a tím i z povahy probíhajících procesů v tělese
skládky.
V případě pachových látek se respektují všeobecné podmínky provozování zdrojů znečištění
pachovými látkami, které dávají za povinnost při technologických zařízeních využívat dostupné
opatření k jejich omezování. Pro zamezení možného zápachu při manipulaci s odpadem bude
vyžadována důsledná kázeň dodržování provozního řádu skládky.
V současné době je udržována aktivní plocha ukládání odpadů do „pruhů“ o šířce 30 metrů
(dle šíře jednotlivých sekcí), s mocnosti vrstvy cca 2,0 m a její pravidelné překrývání větší
vrstvou inertních technologických odpadů nebo technologickými materiály, případně se
skládka skrápí.
V případě pachu je pravděpodobný kumulativní (a také převažující) vliv blízké kompostárny
společnosti Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb. V zájmové oblasti převládá jihozápadní
proudění, druhým nejčetnějším směrem větru je proudění ze západního sektoru a případný
zápach se pak z kompostárny šíří jihozápadním a západním směrem, k bytové zástavbě.
IV. Problematika pevných úletů
Problematika pevných úletů ze skládkového tělesa je v dlouhodobá, kontinuální a zatěžující
obdobně jako silný zápach. Dokladem je například odpověď Okresního úřadu Praha-západ,
referát životního prostředí, na telefonickou stížnost občanů týkající se úletů lehkých částí
odpadu z tělesa skládky ze dne 10.11.1998 (Viz příloha č. 4.).
Dokonce v roce 1998 muselo dojít ke společnému zasedání dvou zastupitelstev, obce Tursko a
Úholičky, které řešilo úlety, nedostatečné překrývání skládkového tělesa inertním materiálem
a porušování podmínek stavebního povolení týkající se skladování odpadu.
Současná firma FCC Regios, a. s., dokonce letos rezignovala na stížnosti občanů a zejména
některých majitelů přilehlých pozemků a nabídla jim smlouvu, v které se zavazují za úplatu
uklízet úlety na vlastním pozemku.
Na základě článku, který byl sepsán autorem tohoto vyjádření a byl publikován v Obecních
novinách v čísle 4/2019, který se týkal ekologických rizik a problémů spojených se skládkou,
umístil obecní úřad v Úholičkách pod tento text inzerát firmy FCC Regios, a. s., že společnost
nabízí zájemcům možnost brigády, kde náplň práce bude spočívat ve sběru úletů v okolí areálu
skládky (Viz příloha č. 5.).
V obecních novinách Úholičky v čísle 6/2019, publikovala redakce informace z vnitřní kontroly
z České inspekce životního prostředí. Tato inspekce uložila například v roce 2017 firmě FCC
Regios, a. s. sankce nejen za pevné úlety na skládce a v jejím okolí, ale také za nezajištění
průběžných opatření vedoucích ke snížení prašnosti a za nedostatečné překrývání tělesa
skládky. V minulých letech Česká inspekce životního prostředí také zjistila například
neprovedení měření skládkového plynu a neprovádění důsledné kontroly úplnosti základních
popisů odpadu atd. (Viz příloha č. 6.).
Stanovisko: Vzhledem k tomu, že ani po dvaceti pěti letech provozování skládky se žádnému
provozovateli nepodařilo dodržet technologický postup skládkování spočívající v důsledném
hutnění a překrývání povrchu skládky, aby nedocházelo k úletům lehkých částí odpadu z tělesa
skládky, předložený záměr firmy FCC Regios, a. s., který počítá s úpravou tvaru navýšením
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vrchlíku skládky cca o 10 metrů, povede pouze k tomu, že z vyššího místa skládky bude
docházet k snadnějším a rozsáhlejším úletům lehkých odpadových částí do okolí skládky.
Navýšení skládky o 10 m bude mít nevýznamný vliv na dolet úletu. Délka doletu se může měnit
maximálně v jednotkách metrů. Pro toto riziko byly navrženy protiopatření. Problematika úletu
je vypořádána ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
V. Nedodržování ochrany zdravých životních podmínek
V záměru firmy FCC Regios, a. s., Úholičky se v podkapitole „Fauna a flóra a ekosystémy" na
str. 37 píše, že skládkové těleso často láká ptáky, jako například racka chechtavého. V textu se
však v této souvislosti opomíjí, že skládku je kromě zápachu možné zdálky identifikovat i podle
mnohatisícového hejna právě těchto racků chechtavých, kteří vyhledají potravu na skládce a
pak ji roznášejí po okolí.
Existuje norma ČSN 83 8030 o odpadovém hospodářství, která v kapitole Bezpečnost provozu
a ochrana zdravých životních podmínek v odstavci i) stanovila, že je nutno proti ptákům
překrývat povrch skládky vhodným materiálem. Podle zákona je provozovatel skládky povinen
zajistit odpad před únikem. Tuto povinnost záměr firmy FCC Regios, a. s., také ignoruje a
neřeší.
Stanovisko: Přes skoro pětadvacetiletou existenci provozování skládky se žádnému
provozovateli nepodařilo dodržet technologický postup skládkování spočívající v důsledném
překrývání povrchu skládky, aby nedocházelo k roznášení odpadů ptáky. Uvedený záměr firmy
FCC Regios, a. s., tento problém ignoruje a opět předpokládá, že nadále bude docházet k
nedodržování ochrany zdravých životních podmínek.
Význam snížení negativních vlivů na okolí skládky spočívá v postupném rozložení skládkovacích
ploch, tzv. aktivní plochy, kde jsou vrstvy odpadů vytvářeny ukládáním do „pruhů“ o šířce
cca 30 m s mocností cca 2,0 m s prováděním technologických překryvů dle platného
integrovaného povolení. Denně je průběžně tato plocha zpevňována a překrývána inertními
technologickými odpady, případně technologickými materiály (odpady určené k technickému
zabezpečení skládky) Navržený průběh prací snižuje prašnost, množství úletů a spolu s aktivním
odsáváním skládkového plynu i minimalizaci zápachu. Je také zbudována mobilní síť s výškou
12 m budovaná po směru převažujícího proudění. V případě potřeby mohou být použity i
mobilní sítě o výšce 3 m. Pokud by byli opatření nedostatečná, je potřeba zabezpečit okamžitý
a periodický úklid v okolí skládky bez zbytečného prodlení. Zamezení roznášení úletů ptáky je
uvedeno v kapitole D.IV předkládané dokumentace.
Citace z provozního řádu
-

k zamezení nadměrného shromažďování ptactva na skládce a zamezení nebezpečí
roznášení zbytků potravin ze skládky ptactvem je v prostoru skládkového sektoru
prováděno jedno z níže uvedených opatření:
- plašení ptáků pomocí cvičených dravců
- plašení ptáků pomocí střelby nebo akustických efektů

Četnost : Zákrok bude realizován v případě konkrétní potřeby cca 2–3× týdně. O provedeném
zákroku je proveden vedoucím skládky zápis do provozního deníku.
VI. Skryté riziko - vznik požáru
Dne 30.04.2018 došlo v areálu skládky k rozsáhlému požáru, při kterém zasahovala skoro
stovka hasičů, neboť se vznítila hala na třídění odpadu, v které hořel slisovaný plast, papír a
nová třídicí linka na odpady. Musel být vyhlášen dokonce 3. stupeň poplachu ze 4 možných.
Jak je známo, hoření skládky přináší - mimo jiné - toxické zplodiny a ohrožení odpadní vody.

FCC Regios, a. s.
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Tento požár však odhalil nový vážný problém i do budoucna: otázku dostatečných dodávek
hasební vody. Situace byla kritická, protože zásah komplikovala kapacitně nedostačující
hydrantová síť a hasiči museli pro vodu jezdit kyvadlově, navíc po úzké příjezdové cestě.
Stanovisko: V záměru firmy FCC Regios, a. s., je v souvislosti s rizikem havárií uvedeno, že
riziko vzniku požáru je „minimální". Požár, ke kterému došlo 30.04.2018, však odhalil, že
velkým rizikem je už v současnosti nedostatečné technické zabezpečení kapacity hasící vody.
Toto riziko se navíc zvyšuje se změnou klimatu, dlouhotrvajícím suchem a zejména s
nedostatkem hasící vody.
Tento problém může být v blízké době fundamentální. Podle veřejných zdrojů a požárních
statistik se rok od roku zvyšuje počet zahoření skládek. Například jen týden před požárem v
Úholičkách zahořela i další skládka FCC Regios, a. s., v areálu ve Vratimově na Ostravsku. Se
záměrem navýšit skládku tělesa cca o 300 tis. m3 a o rozloze 4,2 ha se v případě dalšího a
většího požáru přirozeně zvyšuje i riziko spojené s budoucím nedostatkem vody, resp. s
nedostatečně technicky zabezpečenou kapacitou hasící vody.
Vypořádáno ve vyjádření veřejnosti – EP ze dne 24.07.2019
VII. Geologická propustná vrstva
Podle archivních dokumentů prvotní projekt I. etapy skládky předpokládal ukládání odpadů 5
metrů pod terén a 20 metrů nad terén. Geologický předpoklad říkal, že se pod skládkou nachází
sprašová hlína o mocnosti 10 metrů. Ve stručném technickém a technologickém popisu záměru
firmy FCC Regios, a. s., se na straně 11 obdobně píše, že „podloží skládky je tvořeno
geologickou bariérou - nepropustné těsnící zeminy".
Podle archivní zprávy Jana Kettnera ze dne 13. prosince 1998 se v průběhu provozování prvotní
fáze skládky naopak ukázalo, že tento geologický předpoklad byl mylný, neboť v některých
místech se v hloubce okolo 2 metrů narazilo na rozpukanou lyditovou skálu, která je naopak
snadno propustná.
Stanovisko: Pokud jsou archivní informace bývalého starosty Jan Kettnera pravdivé, potom
předpoklad týkající se „nepropustné těsnící zeminy", navíc v kontextu s poškozenou těsnící
fólií, naopak zvyšuje různá potenciální rizika týkající se zejména ohrožení podzemních a
průsakových vod.
Na staveništi, v místě výstavby celého tělesa skládky byl v roce 1993 proveden IG a HG
průzkum a geofyzikální průzkum lokality, jako podklad pro projekt skládky odpadu, který
zpracovala firma GMS a. s. Praha. Na tento průzkum navazoval doplňkový průzkum a
posouzení v prostoru výstavby II.–III. etapy tělesa skládky firmou AQUATIS a.s., Brno,
zpracovaný v 03/2006. Předpokládané geologické poměry v prostoru výstavby byly průběžně
ověřovány při výstavbě jednotlivých etap tělesa skládky od počátku výstavby.
V rámci výstavby rozšíření skládky ve IV. etapě byly základové poměry dopřesněny dalším
doplňkovým geotechnickým průzkumem před zahájením výstavby IV. etapy v dubnu 2011
firmou Pöyry Environment, a. s. Brno. Průzkum byl realizován v rozsahu devíti vrtaných sond
postihujících rovnoměrně zájmové území. Tento byl ještě doplněn v dubnu 2013 doplňkovým IG
průzkumem firmou Pöyry Environment, a. s. Brno.
Propustnost zemin v přirozeném uložení je velmi nízká < 3.10-8 m ∙ s-1 a při pouhém přehutnění
pláně poklesne o dva řády (v předchozí etapě výstavby 2,81 × 10-10 až 1,92 × 10 -11m/s). K tomu
je vybudovaná konstrukce dna skládky, která je tvořena kombinovaným těsnícím systémem.
Technická a uměla bariéra je v kombinaci minerálního těsnění (ze tří minerálních vrstev
(spraše z výkopu) o tloušťce 3 × 20 cm ve zhutněném stavu) a vysokohustotní polyetylenové
folie o tloušťce 2,0 mm. Minerální těsnění splňuje koeficient kf nad rámec normových
FCC Regios, a. s.
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požadavků. Účinnost je ověřována pravidelným monitoringem geoelektrickým systémem
fóliového těsnění. Dále je těsnost tělesa skládky monitorována kvalitou podzemních vod v
kontrolních vrtech a drenážní šachtici v rozsahu stanoveném v povolení IPPC. Monitoring
kvality podzemních vod je ve shodném rozsahu předpokládán i v průběhu provozu záměru
úpravy tělesa skládky.
V případě havárie má skládka zpracovaný „Plán havarijních opatření“, který je schváleny KÚ.
VIII. Globální ekologický kontext
V záměru firmy FCC Regios, a. s., se klimatické poměry připomínají jen okrajově v souvislosti
s evropskou zprávou o změně klimatu, dopadech a zranitelnosti. Tento formalistní přístup
přehlíží vážné globální problémy, například problém se skleníkovým efektem, neboť je to právě
metan unikající i ze skládek, který je 30krát agresivnější než oxid uhličitý. Z archivních
dokumentů vyplývá, že na skládce v Úholičkách se únik metanu zachytává jen částečně.
Stanovisko: V kontextu globálních ekologických problémů, jako je změna klimatu nebo
skleníkový efekt, se záměr firmy FCC Regios, a. s., jeví jako civilizačně anachronický. Místy
je až manipulativní. Například na straně 42 se tvrdí, že nejrůznější nedostatky a rizika, které
skládka přináší, jsou vyváženy finanční kompenzací, protože „provoz skládky posiluje finanční
obecní rozpočet". Dokonce se prohlašuje, že záměr firmy FCC Regios, a. s., je možno
považovat za prvek, který „zlepšuje kvalitu obytného prostředí" v obci. Ovšem zlepšit kvalitu
prostředí je možno pouze nástroji, které prostředí skutečně zlepšují, a ne poškozují.
Kompenzace jsou součástí systému, který korumpuje a vede k tomu, že si přestáváme
uvědomovat elementární civilizační hodnoty a přirozené věci spojené s kvalitou dobrého života
a bydlení.
Provoz skládky podléhá pravidelnému monitoringu. V rámci tohoto monitoringu je
kontrolováno složení a množství skládkového plynu. Výsledky nevykazují významný negativní
vliv skládky na znečištění ovzduší ve svém okolí.
Měření složení skládkového plynu probíhá 2× ročně u pasivních plynových studní a u aktivních
(tzn. napojených k čerpací stanici plynu) je realizováno pomocí kontinuálního analyzátoru
čerpací stanice se sledováním obsahu CH4, O2. Složení skládkového plynu je analyzováno
a údaje jsou provozovatelem zaznamenávány a archivovány. Monitoruje se CH4, CO2, O2, N2.
Při navyšovaní tělesa skládky nedojde k odpojení odplyňovacího systému. Přeložení potrubí
dojde v nezbytném případě při trasování, při spádování a nutnosti zajištění odvodnění potrubí.
Na skládce je provozován aktivní systém odplynění, který je vybudován v souladu s technickými
normami tak, aby bylo maximálně zabráněno nekontrolované migraci skládkových plynů do
okolí.
Bioplyn bude energeticky využíván v kogenerační jednotce nebo likvidován ve vysokoteplotní
pochodni (po dobu revize či opravy KG), které jsou součástí stávající technologické části
odplyňovacího systému.
IX. Neotevřený a netransparentní přístup investora vůči veřejnosti
Veřejnost se poprvé dozvěděla o plánovaném navýšení skládky FCC Regios, a. s., až na
veřejném zasedání 11.03.2019. Zastupitelé obdrželi od investora jen vágní informaci o záměru
a jednu podrobnou mapovou situaci skládkového tělesa, která se vyznačovala tím, že na ní
chyběly veškeré technické a časové údaje, zejména informace, že podklad byl vypracován
ostravskou firmou AZ GEO už v září roku 2018. Zastupitelstvo a veřejnost se neměli dozvědět,
že investor má nikoliv vágní představu, ale již detailně vypracovaný podrobný záměr
ostravskou firmou AZ GEO, dále i Posouzení vlivu na veřejné zdraví SK - 2018/UHO ze dne
18.09.2018, vypracované RNDr. Alexandrem Skácelem, CSc., také hlukovou studii ze srpna
FCC Regios, a. s.
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2018, nebo rozptylovou studii ze srpna 2018, dále stanovisko odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ze září 2018 a nakonec i vyjádření Městského
úřadu Černošice ze září 2018.
Pouze náhodnou kontrolou na webových stránkách informačního systému EIA bylo zjištěno,
že firma FCC Regios, a. s., podala 25. června 2019 záměr na Krajský úřad Středočeského kraje.
Stanovisko: Opakuje se podobná situace jako v minulých letech, například kdy v souvislosti s
ukládáním nebezpečného odpadu provozovatel skládky nezvolil otevřený a transparentní
přístup nejen vůči zastupitelstvu obce, ale zejména vůči veřejnosti. Takové jednání je o to
tristnější, že se v samotném záměru firmy FCC Regios, a. s., na straně 42 explicitně připomíná,
že realizace záměrů předpokládá otevřený přístup investora a provozovatele skládky, a zejména
transparence je důležitá nejen vůči orgánům státní správy, ale i veřejnosti. Právě tento způsob
jednání investora vede k nutnosti posuzovat jeho záměr podle zákona č. 100/2001 Sb. v rámci
tzv. velké EIA, která umožní otevřené a veřejné projednání možné úpravy tvaru tělesa skládky.
Ministerstvo životního prostředí zahájilo v roce 2006 s provozovatelem skládky správní řízení,
po kterém následovala i pokuta za nelegální dovoz odpadu.
Informace o zahájení posuzování záměru byla zveřejněna v souladu s platnou zákonnou
úpravou. Otázka přístupu investora ke komunikaci s veřejností je čistě subjektivní a nemá
přímou souvislost s procesem posuzování.
X. Skládka v systému nelegálního dovozu odpadu ze zahraničí
V souvislosti s neotevřeným a netransparentním přístupem FCC Regios, a. s., je nutno
připomenout, že skládka v Úholičkách se stala v letech 2005 až 2006 součástí nelegálního
systému dovozů či organizovaného zločinu z členských států Evropské unie, kdy se na území
České republiky vozil ilegálně odpad přes hranice státu. Ve zveřejněné tabulce černých skládek
německého odpadu figuruje i skládka v Úholičkách. Ministerstvo životního prostředí zahájilo
v roce 2006 s provozovatelem skládky správní řízení, po kterém následovala i pokuta za
nelegální dovoz odpadu.
Stanovisko: Záměr firmy FCC Regios, a. s., sice popisuje nejrůznější rizika, ale riziko, které je
spojeno s neetickým jednáním a nakládáním s odpadem nezohledňuje, a to i přesto, že právě v
souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí je etické jednání podmínkou, že zákony
ochraňující životní prostředí a veřejné zdraví budou dodržovány.
Zařízení je a bude provozováno v souladu s platnou legislativou a zpracovatelé
nepředpokládají neetické, či nezákonné chování provozovatele zařízení.
XI. Ignorování sociální role krajiny
Teoretikové environmentální urbanistické tvorby zdůrazňují, že krajina hraje i sociální roli.
Známé prostředí krajiny zásobuje svými podněty a symboly kolektivní paměť. Tato paměť
občany spojuje a umožňuje, aby její členové spolu komunikovali: „Krajina slouží jako ohromný
mnemotechnický systém sloužící k udržení historie a ideálů skupiny." Publicista věnující se
České historii Karel Dudek připomíná jednu z nevýznamnějších osobností „Generace
Národního divadla", malíře Mikoláše Alše, který žil na přelomu 19. a 20. století na okraji
Středočeského kraje. Právě úchvatné výhledy do této krajiny se pro něho staly trvalou inspirací.
Ve svém článku o životě tohoto umělce, po kterém je nazvána vyhlídka v Tichém údolí ve
středních Čechách, si Karel Dudek klade otázku, zdali skládka v Úholičkách úchvatný výhled
na krajinu zničila (nasregion.cz + 1, 09.07.2019).
Stanovisko: V záměru se na straně 52 píše, že „kulturní dominanty krajiny nemohou být s
ohledem na jejich polohu vizuálně patrně ovlivněny" a že „vliv záměru na krajinný ráz lze
považovat za málo významný, trvalý, přijatelný" (strana 52). Záměr firmy FCC Regios, a. s.,
FCC Regios, a. s.
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ignoruje sociální a kulturní roli krajiny, kdy například i prostřednictvím národních uměleckých
děl slouží krajina jako mnemotechnický systém sloužící k udržení historie a společenských
ideálů. Záměr investora je čistě technokratickým pohledem na krajinu.
Vypořádáno ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
XII. Teoretický problém - je správné zabalit hovno do vzduchotěsného obalu?
První velké moderní skládky pevného odpadu, typu dnes již ukončené americké skládky Fresh
Kills, byly skládkou „otevřenou". Když na této skládce v nedávné době antropologický tým
vytvořil vrty, aby prozkoumal obsah skládky, měli průzkumníci na sobě něco jako skafandr a
potýkali se se všudypřítomným nasládlým a odpudivým zápachem.
Předseda představenstva společností FCC Regios, a. s., pan Libor Luňáček publikoval v
Obecních novinách Úholičky 5/2019 text o skládce v Úholičkách, v kterém se snažil vysvětlit,
že se v podstatě jedná o nový hygienický typ skládky, který funguje „jako naprosto uzavřený
systém" a je „oddělen od okolního životního prostředí". Pomineme-li rozpor mezi tím, že tento
„naprosto uzavřený systém", přesto útočí ze své uzavřenosti na okolní životní prostředí a zdraví
člověka v podobě zápachu, úletů pevných lehkých odpadů, skládkových plynů atd., nabízí se
teoretická otázka, kterou položil v roce 2011 v knize o odpadech norský sociální antropolog
Thomas Hylland Eriksen, totiž zdali je správné „zabalit hovno do vzduchotěsného obalu".
Jestliže nejnovější skládky jsou „hygienicky nezávadné", což znamená, že sestávají z
utěsněných buněk, které jsou poskládány vedle sebe a pokryty zeminou či, jak popisuje pan
Libor Luňáček, projekt skládky nařizuje, aby byla „neprodyšně uzavřena spodní část
vysokohustotní fólie s částí, která byla položena v rámci rekultivace již naplněné skládky", pak
je důvodné se domnívat, jak říká Eriksen, že tyto vzduchotěsné bubliny budou fungovat jako
bublající biologické bomby a nikdo nebude vědět, co se stane po padesáti, stu nebo sto padesáti
letech. Možná, že se v plné síle vrátí choroby, které v té době budou již vymýceny, nebo si
naopak nikdo ničeho nevšimne. Nikdo neví, a předběžná opatrnost se z krátkodobého hlediska
jeví jako notoricky nevýhodná. Princip hygienických nezávadných skládek připomíná ukládání
radioaktivního odpadu: sejde z očí, sejde z mysli.
Stanovisko; Jestliže je skládka v Úholičkách prezentovaná jako nový hygienický typ skládky,
který funguje jako uzavřený systém oddělený od okolního životního prostředí, pak teorie
chaosu naopak říká, že takový typ skládky je stejně odsouzen k nezdaru, protože všechny
systémy „fluktuují". Skládka je nepřiznaným typem reality, která byť se jeví stabilně,
rovnovážně a uspořádaně, ve skutečnosti bublá uvnitř změnami a neuspořádaností. Je jenom
otázkou času, kdy se tento systém začne chovat „podivně", tedy chaoticky a kdy dojde k onomu
převratnému okamžiku, který se nazývá bifurkačním bodem náhodné události, která může
způsobit nejen nevratné znečištění vody a vzduchu, ale i pandemickou mutaci virů a bakterií.
Skládka je projektována, budována a provozována v souladu s evropskou Směrnicí rady č.
1999/31/ES a platnou českou legislativou (tj. zákon o odpadech, vyhlášky o podrobnostech
nakládání s odpady a o podmínkách ukládání odpadu na skládky a technické normy ČSN, které
jsou legislativně závazné.
Zařízení slouží k odstraňování komunálních odpadů, tj. řízenému trvalému ukládání odpadů,
které vyhovuje zásadám ochrany životního prostředí. Na vstupu dochází k evidenci a navážení
odpadu do tělesa skládky v souladu se schváleným provozním řádem.
Skládka je provozována ve dvou fázích provozu zařízení:
- první fáze provozu zařízení
- druhá fáze provozu zařízení
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V rámci závazných podmínek integrovaného povolení je celá skládka pravidelně monitorována
a výsledky monitoringu (zpráva o plnění podmínek) jsou vždy za uplynulý kalendářní rok
zasílány krajskému úřadu.
Po ukončení první fáze provozu skládky, bude skládka uzavřena, zabezpečená a rekultivována
podle platné legislativy. Tím dojde k zabránění potenciálnímu poškození, nebo ovlivnění složek
ŽP. Povrch skládky bude nepropustně překryt proti vnikání povrchových a srážkových vod.
Plynové hospodářství skládky bude udržováno i po ukončení skládkování.
Závěr
Ze zachovaných dokumentů vyplývá, že od vzniku skládky v roce 1995 jak zastupitelstvo, tak
i občané Úholiček, Turska, Libčic a Řeže poukazovali na celou řadu nedostatků spojených s
provozováním skládky. Například že nebyla dodržována výsadba zeleně, nebyl dlouho
vypracován provozní řád, nebyl adekvátně jímán skládkový plyn, povrchové vody nebyly
odváděny do propusti, došlo k úniku kontaminované vody ze skládkového tělesa do vodoteče
u silnice Úholičky - Libčice, nedocházelo k dennímu překrývání inertním materiálem a
komprimování skládky, nebyly užívány sítě proti úletům, docházelo k častým problémům se
strojním vybavením na skládce atd. Z těchto důvodů a zejména na základě výše uvedených
stanovisek vyplývá potřeba vznést podle zákona č. 100/2001 Sb. požadavek na další posuzování
záměru firmy FCC Regios, a. s., Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky.
Je totiž ve veřejném zájmu, aby Krajský úřad Středočeského kraje nařídil tzv. velkou EIA, v
jejímž rámci se budou moci sami občané žijící v dotčené lokalitě (Úholiček i Turska) vyjádřit
k záměru firmy FCC Regios, a. s., a to zejména v rámci veřejného projednání. Eufemicky
znějící název „úprava tvaru tělesa skládky" totiž skrývá ve skutečnosti mnohá rizika, která se
mohou dotknout nejen obyvatel žijících v současnosti v okolí skládky, ale zejména budoucích
generací. Je třeba být znepokojený lidskou tendencí ničit životní prostředí.
Nařízení veřejného projednání je plně v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Dle
§ 17, písm. a) a b) zák. č. 100/2001 Sb. příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li
odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Příslušný úřad je povinen zajistit,
aby se nařízené veřejné projednání konalo nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření
k dokumentaci.
Vyjádření veřejnosti – HH ze dne 25.07.2019
Že žijeme ve stavu klimatické krize, je stále více zjevné. Jedním z jejích kritických projevů je
kromě nestabilního klimatu způsobeného zejména emisemi skleníkových plynů také masivní
zamoření vod a půdy plastovým odpadem a chemikáliemi všeho druhu. Za vším stojí způsob
života a myšlení, založené na maximalizaci zisku, spotřeby a na neustálém růstu.
Do řešení tohoto stavu by se měla zapojit celá společnost - včetně například obcí či firem.
Dostát povinnosti chránit krajinu znamená na úrovni samospráv i zodpovědně fungujících
firemních subjektů okamžitě ukončit provoz stávajících či nevytvářet nové infrastrukturní
projekty, které přispívají k dalšímu zhoršování kritické situace. Znamená to tedy ukončit provoz
skládkování, který je, jak známo, nejméně ekologickým způsobem nakládání s odpady, podle
původního záměru, tedy do roku 2020.
Považuje za nutné nepodlehnout zde případným utilitaristickým zdůvodněním. Každý metr
navíc, každý rok skládkování navíc znamená další emisní zatížení, alarmující množství
uletujícího materiálu, především plastů, které končí v půdě, ve vodě, v tělech živočichů,
znamená to další poškození reliéfu krajiny. Znamená to nesolidární uvalení několika dalších let
zatížení na okolní obce (mj. například dopravou), které za ně ani nejsou odškodněny, jelikož se
skládka nenachází na jejich katastru. A především pokračování ve skládkování znamená

FCC Regios, a. s.

39

Dokumentace EIA

Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky

současné i potenciální ekologické zátěže, které dnes nedokážeme nahlédnout, a rizika, která
jsou neodhadnutelná – např. stabilita tělesa skládky, jeho sedání a splachy; dlouhodobě dochází
k výtokům průsakových vod z tělesa skládky; často také dochází k poškození kořenů vegetace
a někdy až k její likvidaci, která se může dotknout, vzhledem k šíření skládkových plynů
migrací v půdě i v horninách, i poměrně vzdálených míst.
Jakékoli další pokračování skládkování nad nutný, již nasmlouvaný limit, by bylo aktivním
aktem ignorování všeobecné kritické situace i nesolidárním, svévolným a lehkovážným
nakládáním s budoucností dalších generací. Je tedy ve veřejném zájmu, aby Krajský úřad
Středočeského kraje nařídil tzv. velkou EIA, v jejímž rámci se budou moci sami občané žijící
v dotčené lokalitě vyjádřit k záměru firmy FCC Regios, a. s., a to zejména v rámci veřejného
projednání.
Připomínky jsou vypořádány ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
Vyjádření veřejnosti – MB ze dne 26.07.2019 a totožné vyjádření veřejnosti – JH ze dne
26.07.2019
Jako občan Úholiček je znepokojen záměrem navýšit kapacitu zdejší skládky zejména
vzhledem k jejímu nepříjemnému zápachu, úletu plastů, emisi skleníkových plynů a
potenciálním ekologickým rizikům. Domnívá se, že je třeba ukončit provoz skládkování podle
původního záměru, tedy do roku 2020, a umožnit veřejné projednávání záležitosti v rámci tzv.
velké EIA.
Připomínky jsou vypořádány ve vyjádření Obec Úholičky a Tursko.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I.

Obchodní firma:

FCC Regios, a.s.

A.II.

IČ:

46356487

A.III.

Sídlo:

Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy

A.IV.

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Libor Luňáček, předseda představenstva
tel.: + 420 220 930 524, mobil: + 420 602 394 722
email: praha@fcc-group.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru: „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky“
Zařazení záměru: Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je záměr zařazen
pod bod 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok“, kategorie II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení).
V daném případě se jedná o změnu záměru dle § 4, odst. 1, písm. c) zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Cílem navýšení kapacity je prodloužení životnosti skládky za stávajících provozních
podmínek.
Kapacita skládky je dle územního rozhodnutí a integrovaného povolení 2 827 000 m3. Uvedený
objem je stanoven po sesednutí, konsolidaci a stabilizování celého tělesa, tj. pro I.–IV. etapu
provozu skládky.
Základní údaje o stávající skládce:
Stávající projektovaná výška povrchu odpadu

340,00 m n.m.

Projektovaná výška rekultivovaného povrchu

341,00 m n.m.

Průměrná výška dna pod hřebenem v nejvyšším místě skládky

306,00–307,00 m n.m.

Půdorysná plocha stávajícího skládkového areálu (hranice oplocení)

225 550 m2

Půdorysná plocha tělesa skládky (I.–IV. etapa)

181 380 m2

Celková plocha uzavření a rekultivace skládky (I.–IV. etapa)

195 000 m2

- z toho již zrealizované plochy uzavření a rekultivace skládky (plochy 1–5) 95 625 m2
Podstatou záměru je výšková úprava tvaru tělesa skládky se zachováním povolené půdorysné
plochy.
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Při návrhu konečného tvaru skládky byl zohledněn časový průběh a velikost sedání povrchu
skládky jak v době jejího provozování, tak i jejího uzavírání a rekultivace včetně následného
období po uzavření.
Základní údaje o záměru:
o 300 tis. m3

Navýšení kapacity skládky

Uvedený objem je stanoven po sesednutí, konsolidaci a stabilizování celého tělesa.
Úprava tvaru navýšením vrchlíku skládky

o cca 10 m

Výška skládky po úpravě tvaru tělesa – odpad

350,0 m n.m.

Výška skládky po úpravě tvaru tělesa – rekultivovaný povrch

351,0 m n.m.

Rozloha úpravy tvaru (dotčená plocha vrchlíku)

4,2 ha

V současné době jsou postaveny I., II. a III. etapa, IV. etapa je v rozsahu sektoru 4.6. o celkové
ploše 17,21 ha. Navrhovaná kapacita záměru by při zachování současné kubatury návozu měla
vystačit cca na 3 roky ukládání odpadu, při snížení roční ukládky se může životnost skládky
prodloužit.
Technické a technologické řešení záměru je popsáno v kapitole B.I.6, podrobná situace tělesa
skládky je znázorněna v příloze č. 2 dokumentace.
Provozní doba skládky
Pracovní dny:

po–pá

Pracovní doba na skládce:

6:30–18:00 (příjem odpadů)

Pracovní doba obsluhy:

6:30–21:00 (průběžné
překryvem)

zpracování

odpadů

s postupným

18:00–21:00 (úprava aktivní plochy odpadů)
Sobota:

8:00–12:00

V nočních hodinách se příjem odpadů neprovádí.
B.I.3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Úholičky (převážná část skládky), Tursko
Úholičky [773239], Tursko [771759]
Tabulka 1 Seznam parcel dotčených záměrem

Katastrální
území

Parcelní číslo

Výměra (m2)

Úholičky

587

64 615

ostatní plocha

jiná plocha

Úholičky

591

4 225

ostatní plocha

jiná plocha

Úholičky

592

4 053

ostatní plocha

jiná plocha

Úholičky

199/1

19 353

ostatní plocha

manipulační plocha

Úholičky

199/2

11 161

ostatní plocha

manipulační plocha

Úholičky

199/3

22 956

ostatní plocha

manipulační plocha

Úholičky

199/6

7 805

ostatní plocha

skládka

Úholičky

199/9

28

orná půda

-
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Katastrální
území

Parcelní číslo

Výměra (m2)

Úholičky

199/10

325

orná půda

-

Úholičky

202/5

1 512

ostatní plocha

jiná plocha

Úholičky

202/6

152

orná půda

-

Úholičky

202/7

19 520

orná půda

-

Úholičky

471/1

716

ostatní plocha

ostatní komunikace

Tursko

978

28 059

ostatní plocha

jiná plocha

Tursko

981

237

ostatní plocha

jiná plocha

Tursko

982

4 966

ostatní plocha

jiná plocha

Druh pozemku

Způsob využití

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele FCC Regios, a. s., který je současně
provozovatelem skládky.
Uvedené parcely označené jako orná půda jsou součástí stávajícího tělesa skládky.
Nejedná se o nové pozemky, u kterých by realizace záměru vyžadovala zábor ZPF. Pozemky
byly ze ZPF vyňaty v rámci územního a stavebního řízení, ve stavebním povolení vydaném
stavebním úřadem Roztoky, pracoviště Velké Přílepy pod č.j. Výst. 332/2-514, 817/94-Km dne
14.07.1994, na základě souhlasu MŽP ČR č.j. OOLP/14094 ze dne 24.05.1994. Z následujícího
obrázku je zřejmé, že od povolení stavby skládky došlo v rámci pozemkových úprav
k přečíslování parcel, na nichž se skládka rozprostírá.

Obrázek 1 Původní číslování parcel dle stavebního povolení pro řízenou skládku TKO Úholičky

Záměr je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Úholičky ve znění změny č. 3
schválené 10.08.2015. Navrhovaný záměr se nachází v ploše PA Výroba, sklady, výrobní
služby, pro kterou je určené využití mj. pro organizovanou skládku.
Dle platného územního plánu Turska ze dne 23.09.2010 se pozemky skládky nacházejí v ploše
NZ Plochy zemědělské – orná půda, pro něž platí, že využití pro skládku není přípustné. Záměr
tedy neodpovídá podmínkám ÚP Turska.
S ohledem na probíhající aktualizaci a pořizování změn stávajícího Územního plánu obce
Tursko byla podána žádost na zapracování změny, která spočívá v dodatečném zanesení
pozemků existující skládky do ÚP s návrhem změny funkčního využití provozované skládky
odpadů v části katastrálního území Tursko.
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Vyjádření Městského úřadu Černošice, jako úřadu územního plánování příslušného podle § 6
odst. (1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů, k plánovanému záměru, je uvedeno v přílohové části této dokumentace
jako příloha č. 12.
Skládka S-OO3 Úholičky s odděleným sektorem S-OO1 se nachází severně od obydleného
území obce Úholičky, nejbližší zástavba obytných domů se nachází ve vzdálenosti 750 m od
tělesa skládky, ale vůči ploše záměru, tj. dotčené ploše vrchlíku skládky, je nejbližší obytná
zástavba situována ve vzdálenosti 1,0–1,3 km jižním až jihovýchodním směrem v obci
Úholičky, východně přes řeku Vltavu se nachází osada Řež (část obce Husinec). Tato obytná
zástavba je vůči tělesu skládky položena níže, v údolí, výškové převýšení je v této oblasti i přes
100 m. Další obytná zástavba se nachází severovýchodním směrem v obci Tursko ve
vzdálenosti cca 2,0 km severně od plochy záměru. V zájmové oblasti se mimo plochy skládky
nachází zejména zemědělsky obdělávané pozemky a také jihovýchodním směrem lesní porosty.
Přehledná situace okolí zájmového území tvoří přílohu č. 1 dokumentace.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Skládka komunálního odpadu v obci Úholičky je dle zákona o odpadech zařazena do kategorie
S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1. Umožňuje ukládání odpadů kategorie „O“ – ostatní,
včetně stavebních sutí a zeminy a slouží pro ukládání odpadu jiných původců na základě
smluvních vztahů z okolí Prahy.
Záměr představuje výškovou úpravu a dotvarování doposud nezrekultivované části tělesa
skládky formou navýšení o cca 10 m a tím zvětšení kapacity skládky o objem 300 tis. m3 (jedná
se o objem po sesednutí, konsolidaci a stabilizování celého tělesa).
Realizací záměru se charakter, složení ukládaných odpadů ani objem jejich návozu nebo
používané technologie nijak nezmění. Areál skládky je napojen na stávající inženýrské sítě,
dopravní napojení skládky je rovněž stávající, prostřednictvím příjezdové komunikace přímo
ze silnice II/240 Velké Přílepy – Tursko. Provoz „navýšené“ části skládky bude integrální
součástí provozu stávajícího areálu.
Možnost kumulace s jinými záměry:
Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze po prověření informací uvedených
v Informačním systému EIA na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
konstatovat, že v širším okolí hodnoceného záměru nejsou v současnosti plánovány žádné další
záměry, s jejichž potenciálními projevy by mohlo docházet ke kumulaci případných
negativních vlivů na životní prostředí.
Záměr představuje výškovou úpravu a dotvarování doposud nezrekultivované části tělesa
skládky, která zajistí prodloužení doby trvání skládkové činnosti na stávající skládce. Realizací
záměru nedojde ke změně množství ani složení pravidelně ukládaného odpadu. Technické
vybavení a zajištění skládky rovněž nebude změněno. Intenzita dopravy spojená s provozem
skládky se nezvýší. Dopravní napojení skládky, počet pracovníků skládky, technologie
skládkování, strojní vybavení ani nároky na zdroje se rovněž nebudou měnit.
Kumulace záměru by mohla spočívat ve vlivu na pachové imise s kompostárnou Úholičky,
která se nachází západně od záměru (vrchlíku skládky) ve vzdálenosti cca 500–600 m.
Zpracování biologického odpadu se provádí technologií aerobního kompostování a může
docházet ke kumulaci pachových látek.
Další případná kumulace záměru by mohla spočívat ve vlivu na ovzduší a hlukovou situaci, ale
dle výsledků zpracovaných odborných studií dojde realizací záměru ke snížení imisních
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příspěvků hodnocených znečišťujících látek. Co se týče hlukové situace, tak navýšení
skládky sice bude představovat mírné zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě, avšak
hygienický limit bude ve všech zvolených výpočtových bodech nejbližší obytné zástavby
dodržen a bude se pohybovat hluboko pod hranicí hygienického limitu. Zdravotní riziko
způsobené realizací záměru nebude ve srovnání se současnou zátěží prostředí významné
a v celkovém výsledku se očekává po realizaci záměru v podstatě zachování současného
stavu.
B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Úprava tvaru tělesa skládky je navržena za účelem pokračování skládkové činnosti v prostoru
již existujícího provozovaného skládkového areálu, na pozemcích ve vlastnictví oznamovatele
a zároveň provozovatele skládky. Vzhledem k umístění záměru do prostoru aktivní plochy
skládky a vzhledem k charakteru záměru, jímž je dotvarování doposud nezrekultivované části
tělesa skládky formou navýšení o cca 10 m, je záměr předkládán v jediné variantě technické
a lokalizační.
Záměr naváže na již existující provozované funkční zařízení pro nakládání s odpady
(tj. stávající dopravní napojení, inženýrské sítě a smluvní vztahy s producenty odpadů), které
maximálně vyhovuje požadované technické úrovni a nedojde k záboru dalších pozemků nebo
ploch.
Cílem záměru je prodloužení životnosti skládky navýšením její kapacity za stávajících
provozních podmínek a zajištění funkčnosti zařízení i po roce 2024 pro odpady, které nebude
možno využívat materiálově ani energeticky a jediným možným způsobem likvidace těchto
odpadů bude skládkování. Navýšená kapacita skládky při zachování současné kubatury návozu
vystačí cca na 3 roky ukládání odpadu. Lze ale předpokládat, že při zvýšení materiálového,
popř. energetického využití odpadů se roční ukládka odpadů sníží a tím se životnost skládky
prodlouží. Průběžně bude docházet k uzavírání a rekultivaci povrchu.
Podrobná situace tělesa skládky je znázorněna v příloze č. 2 dokumentace.
Projektový záměr je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje pro období 2016–2025, konkrétně s cílem 27 – Vytvořit a udržovat
komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady, pro který je v zásadách
specifikováno, že je potřeba využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické
úrovni (jsou v souladu s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími dostupnými
technikami). Skládka S-OO3 FCC Regios a. s. v k. ú. Úholičky je provozována v souladu
s platnými normami ČSN řady 83 a její vybavení je na vysoké technické úrovni, čímž
konceptuálně zapadá do POH SK.
Realizace navrhovaného záměru není podmíněna, ani nevynucuje realizaci jiných záměrů.
Variantní řešení není uvažováno.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Umístění skládky odpadů S-OO3 Úholičky bylo povoleno územním rozhodnutím 12/1993,
následovalo stavební povolení z 07/1994. V následujících letech probíhala výstavba skládky,
02/1995 byla uvedena do zkušebního provozu I. etapa skládky. V současné době jsou postaveny
I., II., III. etapa, IV. etapa je v rozsahu sektoru 4.6. o celkové ploše 17,21 ha.
FCC Regios, a. s.
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Stávající kapacita skládky je dle územního rozhodnutí a integrovaného povolení 2 827 000 m3.
Kapacita navrhovaného záměru úpravy tvaru tělesa skládky je 300 000 m3. Uvedený objem je
stanoven po sesednutí, konsolidaci a stabilizování celého tělesa. Tato kapacita by měla být
postačující po cca 3 roky ukládání odpadu, sníží-li se ukládané množství odpadů v důsledku
lepšího materiálového či energetického využití, vystačí kapacita skládky i na delší dobu
ukládání odpadu.
Technologický postup skládkování a související činnosti skládky při zahájení provozu
navrhovaného záměru se nebude měnit.
Technologie skládkování bude začínat zvážením a zaevidováním svozového vozidla,
zkontrolováním druhu dováženého odpadu a udělením pokynů k odvozu odpadu do tělesa
skládky. V prostoru denní ukládky odpadu řídí a kontroluje složení ukládaného odpadu při
vykládce kompaktorista.
Mechanicko-fyzikální vlastnosti ukládaného odpadu budou dokladovány a uložení na skládce
bude u každého odpadu posuzováno individuálně. Ukládání různých druhů odpadu musí být
provedeno tak, aby nedocházelo k případným nekontrolovatelným reakcím a porušení stability
skládky. Odpady, které by svým uložením mohly zapříčinit porušení stability skládky, nebo
nemohou být na skládku uloženy dle provozního řádu, jsou ze skládkování vyloučeny. Při
zjištění uvedených odpadů u vizuální kontroly a kontroly dokladů k nákladu vozidel při příjmu
bude celá dodávka vrácena dodavateli bez možnosti odvolání. Lehké materiály, u kterých je
nebezpečí úletu a prašné materiály, musí být překryty vhodnými technologickými odpady –
odpad určený k technickému zabezpečení skládky.
Rozšíření zavážené plochy se provede v závislosti na:
-

možnosti vjezdu a otáčení nákladních automobilů,

-

možnosti navážení skládky a zhutňování s dostatečnou časovou rezervou,

-

možnosti ukládání překryvných materiálů a překrývání denní aktivní plochy.

Ukládání bude denně soustředěno do vymezeného prostoru, tzv. aktivní plochy. Dle
schváleného provozního řádu má provozovatel skládky pro ukládání odpadu povinnost
využívat co nejmenší (aktivní) plochu složiště na tělese skládky. Maximální velikost aktivní
plochy je s ohledem k možnosti manipulace s ukládanými odpady stanovena na cca 30 m široký
pruh odpadu s mocností cca 2,0 m. Denní pracovní plocha se pohybuje dle množství
naváženého materiálu od 250 do 500 m2.
Tato aktivní plocha bude denně průběžně zpevňována a překrývána inertním překryvem,
provedeným technologickými materiály a technologickými odpady uvedenými v příloze
provozního řádu skládky. Těmito technologickými odpady jsou zejména odpady určené
k technickému zabezpečení skládky. Technickým zabezpečením skládky se pro účely
provozního řádu rozumí např. překryv polétavých složek v tělese skládky, resp. překryv aktivní
plochy. Dále se technickým zabezpečením skládky rozumí tvorba pojezdových komunikací,
a to zejména z technologických odpadů. Stálý překryv déle neužívaných ploch a svahů bude
prováděn souvislou vrstvou technologických materiálů a technologických odpadů.
V případě technologické potřeby, při modelování horizontu tělesa skládky do projektovaného
tvaru, může být dle povětrnostních podmínek skládkováno nebo provozována pomocná aktivní
plocha, která je chráněna před povětrnostními vlivy.
Doporučená mocnost vrstvy odpadu pro účinné zhutnění kompaktorem je od 1,5 do 2 m. V
tělese skládky je zakázáno tvořit při hutnění odpadů výrazné výškové rozdíly a odpad z nich
místo rozdrcení několika pojezdy kompaktorem tímto strojem shazovat bez řádného zhutnění.
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Svah tělesa skládky je tvarován dle svahových laviček vytyčených dle projektu. Odpad musí
být bez prodlení po jeho vysypání rozhrnut a zhutněn pojezdy kompaktoru, ve špičkách se
připouští delší čas ke zvládnutí návozu.
Technické řešení a provedení stavebních objektů je v souladu s normativními požadavky,
v některých případech jsou tyto požadavky na stavební objekty nad rámec těchto požadavků.
-

Podloží skládky je tvořeno přirozenou geologickou bariérou.

-

Těleso skládky – dno – technická a umělá bariéra je v kombinaci minerálního těsnění
a vysokohustotní polyetylenové folie.

-

Kontrolní monitorovací geoelektrický systém fóliového těsnění.

-

Minerální těsnění splňuje kf nad rámec normových požadavků.

-

Vodní hospodářství – oddělený drenážní systém na odvod dešťových a odvod
průsakových vod z jednotlivých sekcí skládky.

-

Plynové hospodářství a aktivní systém odplynění – čerpací stanice a kogenerační
jednotka.

-

Průběžné uzavírání a rekultivace povrchu skládky opět s těsnícím prvkem.

-

Ostatní související infrastruktura (obslužné komunikace, vážní systém, provozní
budova, trafostanice, monitorovací vrty pro monitoring prostředí, jímky průsakových
vod atd.).

-

Následná starostlivost a péče o skládku po uzavření a rekultivaci v souladu s platnou
legislativou.

Technické řešení rekultivace skládky bude spočívat v úpravě povrchu tělesa skládky
vyrovnávací vrstvou, vytvoření těsnících bariér, drenážních a technických vrstev včetně
zatravnění a ozelenění povrchu pro jeho začlenění do okolní krajiny.
Postupové kroky stavebních prací na uzavření a rekultivaci skládky:
vyrovnávací a podkladní vrstvy z inertních materiálů,
plošná drenáž odplynění,
zasakovací šachty, trubní rozvody pro zpětnou recirkulaci průsakových vod,
zatěsnění povrchu bentonitovou rohoží,
celoplošná odvodňovací drenáž,
rekultivační vrstva ze zeminy v tl. 0,6 m,
vrstva ornice nebo zúrodnění schopné zeminy v tl. 0,2 m,
zakončení plynových studní, rozvod odplyňovacího potrubí s napojením na stávající
systém,
zatravnění a ozelenění povrchu skládky mělce kořenícími keřovými porosty.
Plánovaný záměr úpravy tvaru tělesa skládky se nachází v lokalitě stávajícího areálu skládky
odpadu společnosti FCC Regios, a.s. v Úholičkách. Navrženou úpravou tvaru tělesa skládky
budou dotčeny stávající stavební objekty:
-

Technická rekultivace – II. etapa, část III. etapy a IV. etapa,

-

SO 30

-

SO 05 a SO 32 Odplynění tělesa – II. etapa, část III. etapy a IV. etapa

-

SO 31 a SO 37 Sadové úpravy a ozelenění tělesa skládky – II. etapa, část III. etapy a
IV. etapa

FCC Regios, a. s.

47

Dokumentace EIA

Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky

SO 30 Technická rekultivace
Rekultivační souvrství bude tvořeno z následujících vrstev (dle ČSN 83 8035):
-

vyrovnávací a podkladní vrstva bude vytvořená z vhodného odpadu, inertních materiálů
nebo zeminy,

-

plynová drenáž uložená v pruzích a celoplošně na vrchlíku, a bude zaústěná do
plynových jímacích studní, které v rámci provozu skládky byly postupně povytahovány,

-

pro těsnící bariéru skládky S-OO je navrženo použití těsnění tvořeného bentonitovou
rohoží, na vrchlíku může být využita pro těsnění i PEHD fólie,

-

-

odvod srážkových vod z rekultivované části skládky bude probíhat jejich povrchovým
odtokem a zásakem do zemní vrstvy. Pro odvod vod zemní vrstvou bude na těsnění
skládky uložen drenážní geokompozit, doplněný po obvodu vrchlíku skládky
o flexibilní drenážní potrubí se svody do paty skládky,
na plošnou odvodňovací vrstvu bude proveden násyp rekultivačních vrstev. Bude to
vrstva zeminy a humózní vrstva pro založení vegetačního krytu rekultivace. Podorniční
vrstva zeminy bude provedena v tloušťce 0,6 m, humózní vrstva zeminy bude mít
tloušťku 0,2 m. Povrch rekultivace bude oset travním semenem luční směsi vhodné pro
dané sušší extenzivní stanoviště s nízkou náročností na údržbu. Ozelenění rekultivace
bude doplněno dále výsadbou skupin mělce kořenících keřových porostů.

Dešťové vody z povrchu rekultivace budou svedeny do obvodového odvodňovacího příkopu
ve dně se žlabovkou, vedeného v patě rekultivace podél provozní komunikace. Obvodový
příkop bude mít podél severní strany odlehčovací odvodňovací pera vyvedena pod komunikací
do pásu ochranné zeleně, podél západní a jihozápadní strany zaústěny do potrubí zatrubněného
odvodňovacího příkopu s vtokovým objektem na jižní straně skládky, odkud budou vody
odváděny stávajícím odpadním potrubím do recipientu. Stávající odvodňovací příkop bude při
výstavbě rekultivace v celé délce zatrubněn a vyplněn zeminou, vznikne tak manipulační pás
pro výstavbu a sníží se zásah do standardního provozu v areálu skládky.
Recirkulace průsakových vod a výtlak výluhových vod, sloužící k omezení akumulace
průsakových vod v akumulační nádrži průsakových vod a umožňující jejich vracení zpět do
tělesa skládky, zvyšuje vlhkost uloženého odpadu a tím podporu průběhu methanogenních
procesů. Systém recirkulace ze stávající akumulační jímky zpět do tělesa skládky bude
zachován. Budou realizovány zasakovací šachty osazené na vrchlíku skládky a nové výtlačné
potrubí zpětného rozvodu průsakových vod vedeném po povrchu rekultivace. Na potrubí jsou
vybudovány výustní objekty, na které po uzavření tělesa skládky budou napojena nová potrubí
vedená do zasakovacích šachet umožňující zásak průsakových vod pod povrchem těsnící a
rekultivační vrstvy uzavřené části skládky. Průsaková voda bude přivedena ze stávajícího
trubního výtlaku vedoucího po obvodu skládky.
Zasakovací šachty budou tvořeny svislým připojovacím potrubím s připojovací armaturou
a vodorovných perforovaných zasakovacích ramen obsypaných štěrkem. Pro větší účinnost
budou šachty spojeny propojovacím potrubím do dvojic až čtveřic.
SO 05 a SO 32 Odplynění tělesa
Skládka je odplyňována v souladu se zatříděním podle ČSN 83 8034 a je stavebně provedena
pro aktivní systém odplynění, aby bylo maximálně zabráněno nekontrolované migraci
skládkových plynů do okolí.
V současné době je skládka vybavena odplyňovacím systémem sestávající z jímacího sběrného
a svodného zařízení, regulačních armatur, kondenzační šachty, čerpací stanice bioplynu,
FCC Regios, a. s.
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spalovací jednotky - fléry (vysokoteplotní pochodně) a systému využití energetického
potenciálu skládkového plynu (2 kogenerační jednotky). Provoz a regulace je zajišťováno
odborně způsobilou firmou. Celkově je v tělese skládky navrženo cca 100 ks jímacích studní
bioplynu. Do současné doby bylo založeno 95 jímacích studní plynu, z toho cca 50 se nachází
v již zrekultivované ploše a jsou opatřeny zakončením s napojením na systém odtahu bioplynu
(tzv. horní odtah). Na nerekultivované části jsou zbývající studny se zařazením do III. třídy
rovněž napojeny jímacím potrubím vedeným po povrchu skládky do nápojných míst páteřního
rozvodu plynového potrubí. Na rekultivační vrstvě jsou vedeny svodné páteřní plynovody v
dimenzi PEHD 90–160 mm. Od jímacích studní po povrchu rekultivační vrstvy jsou vedeny
samostatné přípojky, uložené na vyspádovaném loži a svedeny do páteřních plynovodů na
tělese skládky. Páteřní plynovody na tělese jsou napojeny na jeden sběrač bioplynu PEHD D225
(hlavní plynový řad) vedený v patě skládky. Svody mimo rekultivaci jsou uloženy v pískovém
zásypu.
Při navyšovaní tělesa skládky nedojde k odpojení odplyňovacího systému. Přeložení potrubí
dojde v nezbytném případě při trasování, při spádování a nutnosti zajištění odvodnění potrubí.
Základním prvkem pro odplynění tělesa skládky jsou stávající vertikální jímací plynové studny.
Tyto byly zakládány ve dně skládky a postupně vytahovány nahoru současně s navážením
odpadu. Na rekultivované i nerekultivované části skládky (prostor uvažovaného záměru)
z hlediska tvorby plynu byla postupně realizována odplyňovací síť. Z jímacích studní je tedy
plyn odváděn horizontálním potrubím vedeným po povrchu tělesa skládky (ojediněle pod
povrchem) přes kondenzační šachtu do čerpací stanice skládkového plynu. Odtud je plyn veden
do systému na využití energetického potenciálu skládkového plynu (2 kogenerační jednotky).
Provoz a regulace je zajišťováno odborně způsobilou firmou.
Záměr předpokládá, že v jeho plošném rozsahu bude systém zachován a bude zcela funkční.
Vertikální potrubí u studen v ploše záměru bude nad horizontálním připojením odtahového
potrubí nadstaveno novým potrubím se štěrkovým obsypem a výpažnicí, které bude postupně
jímat bioplyn vznikající z nově ukládaných odpadů. Vodorovné potrubí horního odtahu bude
před zasypáním odpadem upraveno tak, aby bylo zajištěno jeho vyspádování nebo odvodnění
s možností regulace i s ohledem na budoucí sedání skládky. V rámci rekultivace skládky budou
studny ukončeny plastovou šachtou a vzájemně propojeny potrubím vedeným po povrchu, tzv.
horním odtahem na stávající již vybudovaný odplyňovací systém.
Skládkový bioplyn bude dále energeticky využíván v kogenerační jednotce nebo likvidován ve
vysokoteplotní pochodni (po dobu revize či opravy KG), které jsou součástí stávající
technologické části odplyňovacího systému.
SO 37 – Sadové úpravy a ozelenění
Stavební objekt řeší začlenění do krajinného rázu okolní přírody. Na tělese skládky je navržena
skupinová výsadba keřů, která bude zachována a nezměněna. K výsadbě budou využity
autochtonní druhy travin a dřevin.
Zatravnění bude provedeno travní směsí s protierozním účinkem pro sušší extenzivní stanoviště
s nízkou náročností na údržbu. K výsadbě na rekultivovaném povrchu jsou navrženy sazenice
v kontejnerované formě. Výsadba bude prováděna po jednotlivých kusech dle detailního plánu
výsadby. Keřový porost bude vysazován ve skupinách v trojsponovém uspořádání, k výsadbě
budou využity standardní sazenice s mělkým kořenovým systémem s dobou zapěstování min.
2 roky. Díky výsadbě ve shlucích bude možno provádět na tělese skládky snadnější údržbu
travního porostu a zeleně. Plošný rozsah a množství sazenic zůstává stejný, celkem bylo
navrženo k výsadbě cca 7 240 keřů.
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Na těleso skládky mohou být využity např. tyto druhy keřů: dřišťál obecný (Berberis vulgaris),
skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hloh obecný (Crataegus laevigata), trnka
obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), kalina tušalaj (Viburnum lantana). Jedná
se o husté, často trnité křoviny, vysoké cca 1–4 m.
Lesnická výsadba nemůže být na tělese skládky prováděna s ohledem na možné poškození
zatěsnění povrchu tělesa skládky kořenovým systémem a náchylnosti k vývratům.
Porovnání technického řešení s BAT
Při hodnocení a stanovení nejlepších dostupných technik se vychází především z technické
úrovně zařízení, zejména z pohledu dosahované úrovně emisí do ovzduší, vody a půdy,
množství produkovaných odpadů, materiálové a energetické náročnosti, nástrojů
environmentálního řízení, ekonomických možností provozovatele zařízení při dosažení
regionálních standardů životního prostředí. Získané údaje se následně porovnávají
s definovanými nejlepšími dostupnými technikami, začleněnými do evropských referenčních
dokumentů o nejlepších dostupných technikách (Reference Document on Best Available
Techniques – BREF).
Referenční dokument (BREF) o BAT (nejlepší dostupné techniky) s názvem „Průmysl
zpracování odpadů“ ze srpna 2005, spolu s dalšími BREF v této řadě má zahrnovat činnosti
popsané v oddílu 5 přílohy I Směrnice o IPPC, tj. „nakládání s odpady”. Další BREF se vztahuje
na spalování odpadů a některá tepelná zpracování odpadu, jako je pyrolýza a zplyňování (bod
5.2 přílohy I uvedené Směrnice). Ačkoli bod 5.4 přílohy I zahrnuje skládky odpadů, nezahrnuje
tento dokument BAT pro skládky. Zabývá se pouze úpravou odpadu před jeho možným
skládkováním.
Dne 10. srpna 2018 bylo v Úředním věstníku EU publikováno prováděcí rozhodnutí Komise
(EU) 2018/1147, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro
zpracování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU. Rovněž zde
uvedené závěry neobsahují žádné techniky související se skládkováním.
Při absenci závěrů o nejlepších dostupných technikách v průmyslném oboru skládkování, lze
za BAT považovat platné normy ČSN řady 83, zákon č. 185/2001, o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí právní předpisy, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí právní předpisy, vyhláška č. 294/2005 Sb.
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, Směrnice rady 1999/31/ES
o skládkování odpadů a Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro průmysl
zpracování odpadů, 2005. Skládka a její rozšíření je v souladu se zmíněnými dokumenty.
Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 v k. ú. Úholičky a Tursko společnosti FCC
Regios, a. s. je provozována na základě Integrovaného povolení podle § 13 odst. 3 zákona
o integrované prevenci č. j. 112484/2007/KUSK OŽP/St vydaného Krajským úřadem
Středočeského kraje dne 5.11.2007, ve znění 9. změny (úplné znění IP) vydané pod č. j.
156195/2016/KUSK OŽP/VITK dne 03.01.2017, které nabylo právní moci 21.01.2017.
Ve výše uvedeném integrovaném povolení je uvedeno souhrnné porovnání zařízení skládky
provozovatele FCC Regios, a.s. s nejlepšími dostupnými technikami (BAT):
1.

Použití nízkoodpadové technologie

Skládka jako zařízení pro odstraňování odpadů je určena především ke zpracování odpadů
jiných původců. Provozem zařízení vzniká minimální množství odpadů z provozní budovy.
Zařízení je provozováno s cílem minimalizace vzniku odpadů.
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Hledisko je plněno.
2.

Podpora zhodnocování a recyklace látek

V zařízení jsou pro překryv ukládaného a hutněného odpadu používány kromě zemin i odpady
inertního charakteru a odpady schválené k TZS (technickému zabezpečení skládek).
Vznikající průsaková voda je recirkulována zpět na těleso skládky, čímž je zajištěno snížení
prašnosti na skládkovém tělese a podpora methanogenních procesů. V případě nadbytečného
množství průsakových vod budou tyto předány na základě smluvního vztahu oprávněné osobě
ke zpracování.
Součástí zařízení jsou také dvě linky na recyklaci odpadů. Jedná se o linku na výrobu TAP (tuhá
alternativní paliva) a linku na mechanickou úpravu plastů. Obě linky jsou provozovány s cílem
zhodnocení a recyklace látek.
Hledisko je plněno.
3.

Srovnatelné procesy

Provoz zařízení je v souladu s běžně používanými technikami v zařízeních tohoto typu v ČR
i zahraničí. Skládka splňuje všechny požadavky dané platnou legislativou.
Hledisko je plněno.
4.

Technický pokrok

Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje požadavky dané platnou
legislativou. Provozovatel má zaveden systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO
14001, systém jakosti ČSN EN ISO 9001 a systém bezpečnosti práce OHAS 18001.
Hledisko je plněno.
5.

Charakter, účinky a množství emisí

Skládka odpadů může být zdrojem emisí do ovzduší, vody i půdy. Proto musí být organizací
provozu a technickým zabezpečením tato rizika omezována.
a) Emise do ovzduší
Skládka je stacionárním zdrojem označeným kódem 2.2. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší. K nejzávažnějším patří emise skládkového plynu, pachových látek, tuhých
znečišťujících látek (TZL) a úletů.
-

Skládkový plyn

Skládkový plyn je v zařízení jímán a dochází k jeho využívání, případně odstraňování.
Fugitivní emise skládkového plynu jsou omezovány pravidelným překrýváním tělesa skládky
a hutněním ukládaného odpadu.
Hledisko je plněno.
-

Pachové látky

Omezení emisí pachových látek se dosahuje hutněním, překryvem ukládaného odpadu
a dodržováním přísné kontroly na vstupu do zařízení (zejména vyloučení silně zapáchajících
látek z přijímaných odpadů).
Hledisko je plněno.
-

TZL a pevné úlety
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Zejména v suchých obdobích a při silném větru hrozí zvýšené emise TZL a pevných úletů ze
skládky. Omezení a vyloučení těchto negativních vlivů je docilováno řádným hutněním odpadu,
recirkulací průsakové vody na těleso skládky pro snížení prašnosti a pravidelným sběrem úletů.
Dále je zbudována mobilní síť s výškou 12 m budovaná po směru převažujícího proudění.
V případě potřeby budou použity i mobilní sítě o výšce 3 m.
Hledisko je plněno.
b) Skládka jako možný zdroj znečištění vody, půdy a geologického prostředí
Skládka je zabezpečena v souladu s ČSN 83 8030 - Základní podmínky pro navrhování
a výstavbu skládek a ČSN 83 8032 - Těsnění skládek. Skládka splňuje všechny požadavky na
technické zabezpečení skládek, dané platnou legislativou.
Hledisko je plněno.
c) Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření
Hledisko hluku, vibrací a neionizujícího záření – nerelevantní.
6.
Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická
účinnost
Spotřeba vody pro snížení prašnosti a zajištění optimálního průběhu methanogeneze je zajištěna
recirkulací průsakové vody. Rekultivované části skládky jsou zavlažovány užitkovou vodou.
Hledisko nelze posoudit.
7.
Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik
s nimi spojených na minimum
Emise pachových látek, TZL a pevných úletů jsou a na základě schváleného PŘ (provozního
řádu) i nadále budou omezovány hutněním odpadu, překryvem inertním materiálem a rozlivem
průsakové vody. Skládka je od okolního prostředí izolována systémem bariér, který v současné
době splňuje požadavky ČSN 83 8032.
Hledisko je plněno.
8.

Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí

Zařízení nespadá do působnosti zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Jsou
zpracována opatření pro případ havárie, která jsou součástí Plánu havarijních opatření
a Provozního řádu. V rámci této dokumentace jsou popsány možnosti vzniku havárie a opatření
pro její likvidaci. Předcházení haváriím je docilováno údržbou vybavení skládky a pravidelnou
kontrolou zařízení.
Hledisko je plněno.
Pro zmírnění vlivů na životní prostředí jsou již v současnosti zavedena tato opatření:
-

-

-

Zařízení musí být provozováno v souladu se schváleným Provozním řádem Skládky
odpadů S-OO3 v k. ú. Úholičky (06/2014). V následujících bodech jsou specifikována
nejvýznamnější z opatření důležitých pro provoz skládky.
Mechanizace v zařízení je pravidelně podrobována prohlídkám a údržbě dle návodu pro
používání daných zařízení. O údržbách je vedena evidence zápisem v provozním deníku.
Průběžně jsou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů ve
složišti a jeho okolí, zejména za suchého počasí kropení komunikace a pojezdových ploch
užitkovou vodou, zpětné rozlévání průsakové vody na těleso skládky, důsledné hutnění
odpadu. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení je bez zbytečného prodlení
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zajištěno jejich odstranění. O provedených opatřeních je proveden záznam do provozního
deníku zařízení.
-

Pravidelně jsou prováděna školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady a ochrany
životního prostředí, o provedených školeních je vedena evidence zápisem do provozního
deníku.

-

Pravidelně probíhá monitoring průsakových (z jímky) a podzemních vod (z kontrolních
vrtů), měření jakosti a množství skládkového plynu. Mezi další sledované ukazatele patří
roční sledování množství přijatých odpadů na skládce sledování sesedání a změny tvaru
skládkového tělesa, celistvost fólie, čištění sběrných drénů a zkoušky vodotěsnosti jímky
(nádrže) průsakové vody.

-

V rámci závazných podmínek integrovaného povolení je celá skládka pravidelně
monitorována a výsledky monitoringu (zpráva o plnění podmínek) jsou vždy za uplynulý
kalendářní rok (k 30.03. následujícího roku) zasílány Krajskému úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Po změně navrženého záměru budou kromě výše uvedených postupů zavedena, resp.
konkretizována, tato opatření:
-

Po navýšení v rámci uzavření a rekultivace skládky bude postupováno dle navržených
sadových úprav a ozelenění, které jsou obsahem SO 37. Rekultivace bude navazovat na již
uzavřené a zrekultivované plochy skládky (tj. plochy 1–5). Bude pokračováno ve
skupinové výsadbě keřů s využitím autochtonních druhů travin a dřevin.

-

Zatravnění bude provedeno travní směsí s protierozním účinkem pro sušší extenzivní
stanoviště s nízkou náročností na údržbu. K výsadbě na rekultivovaném povrchu jsou
navrženy sazenice v kontejnerované formě. Výsadba bude prováděna po jednotlivých
kusech dle detailního plánu výsadby, s využitím standardních sazenic keřů s mělkým
kořenovým systémem s dobou zapěstování min. 2 roky. Keřový porost bude vysazován ve
skupinách v trojsponovém uspořádání, aby mohla být prováděna údržba travního porostu
a zeleně na tělese skládky. Plošný rozsah a množství sazenic zůstává stejný, celkem bylo
navrženo k výsadbě cca 7 240 keřů.

-

Druhová skladba dřevin bude přizpůsobena specifickým podmínkám dané lokality, budou
využity obdobné druhy jako na již zrekultivovaných plochách skládky. Na těleso skládky
mohou být využity např. tyto druhy keřů: dřišťál obecný (Berberis vulgaris), skalník
celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hloh obecný (Crataegus laevigata), trnka obecná
(Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), kalina tušalaj (Viburnum lantana). Jedná se
o husté, často trnité křoviny, vysoké cca 1–4 m.

-

Lesnická výsadba nemůže být na tělese skládky prováděna s ohledem na možné poškození
zatěsnění povrchu tělesa skládky kořenovým systémem a náchylnosti k vývratům.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru může být zahájena až po vydání všech potřebných povolení v navazujících
řízení (podle stavebního zákona a zákona o integrované prevevenci). Úpravou tvaru tělesa
skládky bude prodloužena etapa provozu skládky a dojde k posunu uzavření skládky a její
konečné rekultivace.
Navýšená kapacita by měla být postačující po cca 3 roky ukládání odpadu, sníží-li se ukládané
množství odpadů v důsledku lepšího materiálového či energetického využití, vystačí kapacita
skládky i na delší dobu. Zařízení se bude moci využívat i po roce 2024, kdy je celorepublikovým
cílem ukončení skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných
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odpadů. Celková rekultivace skládky bude zahájena nejpozději do 3 let od ukončení
skládkování.
B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec:

Středočeský (kód CZ-NUTS: CZ020)
Černošice
Roztoky
Úholičky (kód obce: 571351),
Tursko (kód obce: 539775)

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Z pohledu stavebního zákona se bude jednat o změnu stavby před jejím dokončením. Z pohledu
zákona o integrované prevenci musí proběhnout změnové řízení stávajícího vydaného povolení
na základě předložených nových podkladů týkající se úpravy provozního řádu a změnové
projektové dokumentace související s objekty uzavření a rekultivace skládky.
§ Obecní úřad Velké Přílepy, stavební úřad (pro správní řízení ke změně stavby před jejím
dokončením)
§ Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
nakládání s odpady (ohlášení plánované změny kapacity zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b)
zákona o integrované prevenci, která bude spočívat v podání žádosti o změnu integrovaného
povolení
B.II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.II.1. Půda
Realizací záměru nedojde ke změně plošné rozlohy vlastního tělesa skládky – záměr je umístěn
na stávajícím tělese skládky. Celý areál skládky včetně souvisejících technických zařízení
skládky je oplocen.
Seznam parcel dotčených záměrem je uveden v tabulce č. 1 v kapitole B.I.3. Dotčené pozemky
jsou ve vlastnictví oznamovatele FCC Regios, a. s., který je současně provozovatelem skládky.
Nejedná se o nové pozemky, u kterých by realizace záměru vyžadovala zábor ZPF.
Pozemky byly ze ZPF vyňaty v rámci územního a stavebního řízení, ve stavebním povolení
vydaném pro stavbu skládky, vydaného pod č. j. Výst. 332/2-514, 817/94-Km dne 14.07.1994,
ale v rámci následných pozemkových úprav došlo k přečíslování parcel.
Pozemky 199/9, 199/10, 202/6, 202/7, jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako orná půda.
Velikost záboru této půdy je 20 025 m2. Uvedené parcely jsou součástí stávajícího tělesa
skládky.
Na pozemky je vydáno rozhodnutí o vynětí ze ZPF, ale není vloženo do katastru nemovitostí.
Záměr tedy nepředstavuje nároky na trvalý ani dočasný zábor zemědělského půdního fondu.
Záměrem také nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.
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B.II.2. Voda
Skládka Úholičky je provozována od roku 1995. Má tedy již vybudovaný systém zásobování,
resp. nakládání s pitnou, užitkovou i technologickou vodou. Koncepce vodního hospodářství
zůstane zachována. Není očekávána změna nároků na potřebu vody.
Fáze výstavby
S ohledem na technologii přípravy skládky pro ukládání odpadu, nebude ve fázi výstavby
potřeba vyššího množství vody než při běžném provozu skládky (fáze výstavby fakticky
nenastane, bude pokračovat navážení odpadů ve stávajícím režimu).
Fáze provozu
Ve fázi provozu budou vznikat nároky na potřebu vody pitné, užitkové, technologické i požární.
Systém zásobování vodou zůstane oproti stávajícímu stavu beze změny, nedojde ani ke změně
stávající potřeby vody. Během provozu nebude čerpána žádná povrchová ani podzemní voda.
Pitná voda pro přímou spotřebu pracovníků je zajištěna dovážkovým způsobem balené vody.
V souvislosti se záměrem nebude realizován odběr pitné vody z vodovodního řadu. Realizací
záměru nedojde ke změnám v počtu pracovníků skládky (provoz skládky zajišťuje
8 pracovníků), potřeba pitné vody se nezmění.
Užitková voda pro potřeby provozu skládky je vedena vodovodní přípojkou do provozní
budovy a vrátnice. V souvislosti se záměrem nebude navýšen odběr užitkové vody.
Pro potřeby zvlhčování tělesa skládky z důvodu snížení prašnosti skládky je využíváno
recirkulace průsakové vody, která je vpouštěna do tělesa skládky podmokem, v případě potřeby
je možnost využít užitkovou vodu z hydrantových rozvodů v areálu skládky kropícím vozem.
Realizace záměru nevyvolá změnu ve způsobu zvlhčování tělesa skládky.
B.II.3. Ostatní přírodní zdroje
Záměr nelze chápat jako stavbu, fáze výstavby fakticky nenastane (bude pokračovat navážení
odpadů ve stávajícím režimu), nejsou vyžadovány žádné suroviny.
Záměr svým charakterem sklouží k ukládání odpadů kategorie „O“ – ostatní, včetně stavebních
sutí a zeminy. Seznam povolených odpadů je uveden v Provozním řádu skládky a v platném
integrovaném povolení k provozu zařízení „Skládka S-OO3 FCC Regios a. s. v k. ú. Úholičky“.
Jsou zde uvedeny jak odpady povolené k ukládání, tak odpady určené k technickému
zabezpečení skládky. Skladba odpadů se oproti současnému provozu nezmění.
Fáze provozu
Ve fázi provozu bude vznikat potřeba surovinových zdrojů. Veškeré uvedené suroviny
a přírodní zdroje jsou využívány již ve stávajícím stavu. Potřeba jejich množství nebude
navýšena.
Materiál pro překrývání neaktivních ploch skládky
Stálý překryv ploch bude prováděn vrstvou technologických odpadů a technologických
materiálů (příloha 5.2) před pojezdem těžké skládkové techniky, v tomto případě kompaktoru.
Tím dojde k zabezpečení překrytí zejména polétavých složek odpadů, aby nedošlo k jejich
samovolnému úletu mimo areál skládky.
Celkové množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem jejího technického
zabezpečení podle § 45 odst. 3 zákon o odpadech a může dosahovat nejvýše 20 % objemu
celkového množství uloženého na skládce za každý kalendářní rok. Koeficient pro výpočet
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poměru hmotnosti a objemu technologického (inertního) materiálu (tj. poměr mezi t a m3
odpadu) je stanoven jako průměr 1,8 t/m3.
Materiál pro rekultivaci skládky
Po ukončení ukládání odpadů a po určité době, kdy to umožňuje proces sesedání a konsolidace
skládky, pokračuje rekultivace, která bude provedena dle popisu v kap. B.I.6. SO 30 Technická
rekultivace.
B.II.4. Energetické zdroje
Elektrická energie
Odběr elektrické energie bude realizován stejně jako za současných podmínek provozu –
stávající přípojkou z trafostanice. Spotřeba energie bude rovněž zachována na stávající úrovni,
pouze dojde k prodloužení odběru elektrické energie po dobu provozu skládky.
Běžný provoz skládky spotřebovává elektrickou energii zejména na osvětlení, vytápění, čerpání
průsakových vod a plynu. Za poslední tři roky byla roční průměrná spotřeba elektrické energie
cca 410 MWh.
Pohonné hmoty
Při provozu mechanizace v areálu skládky je potřeba pohonných hmot. Potřebnou mechanizací
se rozumí 2 kompaktory, 1 kolový nakladač, 1 traktor. Tyto prostředky jsou na skládce
používány v současnosti a realizací záměru nedojde k navýšení jejich počtu. Dále je nutno
zahrnout do spotřeby surovin minerální hydraulické oleje, motorové, převodové a mazací oleje,
upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, olověné akumulátory a zářivky.
Pohonné hmoty jsou skladovány v nadzemní nádrži ve skladu PHM. Sklad pohonných hmot je
zajištěn proti průsaku betonovou podlahou a izolační folií ROPOPLAST vyspádovanou do
záchytné jímky pro úkapy. Nadzemní dvouplášťová nádrž pohonných hmot je typový výrobek
o kapacitě max. 16 000 l. K plnění mechanizace je instalována neveřejná čerpací stanice.
Teplo
Systém zásobování teplem provozních objektů bude stejný jako ve stávajícím stavu.
V souvislosti s provozem záměru nevzniknou další nové nároky na tepelnou energii.
B.II.5. Biologická rozmanitost
Plochy určené k úpravě tvaru vrchlíku skládky jsou aktivní plochy skládky, navýšením skládky
nebude ovlivněna biologická rozmanitost v území.
Plochy okolí zájmové lokality jsou druhově relativně chudé, využívané z části pro intenzivní
rostlinnou výrobu, s minimální rozlohou trvalého vegetačního pokryvu. Zde převládají celky
intenzivně využívané orné půdy. Jak vyplývá z prezentovaných zásad pro využití území
a vegetační úpravy popsaných v rámci kapitoly B.I.6, lze mj. pro výsadby dřevin využít druhové
kombinace stanoviště původních druhů dřevin, přičemž naplnění těchto zásad může přispět ke
zvýšení biodiverzity na plochách po rekultivaci skládkového tělesa.
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
Areál skládky odpadů Úholičky je přístupný prostřednictvím stávající příjezdové komunikace
přímo ze silnice II/240 Velké Přílepy – Tursko vedoucí východně ze silnice II. třídy č. 240
Velké Přílepy – Tursko přes silnici č. 24013 až k hlavnímu vjezdu skládky. Uvnitř bude využita
stávající obslužná areálová komunikace. V důsledku navýšení kapacity skládky nedojde ke
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změně (navýšení) množství pravidelného návozu odpadů, nedojde tedy k navýšení intenzity
dopravy spojené s provozem skládky. Záměrem úpravy tvaru tělesa skládky nevzniknou nové
nároky na pracovní síly, proto nebude nutné rozšiřovat stávající plochy určené pro řešení
dopravy v klidu.
Na základě požadavků, které vyplývají ze závěru zjišťovacího řízení pro posuzovaný záměr
bylo provedeno autorizované měření hluku (TESO Ostrava s.r.o., 11/2019) (příloha 6).
Intenzita dopravy jednotlivých hodnocených úseků, je uvedena v následující tabulce 2.
Tabulka 2 Intenzita dopravy na modelovaných komunikacích

Intenzita dopravy v roce 2019
Identifikace úseku komunikace

voz/den

voz/hod
NA

OA

NA

240 sever

1

7300

1279

869

152

240 jih

2

8614

1333

1025

159

obslužná komunikace

3

0

390

0

41

240 sever

1

0

156

0

19

240 jih

2

0

234

0

28

obslužná komunikace

3

0

390

0

41

240 sever

1

7300

1123

869

134

240 jih

2

8614

1099

1025

131

obslužná komunikace

3

0

0

0

0

Rozdíl

Veškerá
doprava

OA

Obsluha
skládky

Stav

V rámci hlukového měření bylo provedeno sčítání dopravy na komunikaci II/240 ve dvou
sčítacích profilech. Výsledné hodnoty četností dopravy s přepočtem na RPDI jsou uvedeny
v tabulkách níže (tabulka 3 a 4). Níže uvedená dopravní intenzita odpovídá průměrné celoroční
intenzitě na komunikaci II/240 Velké Přílepy a Tursko. V době měření (11/2019) zde
neprobíhala žádná dopravní uzávěra ani omezení provozu.
Tabulka 3 Průjezd vozidel Velkými Přílepy

Místo

II/240 - Velké Přílepy
Střední
Těžké
Začátek Konec
Kamion Bus Traktor Motorka
NA
NA
7:00
8:00
28
21
32
14
8:00
9:00
34
27
48
6
13:00
14:00
27
16
43
6
1
RPDI
844
489
Tabulka 4 Průjezd vozidel Turskem
Místo
II/240 Tursko
Lehké Střední Těžké
Začátek Konec
OA
Kamion Bus Traktor Motorka
NA
NA
NA
9:30
10:30
481
61
32
21
52
7
1
10:30
11:30
323
59
29
11
52
4
13:00
14:00
399
78
22
8
47
6
1
RPDI
7 300
729
550
Lehké
OA
NA
535
50
577
80
419
76
8 614

Od provozovatele skládky byly získány aktuální průměrné četnosti nákladních vozidel
souvisejících s provozem skládky včetně poměrového rozložení na směry: 40 % do obce Tursko
a 60 % do obce Velké Přílepy.
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Při zvýšení materiálového, popř. energetického využití odpadů lze předpokládat, že se roční
ukládka odpadů sníží a v souvislosti s tím se sníží i intenzita obslužné dopravy.
Technická infrastruktura
Areál skládky je napojen na přípojky elektrické energie, telefonu, užitkové vody a dešťové
kanalizace. Splaškové vody z objektu vrátnice a provozní budovy jsou akumulovány
prostřednictvím žumpy. V areálu je zaveden kamerový systém, který sloužící ke sledování
provozního stavu v areálu skládky.
Z objektů napojených na inženýrské sítě, které jsou součástí záměru úpravy tvaru tělesa
skládky, bude dotčeno pouze těleso skládky, a to s připojením na stávající komunikace,
s odvodem průsakových vod do stávající akumulační jímky, dešťových vod do stávajícího
příkopu a na aktivní odplyňovací systém. Popis dotčených stavebních objektů (SO 30
Technická rekultivace, SO 05 a SO 32 Odplynění tělesa) je uveden v kapitole B.I.6.
B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1. Ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Znečištění ovzduší
Pro posouzení vlivu záměru na znečištění ovzduší byla aktualizována Rozptylová studie
(příloha 9) dokumentace.
Emise z provozu mechanismů budou tvořeny zejména resuspenzí tuhých znečišťujících látek
(TZL) vznikající během pojezdu mechanismů po nezpevněném povrchu skládky. Do výpočtu
byly zahrnuty také výfukové emise vznikající během pojezdu mechanismů při manipulaci
s odpadem na skládkovém tělese (emise částic PM, oxidy dusíku). Jiné látky budou emitovány
v množstvích, která nemohou významně ovlivnit imisní situaci a jejich emise proto nejsou
kvantifikovány.
Zdroje znečištění, jejich parametry a složení emisí budou shodné ve výchozím i cílovém stavu.
Velikost aktivního skládkového prostoru ani denní manipulované množství odpadů nebudou
záměrem změněny. Jediným rozdílem v obou hodnocených stavech je nadmořská výška, ve
které hodnocené emise vznikají.
Vzhledem k tomu, že větrná eroze skladovaných a manipulovaných materiálů je z hlediska
velikosti emisí ve srovnání s emisemi způsobenými sekundární prašností málo významná
a pohybuje se v případě obdobných záměrů v řádu jednotek až max. cca 10 % celkových emisí,
nebyla do modelového výpočtu zahrnuta. Druhým důvodem je skutečnost, že větrná eroze
působí emise pouze v době vysokých rychlostí větru, a tedy dobrých rozptylových podmínek,
kdy nedochází k překračování imisních limitů (nepatrně zvyšuje průměrnou roční imisní
koncentraci suspendovaných částic, zejména PM10, ale nepodílí se na počtu dnů s překročením
denního imisního limitu). Emise spojené s větrnou erozí povrchu skládky proto nebyly
zahrnuty do modelového výpočtu. Ke snížení prašnosti je v provozním řádu skládky
zahrnuto kropení jejího povrchu, které větrnou erozi omezuje.
Emise z procesu skládkování odpadů, tedy emise TZL vznikající manipulací s odpady,
resuspenzí z povrchu obslužných komunikací a plynné emise z procesu skládkování (metan,
amoniak, pachové látky), které nemají stanoven imisní limit, budou eliminovány stejným
způsobem ve výchozím i cílovém stavu, tedy na základě opatření uložených provozovateli
v provozní řádu zařízení. Ke změně velikosti těchto emisí nedojde, proto se jimi rozptylová
studie nezabývá.
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Pro případné provedení výpočtu vlivu emisí TZL z manipulace s odpady na kvalitu ovzduší
nejsou na národní (např. Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory
podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.) ani nadnárodní úrovni (Americká
Agentura pro ochranu životního prostředí U.S. EPA AP 42 a Evropská agentura pro životní
prostředí EMEP/EEA) publikovány vhodné emisní faktory. Dokumenty obou agentur,
popisující emisní faktory pro proces skládkování komunálního odpadu, AP 42 2.4 Municipal
Solid Waste Landfills a EEA 6.A Solid waste disposal on land, se zmiňují o emisích částic
pouze v souvislosti s přepravou odpadů po zpevněných a nezpevněných cestách a odkazují na
vyčíslení emisí, které bylo v rámci této studie provedeno.
Parametry plošného zdroje
Počet mechanismů:

2 ks (Bomag BC 1172 RB, Bomag BC 772 RS)

Relativní roční využití výkonu:

280 dní v roce (typ RB i RS)

Počet hodin za den, kdy je zdroj v provozu:

7 hod (RB), 6 hod (RS)

Výkon stroje v kW

440 kW (RB), 340 kW (RS)

Výška emise:

1m

Vznos kouřové vlečky:

5m

Rozměr strany plošného zdroje

23 m

Emise týkající se provozu kompaktorů byly zahnuty do plošného zdroje znečištění. Pro účely
výpočtu byl použit 1 plošný zdroj.
Výfukové emise z těžké mechanizace
Vyčíslení emisí z motorů mechanizace (2 kompaktory) pro manipulaci s odpadem při ukládání
do tělesa skládky bylo provedeno na základě metodiky Emission Inventory Guidebook 2013,
části Non-road mobile sources and machinery, Table 3-13 Baseline emission factors for NRMM
stage III (for 20 ≤ P < 560 kW) controlled diesel engines in [g/kWh], irrespective of engine
type (EEA, revize z července 2014). Za předpokladu výše uvedené provozní doby a výkonu
strojů, s využitím výkonu strojů na úrovni 100 %, jsou pomocí této metodiky odhadnuty pro
vybrané látky výfukové emise v následující tabulce. Jiné znečišťující látky budou produkovány
v nevýznamné míře (nemohou ovlivnit okolní imisní situaci) a jejich emise proto nebyly
vyčísleny.
Emise NO2 byly vypočteny z NOx za předpokladu, že podíl NO2 v celkových NOx = 14 % dle
tabulky uveřejněné v Emission Inventory Guidebook 2013, což je horní mez podílu NO2 v NOx
stanovená konzervativně na straně vyšší ochrany životního prostředí. Reálně se bude podíl NO2
v NOx pohybovat spíše kolem 10 %.
Tabulka 5 Výfukové emise z pohybu kompaktorů

Znečišťující
látka/stroj
PM10
PM2,5
NOx
NO2

Množství výfukových emisí (kg/rok)
Bomag BC 1172
RB
172
164
3 018
423

Bomag BC 772 RS
133
127
2 332
327

Hmotnostní tok výfukových emisí (g/s)
Bomag BC 1172
RB
0,024
0,023
0,428
0,060

Bomag BC 772 RS
0,019
0,018
0,331
0,046

Resuspendovaná prašnost z pojezdu mechanizace
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Jedná se o emise resuspendované prašnosti vznikající při pojezdu kompaktorů po povrchu
skládky při manipulaci s materiálem. Emise byly vypočteny podle dokumentu U.S. EPA AP
42, 13.2.2 Unpaved Roads pro pohyb mechanismů po komunikaci s nezpevněným povrchem
podle následujícího vzorce:

kde k, a, b, c

empirické konstanty

s

množství siltu (jemnozrnného materiálu) na komunikaci (%)

W

hmotnost mechanismu (t)

P

počet dní za rok s úrovní srážek více než 0,254 mm

Ve výpočtu byly uvažovány následující parametry:
hmotnost Bomag BC 1172 RB
hmotnost Bomag BC 772 RS
ujetá vzdálenost BC 1172 RB
ujetá vzdálenost BC 772 RS
obsah jemných částic na povrchu

55,3
38,4
1,7
1,5
6,4

t
t
km/hod
km/hod
%

Množství jemných částic na pojezdových plochách skládky představuje typickou průměrnou
hodnotu pro skládky komunálního odpadu. Délka pojezdu mechanismů byla vypočtena z jejich
průměrné rychlosti. Vzhledem k faktu, že tyto stroje pracují i v klidu a bez pohybu, jsou získané
výsledky nadhodnoceny a reálně budou nižší.
Emisní faktory uvedené v U.S. EPA AP 42, 13.2.2 Unpaved Roads a hmotnostní toky
odpovídající těmto parametrům jsou obsahem následující tabulky 6.
Tabulka 6 Emise suspendovaných částic z pohybu mechanizmů

PM10
Parametr

Emisní faktor
Hmotnostní
tok

PM2,5

Bomag BC
1172 RB

Bomag BC
772 RS

Bomag BC
1172 RB

Bomag BC
772 RS

Jednotka

596

506

60

51

g/voz/km

2 004

1 275

200

128

kg/rok

0,284

0,211

0,028

0,021

g/s

Emise uvedené v tabulce výše představují emise resuspendované prašnosti bez uvažování
kropení pojezdových ploch. V provozním řádu skládky je provozovateli stanovena povinnost
zkrápění jejího povrchu, není však jednoznačně stanovena četnost či související podmínky.
Reálné emise tedy budou nižší než ty vypočtené. Kropení pojezdových ploch snižuje resuspenzi
prachových částic z povrchu s účinností až 50 % (NPI - National Pollutant Inventory of
Australian Government). Tato účinnost platí při důsledném a pravidelném kropení, v opačném
případě je nižší.
Liniové zdroje znečištění
Vypočteny byly imisní příspěvky z pohybu vozidel na komunikaci II/240 mezi Velkými Přílepy
a Turskem a na příjezdové komunikaci ke skládce spojující silnici II/240 s ulicí Křížovnickou.
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Tyto komunikace jsou vymezeny v příloze č.1. Intenzita dopravy na modelovaných
komunikacích nedozná vlivem realizace záměru změn. Modelování bylo provedeno za účelem
porovnání vlivu skládkové a stávající dopravy na nejbližší rodinné domy. Modelování bylo
provedeno pro výpočtový rok provedeného sčítání dopravy.
Intenzity stávající dopravy použité pro výpočet vycházejí ze sčítání intenzit dopravy
provedeného společností TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol.
s r.o. dne 28.11.2019. Sčítání dopravy bylo provedeno na komunikaci II/240 ve dvou sčítacích
profilech – Velké Přílepy a Tursko.
Fáze výstavby
Při přípravě záměru bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor skládky, kde
bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu strojní techniky a ke vzniku
sekundární prašnosti z pohybu strojní techniky, nákladních aut a při nakládání se zeminou. Tyto
zdroje budou po časově omezenou dobu poměrně významně působit na své nejbližší okolí.
Fáze provozu
Ve fázi provozu bude zdrojem znečišťování ovzduší obslužná automobilová doprava na okolní
komunikační síti, mechanismy a nákladní automobily pohybující se na vrchlíku skládky
a v jejím areálu a manipulace s odpadem a jeho překrýváním inertním materiálem.
Nový bodový zdroj znečišťování ovzduší nebude provozován. Stávající provoz kogenerační
jednotky zůstane zachován ve stejné míře jako ve stávajícím stavu.
Otázka zápachu je podrobně popsána v kapitole B.III.4 Ostatní emise a rezidua předkládané
Dokumentace.
Dle schváleného provozního řádu má provozovatel skládky pro ukládání odpadu povinnost
využívat co nejmenší (aktivní) plochu složiště na tělese skládky. Maximální velikost aktivní
plochy je s ohledem k možnosti manipulace s ukládanými odpady stanovena na cca 30 m široký
pruh odpadu s mocností cca 2,0 m. Denní pracovní plocha se pohybuje dle množství
naváženého materiálu od 250 do 500 m2. Složené odpady, s výjimkou odpadů k technickému
zabezpečení skládky, je potřeba průběžně hutnit kompaktorem a zapracovávat do skládkového
tělesa.
Prašnost bude minimalizována postřikem vodou a překrýváním odpadu inertním materiálem.
Z hlediska množství emitovaných škodlivin nebude docházet k významné změně oproti
stávajícímu stavu. Budou použity stejné mechanismy a pracovní postupy zamezování prašnosti
jako ve stávajícím stavu. U odpadů, které by mohly zapříčinit zvýšenou prašnost (popílek, prach
z čištění, škvára atd.) při ukládání na skládce je vyžadována jejich předchozí úprava původce
spočívající v jejich vlhčení. Prašnost na pojezdových komunikacích budovaných v tělese
skládky je omezována zvlhčováním pomocí skrápění vodou kropícím vozem.
Význam snížení úletu odpadů ze skládky spočívá v postupném rozložení skládkovacích ploch,
tzv. aktivní plochy, kde jsou vrstvy odpadů vytvářeny ukládáním do „pruhů“ o šířce cca 30 m
s mocností cca 2,0 m s prováděním technologických překryvů dle platného integrovaného
povolení. Denně je průběžně tato plocha zpevňována a překrývána inertními technologickými
odpady, případně technologickými materiály (odpady určené k technickému zabezpečení
skládky). Navržený průběh prací snižuje prašnost, množství úletů a spolu s aktivním odsáváním
skládkového plynu i minimalizaci zápachu. Je také zbudována mobilní síť s výškou 12 m
budovaná po směru převažujícího proudění. V případě potřeby mohou být použity i mobilní
sítě o výšce 3 m.
Znečištění vody, půdy a půdního podloží
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Podrobné informace o stávajícím i možném znečištění vody, půdy a půdního podloží jsou
uvedeny v kapitole D.I.4 a D.I.5 předkládané Dokumentace.
B.III.2. Odpadní vody
Skládka Úholičky je dlouhodobě provozována od roku 1995. Má tedy již vybudovaný
a dlouhodobě prověřený systém nakládání s odpadními vodami, který zůstane zachován beze
změny.
Nedojde ani ke změně množství odváděných odpadních vod (splaškových, dešťových,
technologických a užitkové vody).
Odpadní vody vznikající při výstavbě
Samotná příprava záměru nebude z hlediska personálního zabezpečení a likvidace odpadních
vod odlišná od běžného provozu. Množství splaškových a dešťových odpadních vod nebude
vyšší než při běžném provozu.
Odpadní vody vznikající při provozu
Splaškové odpadní vody
Splaškové vody vznikající v objektu vrátnice a provozní budovy jsou svedeny akumulační
jímky (žumpy) o objemu 22 m3. Obsah jímky je při naplnění čerpán a převážen ke zneškodnění
do smluvně zajištěné čistírny odpadních vod. Stav hladiny v jímce je kontrolován minimálně
1× měsíčně.
Dešťové vody
Srážkové vody spadlé na zpevněné a nezpevněné plochy v areálu skládky jsou odváděny
sběrnými příkopy do recipientu (přilehlý silniční příkop). Údržba sběrných příkopů a česlí na
vstupu do recipientu je prováděna s ohledem na počasí dle potřeby.
Dešťové vody z povrchu rekultivace budou svedeny do obvodového odvodňovacího příkopu
ve dně se žlabovkou, vedeného v patě rekultivace podél provozní komunikace. Obvodový
příkop bude mít podél severní strany odlehčovací odvodňovací pera vyvedena pod komunikací
do pásu ochranné zeleně, podél západní a jihozápadní strany zaústěny do potrubí zatrubněného
odvodňovacího příkopu s vtokovým objektem na jižní straně skládky, odkud budou vody
odváděny stávajícím odpadním potrubím do recipientu – bezejmenného přítoku
Podmoráňského potoka. Stávající odvodňovací příkop bude při výstavbě rekultivace v celé
délce zatrubněn a vyplněn zeminou, vznikne tak manipulační pás pro výstavbu a sníží se zásah
do standardního provozu v areálu skládky.
Navýšením vrchlíku skládky nebudou změněny stávající odtokové poměry v areálu skládky.
Skládkové (průsakové) vody
Průsakové vody jsou v co největší míře recirkulovány (vypouštěny podmokem, nikoli
rozstřikem) pro použití ke zpětnému rozlévání na povrch skládky a pouze případný přebytek
těchto vod by byl likvidován odvozem cisternou na některou z blízkých ČOV, avšak vzhledem
k dostačující kapacitě jímky průsakových vod (cca přes 3 000 m3) nebyla od roku 2002 potřeba
tuto vodu na ČOV odvážet. Pro kontrolovatelné přepouštění gravitačně přiteklé skládkové vody
do stávající akumulační nádrže průsakové vody a k recirkulaci průsakové vody zpět do tělesa
skládky slouží kontrolní jímka, která je z provozních důvodů konstruována jako otevřená
s ochrannými prvky.
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Systém recirkulace ze stávající akumulační jímky zpět do tělesa skládky bude zachován.
Budou realizovány zasakovací šachty osazené na vrchlíku skládky a nové výtlačné potrubí
zpětného rozvodu průsakových vod vedeném po povrchu rekultivace.
Kvalita průsakových vod je monitorována 1× ročně v rozsahu stanoveném v integrovaném
povolení, četnost zůstane zachována i v průběhu provozu předpokládaného záměru úpravy
tělesa skládky.
B.III.3. Odpady
Fáze výstavby fakticky nenastane (bude pokračovat navážení odpadů ve stávajícím režimu),
nebudou vznikat žádné stavební nebo demoliční odpady.
Standardním provozem skládky vzniká pouze malé množství komunálního odpadu
produkované pracovníky areálu skládky, toto množství zůstane zachováno. Pokud tomu odpad
svými vlastnostmi vyhovuje, je uložen do tělesa skládky. V případě vlastností komunálního
odpadu neumožňujících uložení na skládce, převezme tento odpad smluvně zajištěný subjekt
oprávněný pro nakládání s odpadem. Níže, v tabulce 7, jsou uvedeny odpady, které vznikají ve
větším množství.
Tabulka 7 Odpady vznikající provozem skládky

Katalogové
číslo

Název druhu odpadu

Kategorie

Způsob likvidace

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Skládka

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

O

Kompostárna

Kromě ostatních odpadů vznikají v zařízení nebezpečné odpady, zejména provozem, čištěním
a údržbou techniky, obnovou spotřebního materiálu. Množství těchto odpadů je v řádu cca
desetin tuny za rok, odpady jsou shromažďovány a předávány k dalšímu nakládání oprávněné
osobě. Realizace záměru nezapříčiní vznik jiných druhů NO a nebude mít vliv ani na množství
těchto odpadů.
Tabulka 8 Seznam povolených nebezpečných odpadů vznikajících v zařízení

Katalogové
číslo

Název druhu odpadu

13 01 13

Jiné hydraulické oleje

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 05 03

Kaly z lapáku nečistot

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 13

Brzdové kapaliny

16 06 01

Olověné akumulátory

19 07 02

Průsaková vody ze skládek obsahující nebezpečné látky

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Seznam odpadů a rozdělení do sektorů určených k jejich uložení je uveden v Provozním řádu
skládky, v platném Integrovaném povolení, ale i v samostatné příloze této dokumentace jako
příloha č. 5 (resp. č. 5.1 - Seznam odpadů povolených k ukládání na skládku, 5.2 - Seznam
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odpadů určených k technickému zabezpečení skládky). Navýšením kapacity nedoje ke změně
povolených druhů odpadů oproti současnému provozu.
B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk
Současné pozadí
V zájmové oblasti (cca v okruhu 1 km od plochy záměru) je s největší pravděpodobností
dominantním zdrojem hluku provoz dopravy na blízkých pozemních komunikacích. Západním
směrem od areálu skládky, ve vzdálenosti cca 900 m, vede trasa silniční komunikace II/240,
která v daném úseku propojuje obec Velké Přílepy a Tursko. Z hlediska četností dopravy dle
celostátního sčítání ŘSD (sč. úsek 1-4350), jezdilo na této komunikaci v roce 2016 celkem
6 340 vozidel za 24 hod., z toho bylo 1 259 NA. Dalšími komunikacemi v této oblasti jsou
silnice: III/24013 vedoucí podél JZ strany skládky, III/2407 na JV straně skládky pokračující
do obce Úholičky a dále do obce Velké Přílepy a III/2408 vedoucí intravilánem obce Úholičky
od východu, navazující na silnici III/2407. Data z celostátního sčítání dopravy ŘSD nejsou pro
tyto komunikace dostupné. Strategické hlukové mapy uveřejněné na Národním geoportálu
INSPIRE nejsou pro řešenou oblast zpracovány. Zdrojem průmyslového hluku v oblasti je
jednoznačně provoz vlastního areálu skládky KO (FCC Regios, a. s. – Úholičky). Západním
směrem cca 500 m od hranice areálu skládky se nachází areál firmy Jena, která zde provozuje
kompostárnu a školku okrasných rostlin. Východním směrem – Podmoráň se nachází úpravna
a čerpací stanice průmyslové vody pro kladenský průmyslový areál. Přes území Úholiček vede
dálkové potrubí a jižně od areálu skládky je situována horní část úpravny vody.
Mimo výše popisované zdroje hluku je hluková situace v okolí výpočtových bodů ovlivňována
zdroji vázanými na pobyt osob v dané lokalitě a jejich aktivitami např. provoz drobné techniky
sloužící k údržbě zahrad (tj. sekačky, křovinořezy, pily, ruční vrtačky, flexy apod.), hlasitý
verbální projev obyvatel, obecní tlampače. Jejich působení je krátkodobé a časově nahodilé,
převážně však jsou zdroje v provozu v denní době.
Z hlediska charakteru terénu, se přímo v zájmové lokalitě nenachází velké množství stavebních
objektů ani zpevněných ploch (mimo tras komunikací), naopak je v řešeném prostoru významné
množství zemědělsky obdělávaných pozemků a také jihovýchodním směrem od areálu skládky
se rozprostírají lesní porosty (zeleň byla v modelu vyznačena na souvislých plochách). Z výše
uvedených důvodů byl terén v řešeném území modelován jako hlukově pohltivý.
V doplňkovém výpočtovém STAVu 2 byl terén modelován jako zvukově odrazivý, z důvodu
výskytu zpevněných ploch a stavebních objektů v intravilánu obcí. Morfologicky je území
členité se znatelným výškovým rozdílem terénu, a proto byl hlukový model v programu Hluk+
řešen ve 3D, tj. s vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK) v mapě s měřítkem 1:3572, s výškovým krokem 2 m, terénní přechody byly
programem automaticky dopočteny triangulací. Rovněž bylo v hlukovém modelu vykresleno
ve 3D samotné těleso skládky, a to pomocí vrstevnic ze situačního výkresu záměru s krokem
po 1 výškovém metru.
Nejbližší obytná zástavba se vůči ploše záměru (dotčená plocha vrchlíku) nachází cca 1,0–1,3 km
jižním až jihovýchodním směrem v obci Úholičky, východně přes řeku Vltavu se nachází osada
Řež, která spadá pod obec Husinec. Z hlediska obytných objektů se jedná o nízkou zástavbu,
většinou jedno až dvoupatrových rodinných domů. Tato obytná zástavba je vůči tělesu skládky
položena níže, v údolí, výškové převýšení je v této oblasti i přes 100 m. Další obytná zástavba
se nachází severovýchodním směrem v obci Tursko ve vzdálenosti cca 2,0 km od plochy
záměru a jihozápadním směrem v obci Velké Přílepy. Předmětným pro obytnou zástavbu
v obcích Tursko a Velké Přílepy je však automobilový provoz na komunikaci II/240. Nejbližší
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objekty obytné zástavby se nacházejí v bezprostřední blízkosti této komunikace. Objekty jsou
pravděpodobně také ovlivněny provozem průmyslového areálu, který se nachází ve východní
části obce Tursko. Realizace záměru za těchto podmínek a v dané vzdálenosti neovlivní
stávající hlukovou situaci u této obytné zástavby. Změna četnosti provozu v lokalitě se realizací
záměru nepředpokládá.
Na základě požadavků uvedených v Závěru zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 5 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, ze dne
4.9.2019 byla předkládaná hluková studie doplněna o nový výpočtový stav (STAV 2), dále byly
doplněny nové výpočtové body (4, 5, 6, 7 a 8) u obytných objektů ve výše zmíněných obcích
a na základě získaných podkladů byla v těchto bodech kvantifikována hluková zátěž způsobená
tranzitní dopravou související s provozem skládky.
Podrobnější informace o umístění obytné zástavby, resp. zvolených výpočtových bodech jsou
uvedeny v hlukové studii, příloha 7.
Bodové zdroje hluku
Bodové zdroje hluku jsou v hlukovém modelu představovány pracovními stroji v areálu
skládky. Součástí podkladu zadavatele byla informace o vybavenosti skládky, která je
následující:
Tabulka 9 Stroje a vybavení skládky KO Úholičky

Název stroje
Kompaktor
Bomag BC
1172 RB
Kompaktor
Bomag BC
772 RS
Kolový
nakladač
Liebherr 514
Traktor Z
9540.1

Výkon v KW

Provoz
hod/1den

Počet dnů
provozu/ rok

Pojezd
km/den

LwA [dB]

440

7

280

cca 12

110

340

6

280

cca 9

110

–

2

250

cca 5–10

100

–

2

250

cca 5–10

100

Uvedené akustické charakteristiky jednotlivých strojů byly získány dle katalogů výrobců
techniky (tj. Bomag, Zetor a Liebherr) a jsou mírně nadhodnoceny.
Popis činnosti zařízení:
-

Kompaktor – hutnění odpadu, skládková kazeta.

-

Kolový nakladač – nakládání zeminy pro překryv skládky, urovnávání materiálů
k recyklaci, přihrnování obvodových hrázek okolo skládky.

-

Traktor – údržba přístupové komunikace a areálových komunikací, navážení zeminy na
překryv do skládkové kazety.

V hlukové studii jsou zdroje hluku řešeny jako samostatné stacionární bodové zdroje
představující provoz daného stroje ve zvoleném místě. Tento charakter provozu vychází
z reálné činnosti strojů v řešeném území, kdy se nachází v rámci skladovací a manipulační
plochy v místech kde operují. Protože se však ve všech případech může umístění strojů v rámci
dané plochy změnit (jsou mobilní), byly v předkládané studii bodové zdroje hluku
(2× kompaktor, 1× traktor, 1× čelní nakladač) představující jejich provoz umístěny v okolí
jihovýchodní hrany aktivní části tělesa skládky, tj. co nejblíže směrem k obytné zástavbě
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v Úholičkách. Na základě informaci od provozovatele skládky byl provoz jednotlivých strojů
v hlukovém modelu časově omezen, tzn. nebudou pracovat celou denní dobu (viz tabulku
uvedenou výše) – tato délka provozu odpovídá reálné situaci. Délka vlastní práce strojů a jejich
poloha je proměnlivá a zvolené řešení je tedy významně na straně bezpečnosti modelu; v noční
době nebudou zdroje v provozu. Modelový stav představuje nejhorší možnou variantu se
zhoršenými podmínkami ve směru ke zvoleným výpočtovým bodům:
-

veškerá technika je umístěna ve směru výpočtových bodů (co nejblíže), přesto, že se
v reálném provozu mohou – a zřejmě budou, pohybovat po celém tělese skládky,

-

stroje jsou modelovány v provozu po dobu odpovídající reálné situaci, předpokládá se
pouze denní provoz tj. (6:00 – 22.00), akustické charakteristiky jednotlivých strojů byly
získány dle katalogů výrobců techniky a jsou mírně nadhodnoceny.

Liniové zdroje hluku
Liniové zdroje hluku jsou zastoupeny v posuzovaném území zejména provozem automobilové
dopravy po okolních komunikacích (II/240, III/2407, III/2408, III/24013, příjezdová
komunikace a areálové komunikace uvnitř areálu skládky). Změna četnosti provozu na těchto
komunikacích se realizací záměru nepředpokládá, resp. změna pravidelně ukládaného
objemu odpadu se nepředpokládá. Provoz dopravy, jakož i celé skládky je a bude pouze v denní
době.
Na základě požadavků, které vyplývají ze závěru zjišťovacího řízení pro posuzovaný záměr
byla hluková studie aktualizována tak, aby kvantifikovala vliv tranzitní dopravy, související
s provozem skládky, na hlukovou situaci v obcích Tursko a Velké Přílepy.
Ve výše zmíněných obcích bylo provedeno autorizované měření hluku (TESO Ostrava s.r.o.,
11/2019). Do modelu hlukové studie byl doplněn nový výpočtový stav (STAV 2), dále byly
doplněny nové výpočtové body (4, 5, 6, 7 a 8) u obytných objektů ve výše zmíněných obcích a
na základě získaných podkladů byla v těchto bodech kvantifikována hluková zátěž způsobená
tranzitní dopravou související s provozem skládky.
V rámci hlukového měření bylo provedeno sčítání dopravy na komunikaci II/240 ve dvou
sčítacích profilech. Výsledné hodnoty četností dopravy s přepočtem na RPDI jsou uvedeny
v příloze 6 – Autorizované měření hluku.
Četnosti dopravy na komunikaci II/240 získané z protokolu hlukového měření (TESO Ostrava
s.r.o., 11/2019) byly zadány do hlukového modelu programu HLUK+, který provedl rozdělení
dopravy na denní a noční dobu v souladu s aktuálními technickými podmínkami, zejména
TP189 a TP225. Následně byly průjezdy nákladních automobilů souvisejících s provozem
skládky odečteny od provozu dopravy v denní době (skládka je v provozu pouze v denní době)
a zadány do hlukového modelu.
Výsledky hlukového modelu ve výpočtovém STAVu 2 byly vyhodnoceny ve 2 variantách, a to
S provozem skládky (s provozem skládkové dopravy na komunikaci II/240) a BEZ provozu
skládky (bez provozu skládkové dopravy na komunikaci II/240). Následně byly vypočtené
hodnoty LAeq porovnány z důvodu zjištění příspěvku hluku vlivem provozu tranzitní dopravy
související s provozem skládky.
Předkládaná hluková studie porovnává hlukovou situaci v řešeném území ve třech základních
výpočtových stavech:
STAV 0: stávající stav (současný tvar tělesa skládky).
STAV 1: realizační stav (po úpravě tvaru tělesa skládky).
STAV 2: doplňkový stav (kvantifikace vlivu dopravního hluku).

FCC Regios, a. s.

66

Dokumentace EIA

Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky

Vibrace
Při jízdě silničních vozidel a obslužných mechanismů skládky vznikají tzv. dopravní otřesy.
Jejich velikost je dána typem vozidla, úrovní jeho technického provedení a technického stavu,
zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otřesy se šíří v podloží a mohou působit na
stavební objekty v okolí komunikací, projevují se obvykle pouze několika desítek metrů od
liniového zdroje. U staveb občanské vybavenosti se vliv vibrací neprojeví. Záměr
nepředstavuje změnu v intenzitě ani složení dopravních prostředků a strojů.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Provozem záměru nebude produkována žádná škodlivá forma záření. Součástí záměru nebudou
žádná zařízení strojního charakteru, která by mohla být zdrojem ionizujícího (radioaktivního)
či silného elektromagnetického záření. Zároveň na skládku nebude ukládán radioaktivní
materiál.
Zápach
V ČR v současné době neexistují v české legislativě žádné emisní, ani imisní limity pro
koncentrace obtěžování obyvatel zápachem.
Složení pachových látek, především ze skládky na ostatní odpad nelze podrobněji specifikovat.
Obecně, charakter plynných znečišťujících látek, vznikajících na skládce odpadů, vychází ze
složení uložených odpadů, způsobu jejich uložení a tím i z povahy probíhajících procesů
v tělese skládky.
V případě pachových látek je třeba respektovat všeobecné podmínky provozování zdrojů
znečištění pachovými látkami, které dávají za povinnost při technologických zařízeních
využívat dostupné opatření k jejich omezování. Pro zamezení možného zápachu při manipulaci
s odpadem bude vyžadována důsledná kázeň dodržování provozního řádu skládky:
-

Ukládáním odpadu se zvýšeným množstvím pachově postižitelných látek v ovzduší,
prováděním prací způsobující únik plynu nebo čištění jímek pouze při průměrné síle
větru do 15 m/s.

-

V případě nárazového větru a podle místních klimatických podmínek rozhodnout
o dočasném zastavení příjmu odpadů na tělese skládky nebo uzavření skládky vedoucím
skládky. Při síle větru 25 m/s a více skládku uzavřít.

Dále je doporučeno udržovat aktivní plochu ukládáním odpadů do „pruhů“ o šířce 30 metrů
(dle šíře jednotlivých sekcí ), s mocnosti vrstvy cca 2,0 m a její pravidelné překrývání větší
vrstvou inertních technologických odpadů nebo technologickými materiály, případně skrápět.
Skládkový plyn z rekultivované i nerekultivované části skládky je aktivně jímán a odsáván.
Odpad je bez prodlení po jeho vysypání rozhrnut a zhutněn pojezdy kompaktoru, ve špičkách
se připouští delší čas k úplnému zpracování (rozhrnutí a zhutnění) návozu, nejdéle však do
ukončení denního provozu skládky.
Po rekultivaci skládky je riziko vzniku zápachu prakticky nulové, jelikož rekultivovaná část
skládky je aktivně odplyňována. Z jímacích studní je plyn odváděn potrubím a energeticky
využíván v kogenerační jednotce. Těsnost plynových studní je kontrolována v rámci
pravidelného monitoringu skládky.
Monitoring skládky mj. spočívá ve sledování vývinu skládkového plynu. Měření složení
skládkového plynu probíhá 1× ročně u pasivních plynových studní a u aktivních
(tzn. napojených k čerpací stanici plynu) je realizováno pomocí kontinuálního analyzátoru
čerpací stanice se sledováním obsahu CH4, O2, průtoku a výstupního tlaku. Složení skládkového
plynu je vyhodnocováno a údaje jsou provozovatelem archivovány.
FCC Regios, a. s.
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V rámci vydaného integrovaného povolení byla stanovena povinnost jednorázového měření
pachových látek v souladu s vyhláškou č. 362/2006 Sb. nejpozději do 1.8.2009. V platné znění
integrovaného povolení je tato podmínka vypuštěna, protože měření již proběhlo.
B.III.5. Doplňující údaje
Posuzovaný zdroj lze z důvodu celkové kapacity skládky zařadit podle přílohy č. 2 zákona
č. 201/2012 Sb. jako 2.2 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají
celkovou projektovanou kapacitu větší, než 25 000 t. Technické podmínky provozu pro tuto
kategorii zdrojů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. a tyto budou po realizaci záměru
naplněny navrženými opatřeními, která jsou zapracována v kapitole B.I.6.
Pro zjištění vlivu na krajinný ráz vlivem zvýšení vrchlíku tělesa skládky o cca 10 m z důvodu
navýšení kapacity skládky byla zpracována Pohledová studie (viz příloha č. 5). Maximální kóta
navýšeného vrchlíku skládky zrekultivovaného povrchu po konečném sesednutí a konsolidaci
bude na kótě 351 m n.m. Stávající sklony svahů budou zachovány a nezměněny. Z vytvořených
vizualizací v pohledové studii je patrné, že skládka je výškově dominantní oproti okolní krajině
reprezentované zemědělskými plochami, ale navýšení o 10 m nezpůsobí výrazné negativní
ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších pohledech oproti situaci bez realizace
záměru, kdy již v současnosti skládka tvoří dominantu a zrekultivovaná plocha po uzavření
skládky, se skupinovou keřovou výsadbou, bude ve zdejší zemědělské krajině výrazná.
Samotné navýšení skládky tedy nepředstavuje výrazný rozdíl mezi stavem bez navýšení.
Záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 –
2024 a nařízením vlády č. 352/2014 Sb., dle kterého je jedním z hlavních cílů vytvořit
a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území České
republiky. Zásady pro vytváření sítě zařízení pro nakládání s odpady jsou specifikovány níže,
v porovnání záměru s POH SK, který tyto zásady přebral.
Na základě porovnání posuzovaného záměru se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje pro období 2016 – 2025, který byl vyhlášen Obecně závaznou vyhláškou
Středočeského kraje č. 3/2016 ze dne 25.04.2016, lze konstatovat, že navržená změna záměru
a technologie není v rozporu s požadavky této koncepce. Skládka FCC Regios, a. s. Úholičky
je provozovaná v souladu s platnými normami ČSN řady 83 a její vybavení je na vysoké
technické úrovni.
V Závazné části POH SK je v seznamu krajských cílů pro nakládání s odpady POH SK uveden
pod číslem 27 jako jeden z cílů:
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady
V zásadách pro plnění tohoto cíle je pak v části 3 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání
s odpady, pod písmenem c) uvedeno:
Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni podle bodu b),
čímž se rozumí zařízení, která jsou v souladu s legislativními, technickými požadavky
a nejlepšími dostupnými technikami. včetně rozšiřování či navyšování jejich kapacit.
Jelikož nejsou stanoveny závěry o nejlepších dostupných technikách pro skládkování, lze za
BAT považovat platné normy ČSN řady 83, zákon č. 185/2001, o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcí právní předpisy, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí právní předpisy, vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, Směrnice rady 1999/31/ES o skládkování odpadů.
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Souhrnné porovnání zařízení skládky provozovatele FCC Regios, a. s. s BAT je uvedeno rovněž
v platném integrovaném povolení, viz kapitola B.I.6.
Pod písmenem l) je dále uvedena zásada:
Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných prostředků.
V souladu s výše uvedeným, díky navýšení kapacity stávající skládky a tím prodloužení její
životnosti o cca 3 roky, nebude nutné v dohledné době hledat nové lokality pro uložení odpadů,
které nebude možno využít materiálově ani energeticky a jediným možným způsobem likvidace
těchto odpadů bude skládkování.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Struktura a ráz krajiny
Oblast areálu skládky FCC Regios, a. s., se nachází na okraji Řípského bioregionu, v
zemědělské krajině, bezprostřední okolí je tvořeno zemědělsky využívanými plochami. Podle
reliéfu spadá území do krajiny plošin a pahorkatin, dle způsobu využití se jedná o zemědělskou
krajinu, tj. krajinu silně pozměněnou lidskou činností. Lesy zabírají méně než 10 % plochy, 90
% tvoří zemědělské plochy polí a trvalých travních porostů. Tento typ krajiny má pohledově
otevřený charakter. Pro tento krajinný typ je charakteristické dlouhodobé nadužívání přírodních
zdrojů (intenzivní využívání zemědělské půdy, těžba), změněný vodní režim (plošné
odvodnění, regulované vodoteče) a minimální zastoupení přírodě blízkých společenstev.
Z vytvořených vizualizací pohledové studie (příloha 8), je patrné, že vzhledem k umístění
v rovinaté krajině obklopené zemědělskými pozemky, je skládka výškovou dominantou území
již v současnosti, po rekultivaci skládky se bude jednat o ozeleněnou vyvýšeninu s nově
založenými keřovými porosty.
Řešený záměr je umístěn v plochém mírně zvlněném území bez výraznějších elevací
v severozápadní části Středočeského kraje, v širším okolí hl. m. Prahy. Navýšení kapacity
skládky, se kterou souvisí i hlavní řešený problém, a to úprava tvaru tělesa skládky, se nachází
na rozmezí dvou katastrálních území, jedná se o k.ú. Úholičky a Tursko.
Oblast krajinného rázu je chápána jako rozsáhlá část území s podobnou přírodní, kulturní
a historickou charakteristikou, která se výrazně liší od jiné oblasti ve všech charakteristikách či
v některé z nich a která zahrnuje jedno či více míst krajinného rázu. Při vymezování krajinných
oblastí hrála roli zejména geomorfologická charakteristika okolí a přírodní a estetické
charakteristiky krajinného rázu.
Celkově byla vymezena jedna krajinná oblast: – Kladensko
Detailnější pozornost při popisu nejvýznamnějších charakteristik krajinné oblasti byla
věnována nejbližšímu okolí záměru, tedy těm charakteristikám, které se nacházejí převážně
v dotčeném krajinném prostoru a mohou být realizací záměru potenciálně nejvýznamněji
dotčeny.
V krajinné oblasti byla vymezena dvě místa krajinného rázu (MKR), jejichž součástí je
záměrem dotčený krajinný prostor. MKR je alespoň částečně stejnorodá část krajiny, a to
z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických
a přírodních hodnot, které odlišují MKR od ostatních. Každé MKR má svůj individuální
charakter.
MKR byla vymezena na základě terénního průzkumu, charakteru terénu v okolí hodnoceného
záměru a zkušeností s obdobnými záměry. Celkově byla vyhodnocena dvě místa krajinného
rázu, která mohou být realizací záměru vizuálně dotčena a v nichž bylo hodnocení vlivu záměru
na krajinný ráz relevantní.
Celkem byla vymezena 2 místa krajinného rázu:
1. MKR Turská plošina
2. MKR Údolí Podmoráňského potoka
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Geomorfologie
Ve smyslu mapy regionálního členění reliéfu ČR (Czudek T., 1976) náleží předmětná lokalita
provincii Česká vysočina, soustavě Berounské, Brdské podsoustavě, celku Kladenská tabule
VA-2B. Území v místě skládky má charakter mírně zvlněné náhorní paroviny se sklonem
k hluboce zaříznutému meandru Vltavy, vzdálenému cca 1,5–2 kilometry. Terén je ukloněný
od severozápadu k jihovýchodu, limitní nadmořské výšky rostlého terénu se pohybují v rozmezí
cca 307,50–310,50, tj. sklon 3 %.
Hydrologie
Katastrální území Úholičky a Trusko jsou dle NV č. 262/2012 Sb. zařazena mezi zranitelné
oblasti, kde platí tzv. nitrátová směrnice.
V místě a nejbližším okolí záměru neprotékají žádné významnější vodoteče, které by svými
průtoky či rozlivem mohly ovlivňovat provoz skládkového prostoru a pro něž by naopak
skládka znamenala zásah do přirozených poměrů nebo dokonce zdroj znečištění. Jediným
tokem v bližším okolí skládky Úholičky je Podmoráňský potok (č. hydrolog. pořadí 1-12-02018), který protéká cca 800 m jižně od zájmového území skládky a tvoří levostranný přítok
Vltavy. Zájmové území tak lze zařadit do jeho povodí. Plocha povodí Podmoráňského potoka
je 9,57 km2, průměrný průtok v závěrečném profilu je 0,02 m3/s a specifický odtok pro příslušné
povodí je 2,09 l/s/km2. Severozápadní částí zájmového území probíhá orografická rozvodnice,
tzn. že plochou menší část území areálu skládky ležící severozápadně od této rozvodnice spadá
již do povodí Turského potoka (č. hydrologického pořadí 1-12-02-039).
Nakládání s dešťovými vodami je v areálu skládky řešeno odvodňovacím příkopem skládky
a systémem dešťové kanalizace skládky. Dále jsou srážkové vody odváděny do místní vodoteče
(bezejmenný přítok Podmoráňského potoka), která má dostačující kapacitu.
Lokalita záměru nezasahuje do záplavového území.
Fauna a flóra, ekosystémy
Areál skládky FCC Regios, a. s. se nachází v zemědělské krajině s ojedinělými zbytky lesů a
přírodní krajiny. Bezprostřední okolí je tvořeno zemědělsky využívanými plochami. Podél cest
se nachází aleje převážně ovocných strojů – třešeň, jabloň, hruška a jiných dřevin – šípek, hloh
apod. Dále se vyskytují běžné travní porosty mezí a silničních krajnic tvořené druhy lebeda,
merlík, kopřiva, lopuch, čistec, kakost smrdutý, třtina, pýr, jílek, srha, jitrocel, mařinka, svízel,
kozí brada, rožec, kohoutek, sedmikráska, smetánka, rmen, jetel a další.
Fauna je zastoupena těmito druhy: ježek východní, ježek západní, zajíc polní, hraboš polní
a další. Skládkové těleso často láká ptáky. Jedná se o druhy racek chechtavý, vrána obecná,
havran polní. Dále lze vidět dravce, poštolka obecná, káně lesní. V zachovalých přírodních
společenstvech zahrnutých většinou do systému ÚSES lze najít některé vzácnější druhy:
ještěrka zelená, ještěrka obecná, muflon, suchomilka obecná.
Vlastní záměr leží uvnitř areálu skládky, v ploše aktivní části skládky. S ohledem na činnosti
v areálu skládky nelze v prostoru skládky předpokládat existenci významných ekosystémů.
Biotopová charakteristika území vychází z Katalogu biotopů ČR (Chytrý N., Kučera T., Kočí
M., Grulich V., Lustyk P., 2010, eds). Řešená lokalita je prakticky vytvářena antropogenními
biotopy, zčásti intenzivně využívanou zemědělskou půdou v kategorii orná (biotop X2
Intenzivně využívaná pole), na nevyužívaných plochách dochází k ruderalizaci s rozvojem
ruderálních lad biotopu X7 – Ruderální vegetace mimo sídla.
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Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000
Zvláště chráněná území
Zájmové území není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nejbližším zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace (NPR) Větrušické rokle,
vzdálená od zájmového území cca 2,3 km SV na protějším břehu řeky Vltavy. Jedná se o území
necelých 50 ha s výskytem přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin,
vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů
a přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých
mezofilních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplomilných doubrav.
Dalšími maloplošnými ZCHÚ vyhlášenými v blízkém okolí záměru jsou sousedící přírodní
rezervace Údolí Únětického potoka (cca 3,3 km JV) a Roztocký háj – Tiché údolí (cca 3,5 JV
od lokality záměru). Účelem PR Údolí Únětického potoka je ochrana skalnatých svahů a údolní
nivy Únětického potoka jakožto významného krajinářského celku s výskytem chráněných
druhů a geologických profilů na ploše o rozloze 60 ha. PR Roztocký háj – Tiché údolí zabírá
plochu cca 112 ha a předmětem ochrany je zde celkový ráz krajiny, původní květena, drobná
zvířena a lesní porosty.

Obrázek 2 Vymezení ZCHÚ

Natura 2000
Záměr se nachází mimo kontakt s územními zájmy soustavy NATURA 2000 v České
republice – evropsky významnými lokalitami (EVL) nebo ptačími oblastmi (PO). Nejblíže
záměru, ve vzdálenosti cca 2,6 km SV na protějším břehu řeky Vltavy, se nachází evropsky
významná lokalita Větrušické rokle (kód CZ0210729) která je určena k ochraně vápnitých a
bazických skalních trávníků, evropských suchých vřesovišť, polopřirozených suchých trávníků
a křovin na vápnitých podložích a vegetace silikátových skalnatých svahů. EVL z části kopíruje
území NPR Větrušické rokle vyznačené na obrázku výše, je vymezeno na menším území než
NPR (nejjižnější část NPR není součástí EVL). Další nejblíže situovaným územím soustavy
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Natura 2000 je EVL Zákolanský potok (kód CZ0213016), vzdálená přibližně 4,6 km západně,
s předmětem ochrany populace raka kamenáče.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j. 106206/2018/KUSK ze dne
07.09.2018, je vyloučeno, že by záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí stanovených příslušnými nařízeními vlády. Stanovisko je součástí přílohové části
dokumentace (příloha 11).
Přírodní parky
Území záměru nezasahuje do území přírodních parků. Cca 0,8 km východně od zájmové
lokality je vymezen přírodní park Dolní Povltaví, tvořený kaňonem řeky Vltavy a bočními
údolími jejích pravobřežních přítoků. Park byl vyhlášen v roce 1994 na ploše 1 038 ha.
Důvodem zřízení přírodního parku bylo zachování tradičního rázu krajiny
s lesostepmi a skalními stepmi a typickou kulturní zemědělskou krajinou. Významným prvkem
je tok řeky Vltavy s vodní faunou a břehovými biotopy.
Severozápadně ve vzdálenosti cca 2 km se rozprostírá relativně nově vyhlášený (v roce 2011)
přírodní park Okolí Okoře a Budče, rozprostírající se na ploše o velikosti 5 295 ha. Park
nahradil zrušený park Okolí Okoře a rozšířil tak cca 4,5× jeho původní plochu. Park byl zřízen
za účelem ochrany krajinného rázu, který je charakteristický zaříznutým údolím s lesnatými
svahy, prostorová struktura krajiny je poměrně jednoduchá v rámci celkového charakteru
krajiny a poměrně výrazná a bohatá v rámci mikromorfologie prostoru údolí.

Obrázek 3 Vymezení přírodních parků

Významné krajinné prvky, památné stromy
Území skládky není součástí žádného obecně definovaného významného krajinného prvku
(VKP) „ze zákona“ dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, jimiž jsou
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří vzhled nebo
přispívá k udržení její stability – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera, údolní nivy. Jihovýchodně
od skládky je rozsáhlejší zalesněné území a cca 700 m východně protéká řeka Vltava.
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Významný krajinný prvek registrovaný podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb. se v blízkosti předmětné
lokality nenachází. Nejbližšími registrovanými významnými krajinnými prvky jsou VKP
„V Močidlech“ (identifikátor 404 a 400), situovanými na území obce Husinec na pravém břehu
řeky Vltavy. Území představuje ekologicky vyvážené údolí částečně zastavěné chatami
s výskytem vrstevnicových mezí, remízů (šípek, trnka, třešeň), enkláv travních společenstev,
vřesovišť na okrajích lesa a luk v údolní nivě. Na levém břehu Vltavy cca 2,3 km JV na území
města Roztoky je registrován VKP „Levý Hradec“ (identifikátor 129). Jedná se o rozptýlenou
zeleň zaujímající plochu 4,2 ha.
Nejbližším památným stromem je na protějším břehu Vltavy cca 1,3 km vzdálený „Dub v Řeži“
(kód 103598) a SSZ od záměru ve vzdálenosti cca 1,8 km v obci Tursko „Dva jasany ztepilé“
(kód 103562).
Všechny VKP a památné stromy jsou mimo dosah jakýchkoliv případných vlivů záměru.

Obrázek 4 Vymezení VKP a památných stromů

Chráněná území a ochranná pásma
Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle § 30 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění) a ty se nenachází ani v blízkosti skládky KO, není ani součástí Chráněné
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Lokalita záměru neleží v aktivní zóně
záplavového území.
Záměr není součástí žádného vymezeného chráněného ložiskového území (CHLÚ). Zájmové
území není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)
Prostor zájmového území není součástí systému ekologické stability krajiny, nejsou zde
vymezeny žádné skladebné ani podpůrné prvky ÚSES. Nejbližším prvkem je nadregionální
biocentrum Údolí Vltavy (NC2001), nacházející se cca 0,5 km východně za místní silnicí
Libčice nad Vltavou – Úholičky. Základem tohoto biocentra vymezeného na ploše cca 915 ha
jsou zachovalé celky kaňonu Vltavy a přilehlá údolí jejich přítoků které jsou ovšem od prostoru
skládky poměrně vzdálené.
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Západním směrem ve vzdálenosti cca 1,5 km je vymezen regionální biokoridor Ers – Únětický
háj (RK1136), který propojuje SZ umístěné RBC Ers (RC1461) s RBC Únětický háj (RC1467)
nacházejícím se JZ od posuzovaného záměru.
Stavbou ani provozem záměru nebude zasahováno do těchto prvků ÚSES.

Obrázek 5 Vymezení prvků ÚSES

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
První zmínka o obci je ze 14. století, kdy byly Úholičky, tehdy Hoholice, majetkem pražské
kapituly u sv. Víta. Obec měla mnoho majitelů, v roce 1873 ji koupil hrabě Waldštejn a založil
zde zámecký park s řadou cenných dřevin, který je zachován dodnes.
V nejbližším okolí na území obce Úholičky se nachází kulturní památka zámek Úholičky (kat.
č. 1000133241), zapsaná do státního seznamu před r.1988, který byl vystavěn na místě
středověké tvrze ve 2. polovině 19. století. Dalšími kulturními památkami v širším okolí jsou
objekty kaplí a kostelů, v obci Roztoky se nad levým břehem Vltavy rozkládá areál národní
kulturní památky Přemyslovské hradiště Levý Hradec (kat. č. 1000154366). Jedná se o raně
středověké hradiště rozdělené roklí na dvě části - vyšší SV akropole a JZ předhradí. Na centrální
části stojí kostel sv. Klimenta. Místy se na povrchu dochovaly relikty obvodové fortifikace
v podobě valů. Na území obce Únětice je evidována KP Pohřebiště z doby bronzové (únětická
kultura) (kat. č. 1000132449) se rozkládá mezi Holým vrchem a nevýrazným kopcem
Řivnáčkem. V roce 1879 byly na této ploše prozkoumány čtyři skupiny hrobů. Vzhledem
k malému rozsahu záměru nemohou být tyto celky nijak dotčeny.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Určujícím prvkem pro zátěž životního prostředí v dotčené lokalitě je kvalita ovzduší a hluk.
Z hlediska hlukové zátěže je z výsledků hlukové studie patrné, že nejbližší obytná zástavba se
nachází ve vzdálenosti 770 m od tělesa skládky, ale vůči ploše záměru, tj. dotčené ploše
vrchlíku skládky, je nejbližší obytná zástavba situována ve vzdálenosti 1,0–1,3 km jižním až
jihovýchodním směrem v obci Úholičky, východně přes řeku Vltavu se nachází osada Řež (část
obce Husinec). V zájmové oblasti se mimo plochy skládky nachází zejména zemědělsky
obdělávané pozemky a jihovýchodním směrem lesní porosty. V okruhu cca 1 km od plochy
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záměru je s největší pravděpodobností dominantním zdrojem dopravního hluku provoz na
blízkých pozemních komunikacích. Západním směrem od areálu skládky, ve vzdálenosti cca
900 m, vede trasa silniční komunikace II/240, která v daném úseku propojuje obec Velké
Přílepy a Tursko. Dalšími komunikacemi v této oblasti jsou silnice: III/24013 vedoucí podél JZ
strany skládky, III/2407 na JV straně skládky pokračující do obce Úholičky a dále do obce
Velké Přílepy a III/2408 vedoucí intravilánem obce Úholičky od východu, navazující na silnici
III/2407.
V souvislosti s navýšením kapacity skládky nedojde k navýšení intenzity dopravy spojené
s provozem skládky, v rámci hlukové studie byl řešen pouze hluk z provozu stacionárních
zdrojů v areálu skládky. Ve všech zvolených výpočtových bodech hlukové studie byly
modelované hodnoty hluboko pod hranicí hygienického limitu.
Z údajů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že v hodnocených bodech zájmového území
nedochází k překračování imisních limitů vyjma koncentrací benzo(a)pyrenu, jehož imisní limit
je v nejbližších obydlených oblastech překračován v průměru o 30 %, v místě skládkového
tělesa je na úrovni imisního limitu.
Půda ani podzemní voda není na lokalitě znečištěná. Firma GEOtest, a.s. provádí od uvedení
skládky do provozu do současnosti pravidelný monitoring podzemních a průsakových vod
u postupně budovaných etap skládky. Monitorovací síť podzemní vody představují čtyři
hydrogeologické vrty M1 až M4 a drenážní šachtice D1 (4× ročně), průsaková voda je
monitorována na odtoku z retenční jímky do jímky průsakových vod (1× ročně). Celkový
monitoring skládky spočívá ve sledování jakosti podzemních vod, průsakových vod a sledování
skládkového plynu, dle podmínek stanovených v integrovaném povolení zařízení.
Celkově lze kvalitu životního prostředí v zájmové lokalitě a jejím okolí hodnotit jako střední,
území není zatíženo nad únosnou míru. Okolní krajina je antropogenně přeměněna, je
využívána převážně k zemědělské výrobě a k bydlení. Zátěž životního prostředí je v současnosti
způsobena provozem skládky a dopravou s tímto spojenou, dopravou místních obyvatel
a tranzitem přes dané území souvisejícím s činností sousedících provozů – areál kompostárny
a školky okrasných rostlin JENA, s vlastní příjezdovou komunikací ze silnice II/240 Velké
Přílepy – Tursko.
Staré ekologické zátěže
Dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), který byl zřízen a je spravován
a aktualizován MŽP, není v katastrálním území Úholičky ani Tursko evidována žádná lokalita
staré ekologické zátěže (SEZ). Záznamy zde nejsou ani v blízkém okolí sousedních katastrů,
nejbližší SEZ se nachází v k.ú. Husinec u Řeže na opačném břehu řeky Vltavy, cca 2 km SV
od záměru. Jedná se o území Ústavu jaderného výzkumu Řež, kde byly v provozu dva
výzkumné reaktory a celá řada technologických zařízení a laboratoří, pracujících
s radioaktivními látkami (výzkum v oblasti přípravy a přepracování jaderných paliv, nakládání
s radioaktivními odpady a dekontaminace). Sanační práce byly provedeny v letech 2003–2014.
Pro lokalitu stále platí aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z kontaminace
lokality při jejím současném způsobu využívání s doporučeným postupem bezodkladného
nápravného opatření.
Uvedená SEZ je v dostatečné vzdálenosti, ovlivnění lokality záměru se nepředpokládá.
Extrémní poměry v dotčeném území
V místě záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenalézají sesuvy, sutě, prudké svahy,
nestabilizované náplavy a písky nebo jiné svahové nestability. Rovněž v blízkosti lokality ani
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v širším okolí se nevyskytují stará důlní díla a oblast není součástí poddolovaného území.
Lokalita se nenachází v záplavovém území.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území, resp.
krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny, zejména ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, biologické
rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního
dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Klimatické poměry
Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně teplé oblasti
T 2, pro níž je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je zde krátká, mírně teplá, suchá až velmi
suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
V následující tabulce 10 jsou uvedeny vybrané klimatické charakteristiky uvedené oblasti.
Tabulka 10 Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2

charakteristika

údaj

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160–170

Počet mrazových dnů

100–110

Počet ledových dnů

30–40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18–19

Průměrná teplota v dubnu

8–9

Průměrná teplota v říjnu

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90–100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350–400

Srážkový úhrn v zimním období

200–300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40–50

Počet dnů zamračených

120–140

Počet dnů jasných

40–50

Podle zprávy ze dne 25.01.2017 vydané Evropskou agenturou pro životní prostředí čelí regiony
Evropy v důsledku změny klimatu růstu hladiny moří a zvyšující se extremitě počasí, která se
projevuje častějšími a intenzivnějšími vlnami veder, povodněmi, epizodami sucha a bouřemi.
Podle zprávy „Změna klimatu, dopady a zranitelnost v Evropě 2016“ pozorované změny
klimatu již vykazují rozsáhlé dopady na ekosystémy, hospodářství a lidské zdraví a na kvalitu
života v Evropě. Na celosvětové i evropské úrovni jsou neustále zaznamenávány nové teplotní
rekordy, rekordní hladiny moří i rekordní úbytek mořského ledu v Arktidě. Charakter
atmosférických srážek se v Evropě mění, vlhké oblasti se obecně stávají ještě vlhčími a suché
oblasti ještě suššími. Objem ledovců a sněhové pokrývky se zmenšuje. Zároveň jsou v mnoha
oblastech stále častější a intenzivnější extrémní klimatické výkyvy, jako jsou vlny veder, silné
srážky a sucha. Zpřesňované prognózy vývoje klimatu poskytují další důkaz o tom, že v mnoha
evropských regionech budou stále častější extrémy spojené se změnou klimatu.
Kontinentální region, do kterého je zařazena i Česká republika, je podle zprávy ohrožen do
budoucna zejména nárůstem teplotních extrémů, které se mohou odrazit ve snížení množství
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srážek v létě (následky v podobě sucha ČR pocítila již v roce 2015 a potýká se s nimi
i v současnosti), rizikem lesních požárů, či nárůstem četnosti povodní. V přiměřeném rozsahu
se toto konstatování týká i zájmové oblasti záměru.
Kvalita ovzduší
Pro zhodnocení stávající úrovně znečištění byly v souladu s § 11, odst. 6 zákona
č. 201/2012 Sb. použity pětileté průměry imisních koncentrací za období let 2014–2018
publikované ČHMÚ ve formátu ESRI Shapefile. Tento datový podklad je konstruován v síti
1 × 1 km a obsahuje hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky,
které mají imisní limit stanovený pro ochranu zdraví, kromě ozonu a CO.
Tabulka 5 hodnotí imisní pozadí v oblasti skládky a v nejbližších obydlených oblastech na
základě pětiletých průměrů imisních koncentrací za období let 2014–2018, které jsou
publikovány ČHMÚ.
Hodnoceny byly pouze látky, které jsou relevantní z hlediska posuzovaného záměru.
Pětileté průměry imisních koncentrací ve vytipovaných referenčních bodech jsou
dokumentovány následující tabulkou 11.

Parametr

Jednotka

Doba
průměrování

Tabulka 11 Pětileté průměry imisních koncentrací

Koncentrace ve vybraných bodech

skládka

1

2

3

4, 5

6

Podíl
průměru
k imisnímu
průměr
limitu
hodnot

NO2

1 rok

µg.m-3

12,4

13,1 12,5 14,5 13,8 12,6

13,2

33 %

PM10

1 rok

µg.m-3

24,7

26,7 25,3 25,8 25,4 26,7

25,8

64 %

24 hodin
µg.m-3
(36.maximum)

45,3

48,2 45,3 46,7

47

49,2

47,0

94 %

PM10
PM2.5

1 rok

µg.m-3

18,9

19,5

19

19,1

19

19,7

19,2

96 %

B(a)P

1 rok

ng.m-3

1

1,6

1,1

1,3

1,3

1,5

1,3

130 %

Z uvedených údajů vyplývá, že v hodnocených bodech zájmového území nedochází
k překračování imisních limitů vyjma koncentrací benzo(a)pyrenu, jehož imisní limit je
v nejbližších obydlených oblastech překračován v průměru o 30 %, v místě skládkového
tělesa je na úrovni imisního limitu.
Na ploše modelové oblasti se nenachází žádná ze stanic imisního monitoringu. Nejbližší stanicí
je pozaďová stanice ASUC Praha 6 – Suchdol, vzdálená od hrany skládkového tělesa cca 6,2 km
jihovýchodně, avšak s reprezentativností maximálně 4 km. Druhou nejbližší stanicí je stanice
ALER umístěná na letišti Praha, vzdálená cca 9 km jihozápadně. Ani jedna ze stanic nevyhovuje
svou reprezentativností. Hodnoty naměřené na těchto stanicích v roce 2018 a uvedené v tabulce
níže jsou tedy pouze ilustrační a reprezentují širší okolí vně modelované oblasti. Naměřené
hodnoty je nutno považovat za orientační, protože jsou více zatíženy nejistotou spojenou
s meziročními změnami klimatických podmínek.
Výčet a parametry stanic a vybrané imisní charakteristiky modelovaných znečišťujících látek
naměřené v roce 2018 dokumentuje následující tabulka 12.
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Vzdálenost od
zdrojů
znečišťování

Reprezentativ
nost

Lokalita

Stanice

Tabulka 12 Imisní pozadí na základě informací ze stanic imisního monitoringu za rok 2018

km

km

ASUC předměstská

6,2

ALER předměstská

9

NOx NO2

NO2

PM10

PM10

PM2,5 B(a)P

Typ
stanice

1 rok 1 rok

1 hod
(19.MV)

24 hod
1 rok 1 rok
(36.MV)

µg/m3

-

0,5–4 pozaďová

1 rok

-

-

0,5–4 dopravní 32,2 23,2

ng/m3

-

23,9

44,2

-

-

85,9

35,0

57,0

24,0

-

Vysvětlivky: MV. hodnota, která statisticky odpovídá povolenému počtu překročení imisního limitu v roce

Mapy úrovně znečištění zveřejňované MŽP ČR neobsahují hodinové koncentrace NO2. Na
základě výše uvedených informací o znečištění a informací o ovzduší uvedených v Grafické
ročence ČHMÚ 2018 je možno konstatovat, že imisní limit hodinových koncentrací NO2 nebyl
v okolí uvedených stanic v roce 2018 překročen. Z hlediska plnění imisních limitů NO2
předpokládáme v okolí hodnocených zdrojů jejich bezproblémové dodržování. V roce
2018 nebyla na žádné lokalitě překročena hodnota imisního limitu pro hodinovou koncentraci
NO2. Nejvyšších hodnot koncentrací NO2 je dosahováno v Praze, Brně a Ostravě. Větší
znečištění měst oxidy dusíku v porovnání s mimoměstskými lokalitami je způsobeno převážně
dopravou.
Pro hodnocení celkových průměrných ročních imisních koncentrací bylo imisní pozadí
reprezentováno spojitou vrstvou koncentrací získaných na základě výše uvedených pětiletých
průměrů ČHMÚ (v případě, že se jedná o látku se stanoveným imisním limitem pro ochranu
zdraví).
Emise znečišťujících látek ve Středočeském kraji v období 2008–2018 kolísaly, od počátku
sledovaného období v roce 2008 a také v posledním meziročním srovnání 2017–2018 však
klesly (obrázek 6).

Obrázek 6 Vývoj emisí znečišťujících látek [index, 2000 = 100], 2008–2018

Největší pokles v průběhu celého hodnoceného období byl zaznamenán u emisí VOC o 34,5 %
a dále také u emisí NOx, a to o 31,3 %. V obou případech klesají emise mezi jednotlivými roky
stabilně po celou dobu sledování. Obecně má Středočeský kraj dlouhodobě průměrnou emisní
zátěž na jednotku plochy kraje, související s vysokou dopravní zátěží a strukturou osídlení
ovlivňující znečištění z malých stacionárních zdrojů. Emise TZL vyprodukované ve
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Středočeském kraji (celkově 98,1 tis. t v roce 2018) pocházely především z malých
stacionárních zdrojů (74,0 %), mezi které patří mimo jiné i vytápění domácností. Stejně tomu
bylo i u emisí CO, pro které tento zdroj představuje 68,8 % z celkového emitovaného objemu
88,4 tis. t. Emise SO2 (celkově 15,2 tis. t) byly emitovány především z velkých stacionárních
zdrojů (74,9 %), kam se řadí i výroba elektřiny a tepla. Emise NOx (jejichž celková produkce
činila 25,0 tis. t) byly v kraji produkovány zejména mobilními zdroji (55,9 %). Emise NH3
s celkovou produkcí 9,9 tis. t souvisely v kraji v roce 2018 zejména se zemědělskou činností,
především s chovem hospodářských zvířat (98,2 %). Vznik emisí VOC (25,5 tis. t) byl vázán
na používání a výrobu organických rozpouštědel (75,5 %).
Kvalita ovzduší ve Středočeském kraji je dlouhodobě ovlivňována průmyslovým charakterem
kraje, hustou dopravní infrastrukturou a vysokými intenzitami dopravy v návaznosti na
aglomeraci hlavního města a její okolí, a rovněž také hustou rezidenční zástavbou s lokálními
topeništi. Aktuální situace je pak podmíněna meteorologickými podmínkami. Imisní limit pro
ochranu lidského zdraví vyjádřený denními 8hodinovými klouzavými průměrnými
koncentracemi ozonu (120 µg.m-3 ) byl v roce 2018 překročen na 2 stanicích v kraji, na lokalitě
Kladno – střed města a stanici Ondřejov. Na dvou stanicích (Tobolka – Čertovy schody a Mladá
Boleslav) byl navíc v roce 2018 překročen také imisní limit pro hodinovou koncentraci ozonu
(180 µg ∙ m-3). Rovněž byl překročen imisní limit pro ochranu lidského zdraví pro 24hodinovou
koncentraci PM10 (50 µg ∙ m-3) na 2 lokalitách v kraji – Kladno–Švermov a Beroun. Imisní limit
(1 ng.m-3 ) pro roční průměrnou koncentraci B(a)P byl v kraji v roce 2018 překročen na 2
lokalitách – Kladno–Švermov, Brandýs nad Labem, meziročně tak došlo k poklesu stanic (o 1),
na kterých byl tento imisní limit překročen. Ostatní imisní limity nebyly na stanicích státní sítě
imisního monitoringu v kraji překročeny. Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území
Středočeského kraje udává mapa oblastí s překročením imisních limitů bez a se zahrnutím
přízemního ozonu. Dle tohoto vymezení došlo v roce 2018 na celkem 5,0 % území kraje k
překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku bez zahrnutí přízemního ozonu.
Při hodnocení kvality ovzduší se zahrnutím přízemního ozonu se v roce 2018 jednalo o 88,7 %
území kraje.
Hydrogeologické poměry
Území náleží hydrogeologickému rajónu 6250 proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků
Vltavy. Území je odvodňováno levostranným přítokem Podmoráňského potoka, ten je zaústěn
do Vltavy. Podzemní voda je zdokumentována archivním vrtem M1 v hloubce 12,75 m
(06.04.2011 – měřeno od terénu). Jednotlivé stratigrafické celky z hlediska možnosti zvodnění
jsou zhodnoceny následně:
1. Prvohorní břidlice a droby - z hlediska vedení a akumulace podzemní vody je významná
pouze část horninového masívu, která je porušena puklinami. Puklinová propustnost
závisí na míře rozevření puklin a jejich výplni. Hodnoty kT jsou v rozmezí řádu 10-6 m∙s-1.
2. Křídové sedimenty - pískovce a slínovce - zde je možno uvažovat opět s propustností
puklinovou, popřípadě - ve vrstvách silně zvětralých pískovců s kombinací puklinové a
průlinové. Hodnoty koeficientu průtočnosti bývají opět udávány v rozmezí x ∙ 10-6 m∙s-1.
3. Kvarterní sedimenty - z nich jsou na lokalitě zastoupeny soudržné eolicko-deluviální
zeminy - spraše a sprašové hlíny. Ty je možno považovat za velmi málo propustné – dle
zkoušek na neporušených vzorcích je hodnota kf v rozmezí x ∙ 10-8 - 10-9 m ∙ s-1.
Hladina podzemní vody nejblíže terénu je na jižní a jihovýchodní straně stávající skládky, směr
proudění je od severozápadu k jihovýchodu, tedy k údolí přítoku Podmoráňského potoka. Jedná
se o předkvarterní zvodeň, kde je proudění vody ovlivněno rozpukáním horniny.
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Rozkyv hladiny při porovnání stavu při vybudování hydrovrtů v 6/1993 a roku 2005 je 1,33 m
nad skládkou a pouze malá hodnota 0,34 m pod skládkou. Území nad skládkou je blízko
rozvodnici, je tedy více závislé na srážkách, doplňování podzemních vod z okolí je jen
omezené. (Pöyry Environment a.s., duben 2011).
Geologické poměry širšího okolí
Horniny předkvarterního podloží jsou zastoupeny horninami barrandienského proterozoika
a sedimentů křídy. Nejstarší horniny zájmového prostoru náleží severní části barrandienského
proterozoika, které je budováno prvohorními prachovitými břidlicemi a drobami. Jejich povrch
byl zastižen pouze archivním monitorovacím vrtem M1 v hloubce 19,2 m (289,29 m n. m.).
Břidlice jsou tmavě hnědé až černošedé barvy, zvětralé a navětralé, rozpukané. V jejich nadloží
jsou uloženy druhohorní křídové sedimenty. Jedná se o 8 m mocnou vrstvu středně zrnitých
pískovců, zvětralých při povrchu vrstvy v písčité eluvium a zvětralé, rozpukané, poměrně málo
odolné a tmavě šedé slínovce, zvětralé ve slín pevný.
Kvartérní jsou zastoupeny, vzhledem k morfologii terénu, především eolickými, podružně pak
i terasovými štěrky. Eolické sedimenty jsou charakteru světle okrově hnědých, středně
plastických jílů vápnitých. Konzistence zemin odpovídá zemině tuhé a pevné. Přeplavené
eolické sedimenty jsou obdobných vlastností, jsou plastičtější a odpovídají středně plastickým
jílům. Jejich barva je hnědá až tmavě rezavě hnědá, obsahují v sobě proměnlivou příměs písku
a valounů štěrku. Konzistence je obdobná, tj. zemina tuhá až pevná, výjimečně měkce tuhá.
Při bázi eolicko-deluviálních zemin byly archivními průzkumy zjištěny polohy buližníků,
tj. prokřemenělé slepence (odolné), popřípadě vrstvy hrubých štěrků, ověřeny byly
i průzkumem v roce 2011 a nejnovějším v roce 2013. Výskyt hornin, popřípadě štěrků není
pravidelný.
Záměr se nachází v oblasti s nízkým až přechodným radonovým indexem.
Půdním typem jsou v dané oblasti černozemě modální na spraších a sprašových hlínách.
Půda
Záměr se nachází v lokalitě dlouhodobě využívané pro skládkovou činnost, mimo obytnou
zástavbu. Bude umístěn na části plochy vrchlíku skládky Úholičky. Soupis dotčených parcel je
uvedený v kapitole B.I.3 předkládané dokumentace. K novému záboru pozemků docházet
nebude. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako orná půda nebo ostatní plocha.
Předpokládaný rozsah záměru v části vrchlíku skládky bude činit cca 4,2 ha.
Ukládání odpadu bude probíhat na již provozovaném tělese, pro které bylo vydáno v roce 1994
stavební povolení. K odnětí pozemků ze ZPF tedy již dříve došlo a k novému záboru půdy
docházet nebude. Z tohoto důvodu nebude pro nyní předkládaný záměr nutné žádat o vynětí
pozemku ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1192 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Realizací záměru nedojde ke změně plošné rozlohy vlastního tělesa skládky, celé těleso skládky
je a nadále bude směrem do podloží nepropustně zatěsněno. Z tohoto důvodu se nepředpokládá
jakékoliv riziko znečištění půdy a horninového prostředí. Stávající sklony svahů budou
zachovány, takže se nepředpokládá riziko vzniku erozních procesů.
Záměrem také nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.
Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky
Záměr se nachází v katastrálních územích obcí Úholičky a Tursko, v okrese Praha–západ, ve
správním obvodu obcí Úholičky (převážná část skládky) a Tursko, ve Středočeském kraji.
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Lokalita skládky se nachází mimo obydlené území, severně ve vzdálenosti cca 800 m od
nejbližší obytné zástavby obce Úholičky. Dle ČSÚ bylo k 01.01.2018 v obci evidováno 781
obyvatel.
První zmínka o obci Úholičky je ze 14. století. V řešeném území ani jeho blízkém okolí se
nevyskytují žádné nemovité kulturní ani historické památky, které by byly zapsány
Ministerstvem kultury do státního seznamu nemovitých kulturních památek, ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb. Sb., v platném znění, a které by mohly být záměrem ohroženy. V širším okolí
na území obce Úholičky se nachází kulturní památka zámek Úholičky, zapsaná do státního
seznamu před r. 1988, který byl vystavěn na místě středověké tvrze ve 2. polovině 19. století.
Dalšími kulturními památkami v širším okolí jsou objekty kaplí a kostelů, v obci Roztoky se
nad levým břehem Vltavy rozkládá areál národní kulturní památky Přemyslovské hradiště Levý
Hradec.
Záměr bude realizován na již provozované části skládky, nedojde tedy k dotčení území
s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném
znění.
C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí
a vědeckých poznatků posoudit
Záměr je umístěn v severozápadní části Středočeského kraje, v širším okolí hl. m. Prahy.
Navýšení kapacity skládky, se kterou souvisí i hlavní řešený problém, a to úprava tvaru tělesa
skládky, se nachází na rozmezí dvou katastrálních území, jedná se o k.ú. Úholičky a Tursko, v
oploceném areálu skládky Úholičky. Konkrétním místem bude část vrchlíku skládky o rozloze
cca 4,2 ha. Záměr si nevyžádá nový zábor pozemků.
Skládka Úholičky je provozována od roku 1995. Zůstane zachována stávající technická
i dopravní infrastruktura, včetně administrativního zázemí. Zachovány budou i stejné
příjezdové i odjezdové trasy a intenzita obslužné dopravy, stejně tak vodní i plynové
hospodářství (včetně monitorovacích objektů). Z tohoto důvodu se významnější zásah do stavu
jednotlivých složek životního prostředí nepředpokládá.
Významné environmentální charakteristiky se v zájmovém území areálu skládky Úholičky
nevyskytují. Pro zhodnocení stávající úrovně znečištění byly v souladu s § 11, odst. 6 zákona
č. 201/2012 Sb. použity pětileté průměry imisních koncentrací za období let 2014–2018
publikované ČHMÚ ve formátu ESRI Shapefile. Tento datový podklad je konstruován v síti
1 × 1 km a obsahuje hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky,
které mají imisní limit stanovený pro ochranu zdraví, kromě ozonu a CO.
Hodnotí se imisní pozadí v oblasti skládky a v nejbližších obydlených oblastech na základě
pětiletých průměrů imisních koncentrací za období let 2014–2018, které jsou publikovány
ČHMÚ. Hodnoceny byly pouze látky, které jsou relevantní z hlediska posuzovaného
záměru.
Dle klimatických charakteristik území jsou na lokalitě standardní klimatické poměry bez
klimatických extrémů a přírodních katastrof. Ani do budoucna nejsou očekávány žádné
extrémní klimatické změny spojené s výraznými výkyvy teplot, sucha nebo naopak srážek,
ačkoliv jejich výskyt nelze z hlediska globálních změn klimatu vyloučit.
V zájmové oblasti (cca v okruhu 1 km od plochy záměru) je s největší pravděpodobností
dominantním zdrojem hluku provoz dopravy na blízkých pozemních komunikacích. Západním
směrem od areálu skládky, ve vzdálenosti cca 900 m, vede trasa silniční komunikace II/240,
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která v daném úseku propojuje obec Velké Přílepy a Tursko. Z hlediska četností dopravy dle
celostátního sčítání ŘSD (sč. úsek 1-4350), jezdilo na této komunikaci v roce 2016 celkem
6 340 vozidel za 24hod, z toho bylo 1 259 NA. Dalšími komunikacemi v této oblasti jsou
silnice: III/24013 vedoucí podél JZ strany skládky, III/2407 na JV straně skládky pokračující
do obce Úholičky a dále do obce Velké Přílepy a III/2408 vedoucí intravilánem obce Úholičky
od východu, navazující na silnici III/2407. Data z celostátního sčítání dopravy ŘSD nejsou pro
tyto komunikace dostupné. Strategické hlukové mapy uveřejněné na Národním geoportálu
INSPIRE nejsou pro řešenou oblast zpracovány. Zdrojem průmyslového hluku v oblasti je
jednoznačně provoz vlastního areálu skládky KO (FCC Regios, a.s. – Úholičky).
Látky, které by indikovaly netěsnosti skládky, nebyly v indikačních vrtech ve významných
koncentracích zjištěny – jedná se zejména o chloridy, sodík a kovy (arsen, chrom, nikl
a anionaktivní tenzidy).
Z výsledků chemických analýz za rok 2016-2018 vyplynulo, že kvalita vody ve sledovaných
monitorovacích objektech (M1–M4 a D1) prokázali obdobné výsledky. Obsahy síranů
a rozpuštěných látek byly zjištěny v podzemní vodě z vrtu M1 (severní okraj skládky). Tento
vrt se nachází proti směru proudění podzemní vody (tedy mimo deponie – je možné ho
považovat za referenční vrt).
Podzemní voda z indikačního vrtu M2 nejeví žádné známky ovlivnění provozem skládky (její
kvalita je dlouhodobě konstantní).
V podzemní vodě z vrtu M1, M3 a M4 se naměřila zvýšená koncentrace dusičnanů, co může
být způsobeno vlivem zemědělství (hnojením okolité půdy) a následnými splachy do podzemní
vody.
V drenážní šachtici D1 jsou zvýšené hodnoty sodíku a chloridů. Toto může být způsobeno
provozem skládky (solení komunikací v areálu skládky) a následnými splachy do drenážní
šachtice. Hodnoty sodíku a chloridů jsou překročeny jen minimálně, vliv na podzemní vody je
tedy zanedbatelný.
Průsaková voda reprezentuje infiltrovanou srážkovou vodu, která je obohacena při kontaktu s
tuhým komunálním odpadem látkami charakteristickými pro typ skládek TKO, a proto má v
porovnání s prostými neznečištěnými přírodními vodami odlišný chemismus a specifické
vlastnosti.
Zvýšené hodnoty stopových prvků anionaktivních tenzidů a arsenu byly překročeny jenom
v roce 2016. Od té doby k překročení limitní hodnoty nedošlo.
Překročení limitů vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro prvky Crcelk. a Ni, nepředstavuje v kontextu
posuzované lokality významnou míru znečištění podzemní vody, k překročení indikátorů
znečištění MŽP (2014) nedochází, resp. koncentrace sledovaných kovů jsou dlouhodobě řádově
nižší.
Obecně lze konstatovat, že výsledky odpovídají reálnému stavu mírného negativního ovlivnění
okolního prostředí skládkové lokality, často se však projevuje i vliv okolní zemědělské činnosti.
Ukládání odpadu bude probíhat na již provozovaném tělese, pro které bylo vydáno v roce 1994
stavební povolení. K odnětí pozemků ze ZPF tedy již dříve došlo a k novému záboru půdy
docházet nebude. Z tohoto důvodu nebude pro nyní předkládaný záměr nutné žádat o vynětí
pozemku ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1192 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Realizací záměru nedojde ke změně plošné rozlohy vlastního tělesa skládky, celé těleso skládky
je a nadále bude směrem do podloží nepropustně zatěsněno. Z tohoto důvodu se nepředpokládá
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jakékoliv riziko znečištění půdy a horninového prostředí. Stávající sklony svahů budou
zachovány, takže se nepředpokládá riziko vzniku erozních procesů.
Záměrem také nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.
V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrována žádná
chráněná ložisková území, poddolovaná území ani sesuvná území. K zasažení dalších
přírodních zdrojů, geologických nebo paleontologických památek rovněž nedojde.
Plochy okolí zájmové lokality jsou druhově relativně chudé, využívané z části pro intenzivní
rostlinnou výrobu, s minimální rozlohou trvalého vegetačního pokryvu. Zde převládají celky
intenzivně využívané orné půdy. Vliv na biologickou rozmanitost území posuzovaného záměru
bude přijatelný (a to jak dočasně, tak i trvale). V kontextu širšího zájmového území nedojde k
ovlivnění biologické rozmanitosti v období přípravy ani provozu plánovaného záměru.
Do území nezasahují významné krajinné prvky dle § 3 (ze zákona) a § 6 (registrované)
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V území posuzovaného záměru se
nenacházejí žádná zvláště chráněná území dle § 12 ani přírodní parky dle § 14 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na ploše záměru ani v jeho okolí není evidován
památný strom. K dotčení evropsky významné lokality ani ptačí oblasti rovněž nedojde.
V území posuzovaného záměru se nenachází žádný ze skladebných prvků územního systému
ekologické stability. Nezasahuje do něj ani jeho ochranné pásmo.
Záměr bude realizován na již dříve provozované I. etapě skládky Ďáblice. Nedojde tedy
k dotčení území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Krajina zájmového území má mírně zvlněný terén a malým podílem lesů a rozptýlených dřevin.
V okolí areálu skládky Úholičky převládá orná půda, která je zemědělsky využívána. Původní
krajina byla již v minulosti přeměněna v urbanizovaný prostor.
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní ani historické památky, které by
byly zapsány Ministerstvem kultury do státního seznamu nemovitých kulturních památek, ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Na základě výše provedeného zhodnocení lze konstatovat, že realizace záměru představuje
únosné zatížení životního prostředí.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru, použitých technologií a látek,
emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími
nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na
ochranu životního prostředí
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z popisu záměru a očekávaných výstupů při úpravě cílového tvaru figury skládky a navýšení
její kapacity, které se mohou ve srovnání se stávajícím provozním režimem měnit, je možno
určit základní rozsah produkovaných škodlivin, které jsou i předmětem hodnocení vlivů na
veřejné zdraví. Jedná se o položky:
1. hluk jako fyzikální škodlivina z technologie a dopravního provozu záměru,
2. chemické emise z technologie a dopravního provozu záměru.
Provoz dopravy bude zdrojem škodlivin, z nichž byly jako významné modelovány PM10, PM2,5,
NO2 a BaP. Jiné zdroje chemických škodlivin se vlivem záměru významně neuplatní a nebyly
ani předmětem modelování v odborném podkladu (Konečná, 2020).
Pro hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byly proto jako referenční škodliviny zvoleny
následující látky (Konečná, 2020):
-

tuhé znečišťující látky (TZL hodnocené jako PM10 a PM2,5),

-

oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2,

-

benzo(a)pyren, BaP.

Řešení záměru zohledňuje v odborných studiích i v hodnocení vlivu na veřejné zdraví
následující varianty:
-

Varianta současné situace za současného provozu skládky Úholičky (varianta nulová).

-

Varianta realizační při provozu záměru se zohledněním zvýšené cílové kóty ukládání
odpadů o cca 10 m, lokalitně i technicky je záměr rozvíjen již pouze jako univariantní,
pro tuto variantu byl podrobněji vyčíslen zdravotní efekt, který je spojen se skládkovou
dopravou a která bude díly realizaci záměru prolongována o několik let až do naplnění
navýšené kapacity skládky.

Z kvantitativního hodnocení vlivu hlučnosti záměru je patrné, že v důsledku realizace záměru
se neočekává změna počtu osob s žádným stupněm rozmrzelosti celkovou hlučností. Příznivá
změna počtu osob s určitým stupněm rozmrzelosti se neočekává ani po ukončení provozu
skládky a eliminaci skládkové dopravy.
Z posouzení vlivů na veřejné zdraví (příloha 10) vyplývají následující závěry:
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Hlučnost způsobená provozem záměru
-

Somatické poškození sluchu v dotčených lokalitách vlivem hlukové zátěže v dotčené
oblasti bez realizace záměru v denní ani noční době nehrozí. V souvislosti s realizací
záměru není nutno vznik této situace předpokládat.

-

Hluková situace na hodnocených referenčních bodech v okolí záměru bude pro nulovou
variantu i po realizaci záměru ovlivněna souběhem hlučnosti dopravy, stacionárních zdrojů
hluku v prostoru skládky a jiných zdrojů komunální hlučnosti, z těchto zdrojů budou
v souvislosti se záměrem v denní době na většině řešeného území dominantní hlukové
imise dopravní a komunální hlučnosti.

-

Hlučnost v okolí záměru se po zprovoznění záměru na základě akustického modelu v denní
době na všech hodnocených IRB významně nezmění, současné podmínky ohrožení
veřejného zdraví vyjádřené pomocí objektivně stanovených kritérií zůstanou i po realizaci
záměru beze změny. Uvedené tvrzení vychází z objektivizovaných hodnot dle AN15, údajů
WHO a modelu očekávané hlukové situace pro nulovou variantu a variantu realizační. Pro
období provozu záměru se všechny IRB budou nalézat ve stejném pásmu zdravotního
rizika výskytu určitých symptomů poškození zdraví jako při nulové variantě.

-

Hlukové klima se v řešeném území v denní i noční době v důsledku realizace záměru
v celém modelovaném území nezmění a modelová situace nebude pocítitelná smyslově ani
prokazatelná přístrojovým měřením jako změna ve srovnání se současnou hlukovou
situací. Proto není nutno uvažovat o významné subjektivní změně faktoru pohody na
modelovaných IRB v denní ani noční době.

-

Vliv skládkové dopravy se pro realizaci záměru neprojeví, po ukončení provozu skládky
se očekává zanedbatelné snížení zdravotního rizika v okolí přepravních cest.

-

Kvantitativní hodnocení očekávané změny počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje, že se po
realizaci záměru počet osob s určitým stupněm rozmrzelosti nezmění, a to ve všech
stupních (silné, střední i mírné obtěžování hlučností).

-

Po ukončení provozu skládky Úholičky se neočekává významná změna počtu
obtěžovaných osob v důsledku ukončení dopravního provozu. Doprava související
s provozem skládky se na úrovni zdravotního rizika podél přepravních cest podílí pouze
zanedbatelnou měrou.

Po realizaci záměru je doporučeno provést odpovídající terénní šetření charakterizující
očekávanou hlukovou situaci v dotčeném území.
Imise chemických škodlivin
-

Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje záměr pro hodnocené škodliviny
riziko ohrožení veřejného zdraví. Samotný imisní příspěvek hodnoceného záměru
z hlediska očekávaného vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně dotčených
nejbližších osídlených lokalitách bude nepatrný a v některých případech dosahuje dokonce
zanedbatelných záporných hodnot, významná změna celkové imisní zátěže v modelované
oblasti se proto nepředpokládá. Imisní příspěvek záměru bude nevýznamným zdrojem
imisí škodlivin, v obydlených oblastech bude jeho zdravotní vliv zanedbatelný nebo se
dokonce očekává nepatrné snížení imisní zátěže ve srovnání s nulovou variantou, což se
projevuje v nepatrném počtu očekávaných případů poškození zdravotního stavu
exponované populace vlivem realizace záměru. V některých částech dotčeného území se
dokonce očekává zanedbatelné snížení zdravotního rizika pro realizační variantu ve
srovnání s variantou nulovou, tento rozdíl se však v praxi neprojeví.
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-

-

-

Očekávané příspěvky výskytu symptomů poškození zdravotního stavu dotčených obyvatel
na stanovených specifických referenčních bodech jsou vždy nízké a v některých případech
v záporných hodnotách, provoz záměru bude ovlivňovat zdravotní stav dotčené populace
ve srovnání se současnou situací i s nulovou variantou pouze v nepatrném rozsahu.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se očekává v podstatě zachování současné úrovně
zdravotního rizika. Očekávané změny vlivů na veřejné zdraví vlivem provozu záměru
v budoucím období jsou v praxi zanedbatelné.
Uvedené závěry byly konkretizovány a kvantifikovány pomocí závislostí
z epidemiologických studií dle materiálů WHO.
Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly ověřeny porovnáním závěrů na
základě databází WHO a US EPA a byly porovnány s výskytem symptomů poškození
zdravotního stavu na úrovni státem garantovaného stupně ochrany veřejného zdraví.
Dopravní provoz související se skládkou má podél modelovaných dopravních tras pouze
nepatrný vliv na celkovou úroveň zdravotního rizika jeho současný stav významně
neovlivňuje. Ani po eliminaci dopravy související s provozem skládky Úholičky po
naplnění její kapacity se proto neprojeví významným nebo prokazatelným zlepšením
současného stavu a snížení současného zdravotního rizika pro okolní obyvatele, podmínky
ochrany veřejného zdraví zůstanou i poté na stávající úrovni.

Z uvedeného vyplývá, že zdravotní riziko způsobené realizací záměru nebude ve srovnání se
současnou zátěží prostředí významné a v celkovém výsledku se očekává po realizaci záměru
v podstatě zachování současného stavu. I po realizaci záměru bude dominantním vlivem
stávající hluková charakteristika oblasti a imisní zátěž atmosféry, jejíž součástí je v současné
době i zátěž modelovaná pro nulovou variantu záměru a dále komunální dopravní zátěž
prostředí z dopravního provozu na komunikační síti a z jiných zdrojů znečištění ovzduší
a hluku, které se záměrem a jeho realizací nesouvisí. Provoz skládky neovlivňuje a neovlivní
významně ani zdravotní riziko v blízkosti využívaných dopravních tras. V případě dodržení
deklarovaných parametrů provozu záměru nebudou proto intenzity působení a expoziční
koncentrace sledovaných polutantů důvodem nepřiměřené změny rizika ohrožení veřejného
zdraví potenciálně dotčených obyvatel. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za
současného stupně zátěže životního prostředí převaha pozitivních důsledků realizace záměru
v oblasti zdravotní i v oblasti celospolečenské. Budoucí hlukovou situaci však je doporučené
ověřit terénním měřením.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Rozptylová studie byla zaměřena na zjištění vlivu znečišťujících látek emitovaných
posuzovanými zdroji, pro které Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanovuje imisní
limity, a které mohou být potencionálně významné z hlediska ovlivnění imisní situace
modelované lokality.
Výběr imisních charakteristik pro jednotlivé polutanty vycházel z platných imisních limitů
a kvalitativního složení emisí z projektovaných zdrojů. Rozložení očekávaných imisních
příspěvků na ploše modelové oblasti ve výšce 1,5 m nad zemí je zřejmé z vypracovaných
mapových příloh.
Provedeným výpočtem byl, porovnáním výchozího a cílového stavu, zhodnocen vliv změny
nadmořské výšky, ve které se pohybují skládkové stroje manipulující s odpadem. Modelované
stavy srovnávají působení zdrojů znečištění vždy na povolené kótě (340 m n. m. vs. 350 m n.
m.). Do výpočtu byly zahrnuty pouze ty zdroje znečištění, které budou projektovanou změnou
zasaženy, tedy pouze mechanismy pohybující se na vrchlíku skládky. Studie hodnotí rozdíl v
dosahu a míře imisního dopadu, který souvisí se změnou nadmořské výšky působících zdrojů,
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konkrétně 2 ks kompaktorů Bomag. Zdroje znečištění ovzduší, u kterých vlivem
projektovaného záměru nedojde ke změně vlivu na ovzduší, nebyly modelovány.
V rámci provedené aktualizace byl do provedených výpočtů zahrnut také pohyb vozidel na
komunikacích s vlivem skládkové dopravy. Modelován byl pohyb vozidel na komunikacích
v blízkém okolí skládky, zejména na silnici II/240 mezi Velkými Přílepy a Turskem. Na
základě modelování výchozího stavu byl vyhodnocen odděleně vliv stávající dopravy na
základě provedeného sčítání a vliv skládkové dopravy v nejbližších obydlených oblastech.
Změna intenzity dopravy související s provozem skládky se v souvislosti s realizací záměru
nepředpokládá.
Výpočtové scénáře:
Výchozí stav – současný tvar tělesa skládky
-

vrchlík skládky dosahuje povolené kóty 340 m n. m.,

-

2 ks kompaktorů Bomag (plošný zdroj znečištění),

-

pohyb vozidel na komunikaci II/240 mezi Velkými Přílepy a Turskem a na příjezdové
komunikaci mezi silnicí II/240 a skládkovým tělesem (liniové zdroje znečištění),
-

vliv všech vozidel,

-

vliv pouze skládkové dopravy.

Cílový stav – stav po úpravě tvaru tělesa skládky
-

vrchlík skládky dosahuje maximální povolené kóty 350 m n. m.,

-

2 ks kompaktorů Bomag (plošný zdroj znečištění),

-

pohyb vozidel na komunikaci II/240 mezi Velkými Přílepy a Turskem, pohyb
skládkových vozidel na příjezdové komunikaci mezi silnicí II/240 a skládkovým
tělesem (liniové zdroje znečištění).

Výchozí stav reprezentuje provoz skládky, resp. provoz v prostoru aktivně provozované části
skládkového tělesa s umístěním zdrojů znečištění na povolené kótě 340 m n. m a s úrovní povrchu
skládkového tělesa podle aktuálního geodetického záměru navýšeného na úroveň stávající
maximální kóty. Cílový stav modeluje ukládání odpadů v totožném prostoru, ale na úrovni
projektované maximální kóty 350 m n. m. Uvedené nadmořské výšky reprezentují maximální
nadmořskou výšku, ve které bude docházet k manipulaci s odpadem. Úroveň rekultivovaného
povrchu bude vždy o 1 m vyšší.
Vypočteny byly imisní příspěvky pro výchozí a cílový stav pro následující znečišťující látky:
-

PM10 – nejvyšší 24–hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek
koncentrací

-

PM2,5 – průměrný roční příspěvek koncentrací,

-

NO2 – průměrný roční příspěvek koncentrací, nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací,

-

NOx – průměrný roční příspěvek koncentrací,

-

B(a)P – průměrný roční příspěvek koncentrací (pouze pohyb silničních vozidel, liniové
zdroje znečištění).

Z hodnot imisních příspěvků vypočtených modelem SYMOS’97 v referenčních bodech bylo
interpolací získáno spojité pole koncentrací na ploše modelové oblasti. K tomuto účelu byl
využit program Surfer v.12 (Golden Software Inc.).
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S ohledem na nejistoty modelového výpočtu a lokální proměnlivost krátkodobých imisních
charakteristik byly celkové imisní koncentrace vyhodnoceny pouze pro průměrné roční
hodnoty. Průměrné roční imisní koncentrace na ploše modelové oblasti byly vyčísleny jako
součet imisního pozadí vyhodnoceného v kapitole 3.6 Rozptylové studie a vypočtených
imisních příspěvků.
Hodnocení vypočtených imisních příspěvků
Nejvyšší hodnoty imisních příspěvků na ploše modelové oblasti
Maxima vypočtených příspěvků provozu skládky jsou hodnocena za hranicí jejího areálu.
Imisní limity se na ovzduší ve venkovních pracovištích, do nichž nemá veřejnost volný přístup,
nevztahují. Maxima záměru jsou prostorově vázána na umístění plošného zdroje, který
reprezentuje oblast pohybu mechanismů/kompaktorů, v případě liniových zdrojů jsou
lokalizovány v ose komunikací. Imisní vliv dopravy je omezen na blízké okolí modelovaných
komunikací (desítky až první stovky m). Maxima působená stávající dopravou, nesouvisející
s provozem skládky, nejsou hodnocena.
Vypočtená maxima imisních příspěvků znečišťujících látek nepřekračují stanovené imisní
limity ani v těsné blízkosti zdroje znečišťování. Maxima znečišťujících látek s ročním
průměrováním dosahují ve výchozím stavu maximálně prvních jednotek % relevantních
imisních limitů. Krátkodobé imisní příspěvky se na hranici areálu skládky pohybují na úrovni
cca 10 % (maximální hodinové příspěvky NO2), resp. 30 % (maximální teoretické denní
příspěvky PM10). Skládka je ze všech stran obklopena zemědělskými pozemky. Nejbližší
obytná zástavba se nachází v dostatečné vzdálenosti, cca 770 m jihovýchodně až jižně od jižní
hrany tělesa skládky, v obci Úholičky.
Zvýšením nadmořské výšky prostoru k ukládání odpadů dojde k lepšímu rozptylu emisí
z posuzovaných zdrojů a tím i ke snížení imisních příspěvků o cca 50 % u znečišťujících látek
s ročním průměrováním a o cca 40 % u látek s krátkodobým průměrováním.
Výpočet krátkodobých koncentrací řeší model Symos bez ohledu na skutečnou klimatickou
charakteristiku lokality. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky proto mohou reprezentovat
klimatické podmínky, které na lokalitě vůbec nemusí nastat. Mnohem větší vypovídací hodnotu
je nutno přisuzovat vypočteným ročním charakteristikám.
Na úroveň imisních příspěvků prachových částic má řádově vyšší vliv resuspendovaná prašnost
z pohybu vozidel než jejich výfukové emise. Ve výpočtu není zahrnuto snížení prašnosti
kropením pojezdových ploch, které má provozovatel stanoveno v provozním řádu skládky,
avšak bez stanovení četnosti či bližších podmínek. Výpočet je tedy bez zahrnutí vlivu kropení
proveden na straně vyšší bezpečnosti ochrany ovzduší. Prováděné kropení pojezdových ploch
snižuje resuspendovanou prašnost s účinností až 50 % v závislosti na četnosti kropení (NPI –
National Pollutant Inventory of Australian Government). Velikost imisních příspěvků
prachových částic závisí také na délce pojezdu mechanismů, která byla vypočtena z jejich
průměrné rychlosti. Vzhledem k faktu, že tyto stroje pracují i v klidu a bez pohybu, jsou získané
výsledky nadhodnoceny a reálně budou nižší.
Realizace záměru vyvolá v nejvíce znečištěné části modelové oblasti, tedy v těsné blízkosti
hranice skládkového areálu, snížení imisních příspěvků hodnocených znečišťujících
látek. Podmínky pro plnění imisních limitů znečišťujících látek se realizací záměru
nezmění.
Nejvyšší hodnoty imisních příspěvků v obytné zástavbě
Areál skládky odpadů je v širokém okolí obklopen ornou půdou a lesními pozemky. Nejbližší
obydlené oblasti se nacházejí cca 770 m jihovýchodně až jižně od jižní hrany tělesa skládky,
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v obci Úholičky. Další blízké obytné oblasti se nacházejí cca 900 m východně, za meandrem
řeky Vltavy, v osadě Řež (část obce Husinec). Vliv navýšení skládkového tělesa na nejbližší
obydlené oblasti je vyhodnocen pomocí referenčních bodů č. 1 až 3. Vliv skládkové dopravy
na obyvatele žijící poblíž silnice č. II/240 je posouzen body č. 4 až 6.
Pro zhodnocení významnosti vlivu záměru na zdraví populace jsou v následující tabulce 13
shrnuty imisní příspěvky očekávané v nejbližší obytné zástavbě a jejich podíly k imisním
limitům. Vypočtené imisní příspěvky obou stavů zahrnují také emise z pohybu všech vozidel
na modelovaných komunikací, nikoliv jen vliv posuzovaného záměru. Změna imisní
koncentrace vlivem záměru (poslední sloupec tabulky) představuje vyhodnocení vlivu změn na
ovzduší z pohledu navýšení skládky. Vliv silniční dopravy zde není zahrnut.

Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Imisní limit

Číslo
referenčního
bodu

Tabulka 13 Imisní příspěvky záměru v obytné zástavbě

jednotky

-

µg/m3

PM10

1 rok

40

PM10

24
hodin

30

PM2,5

1 rok

20

NO2

1 rok

40

NO2

1
hodina

200

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
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VÝCHOZÍ STAV
CÍLOVÝ STAV
Podíl
Podíl
Změna
Vypočtený imisního Vypočtený imisního realizací
imisní
příspěvku
imisní
příspěvku záměru
příspěvek k imisnímu příspěvek k imisnímu
limitu
limitu
3
3
µg/m
µg/m
µg/m3
0,05
0,14 %
0,05
0,13 %
-0,003
0,03
0,07 %
0,03
0,07 %
-0,002
0,01
0,03 %
0,01
0,03 %
0
0,51
1,28 %
0,51
1,27 %
-0,003
0,54
1,35 %
0,54
1,34%
-0,002
0,50
1,26 %
0,50
1,26 %
0,002
1,28
2,56 %
1,12
2,24 %
-0,16
0,95
1,91 %
0,79
1,58 %
-0,17
0,49
0,98 %
0,48
0,96 %
-0,01
5,74
11,48 %
5,72
11,43 %
-0,02
3,29
6,57 %
3,20
6,40 %
-0,09
5,34
10,67 %
5,37
10,74 %
0,03
0,02
0,08 %
0,02
0,08 %
0
0,01
0,04 %
0,01
0,04 %
0
0,00
0,02 %
0,00
0,02 %
0
0,20
1,02 %
0,20
1,02 %
-0,001
0,22
1,08 %
0,22
1,08 %
0
0,18
0,88 %
0,18
0,88 %
0,001
0,01
0,03 %
0,01
0,03 %
-0,001
0,01
0,01 %
0,01
0,01 %
0
0,00
0,01 %
0,00
0,01 %
0
0,17
0,41 %
0,16
0,41 %
-0,001
0,18
0,44 %
0,18
0,44 %
0
0,12
0,29 %
0,12
0,29 %
0,001
1,10
0,55 %
0,96
0,48 %
-0,14
0,69
0,34 %
0,59
0,30 %
-0,09
0,36
0,18 %
0,34
0,17 %
-0,01
2,28
1,14 %
2,27
1,14 %
-0,01
2,20
1,10 %
1,87
0,93 %
-0,33
2,31
1,15 %
1,96
0,98 %
-0,35
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jednotky

-

µg/m3

NOx

1 rok

30

1
2
3
4
5
6

VÝCHOZÍ STAV
CÍLOVÝ STAV
Podíl
Podíl
Změna
Vypočtený imisního Vypočtený imisního realizací
imisní
příspěvku
imisní
příspěvku záměru
příspěvek k imisnímu příspěvek k imisnímu
limitu
limitu
3
3
µg/m
µg/m
µg/m3
0,10
0,34 %
0,10
0,33 %
-0,004
0,05
0,17 %
0,05
0,16 %
-0,002
0,02
0,08 %
0,02
0,08 %
-0,001
1,51
5,05 %
1,51
5,03 %
-0,005
1,61
5,38 %
1,61
5,37 %
-0,003
1,10
3,68 %
1,11
3,70 %
0,006

Vliv provozu skládkových mechanismů na úroveň imisních koncentrací hodnocených
znečišťujících látek v nejbližších obydlených oblastech je téměř nulový. Realizací záměru
dojde ke změně imisních koncentrací v řádu setin až tisícin mikrogramů u látek s ročním
průměrováním a v řádu desetin mikrogramů u znečišťujících látek s krátkodobým
průměrováním.
Realizací záměru, tedy navýšením nadmořské výšky pro ukládání odpadu, dojde v nejbližších
obydlených oblastech v naprosté většině bodů k nepatrnému snížení vypočtených imisních
koncentrací, v rozsahu od 0 do 17 %. Z výše uvedené tabulky je z matematického pohledu
zřejmé nepatrné snížení nebo stagnace imisních koncentrací. Reálně bude tato změna
neměřitelně malá a neodlišitelná od jiných vlivů v území.
Případný vliv záměru na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se znečišťováním
ovzduší lze hodnotit jako nevýznamně pozitivní až nulový.
V rámci aktualizace studie byl vyhodnocen vliv provozu nákladních vozidel pro obsluhu
skládky na přilehlých veřejných komunikacích. Hodnocení bylo provedeno pro nejbližší obydlí
umístěná podél komunikace II/240, a to pomocí výpočtových bodů č. 4 až 6. Výpočtem, na
základě výsledků sčítání dopravy, byl vyhodnocen vliv všech vozidel na ovzduší a následně
vyčíslena míra vlivu skládkové dopravy na znečištění ovzduší v okolí modelovaných
komunikací (tabulka 14).
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Doba
průměrování

Imisní limit

jednotky

-

µg/m3

PM10

1 rok

40

PM10

24 hodin

50

PM2,5

1 rok

20

NO2

1 rok

40

NO2

1 hodina

200

NOx

1 rok

30

B(a)P

1 rok

1
ng/m3

Číslo referenčního
bodu

Znečišťující látka

Tabulka 14 Vliv skládkové dopravy na úroveň imisních koncentrací

4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

Silniční doprava včetně
skládkové
Podíl
Vypočtený
imisního
imisní
příspěvku
příspěvek k imisnímu
limitu
3
µg/m
0,51
1,3 %
0,54
1,3 %
0,50
1,3 %
5,74
11,5 %
3,29
6,6 %
5,34
10,7 %
0,20
1,0 %
0,22
1,1 %
0,18
0,9 %
0,17
0,4 %
0,18
0,4 %
0,12
0,3 %
2,28
1,1 %
2,20
1,1 %
2,31
1,2 %
1,51
5,0 %
1,61
5,4 %
1,10
3,7 %
0,02
2,0 %
0,02
2,2 %
0,02
1,5 %

Vliv
skládkové
dopravy
Podíl
Vypočtený imisního na úroveň
imisní
příspěvku imisních
příspěvek k imisnímu příspěvků
z dopravy
limitu
3
µg/m
0,05
0,1 %
9%
0,05
0,1 %
9%
0,05
0,1 %
10 %
0,41
0,8 %
7%
0,30
0,6 %
9%
1,06
2,1 %
20 %
0,02
0,1 %
10 %
0,02
0,1 %
10 %
0,02
0,1 %
9%
0,02
0,0 %
9%
0,02
0,0 %
9%
0,01
0,0 %
6%
0,21
0,1 %
9%
0,39
0,2 %
18 %
0,37
0,2 %
16 %
0,16
0,5 %
11 %
0,17
0,6 %
10 %
0,07
0,2 %
7%
0,00
0,1 %
7%
0,00
0,2 %
7 %
0,00
0,1 %
6%
Skládková doprava

Podíl vlivu nákladní dopravy pro obsluhu skládky činí, v bodech č. 4 až 6, 6–11 % vypočtených
imisních koncentrací u znečišťujících látek s ročním průměrováním, tj. pouze setiny až první
desetiny mikrogramů (či nanogramů u B(a)P), což představuje první desetiny % příslušných
imisních limitů.
Vliv skládkové dopravy na imisní koncentrace se u látek s krátkodobým průměrováním
(PM10 24hodin a NO2 hodinové) pohybuje v rozsahu 7–20 % z celkového vlivu dopravy na
komunikaci II/240. Vyšší vypovídací hodnotu je nutno přisuzovat vypočteným ročním
charakteristikám.
Vypočtené celkové imisní koncentrace
Celkové imisní koncentrace (tabulka 15) byly v místech obytné zástavby vypočteny jako součet
pětiletého klouzavého průměru publikovaného ČHMÚ a modelem vypočtené změny imisních
příspěvků, která bude způsobena realizací záměru. Imisní pozadí NOx nebylo stanoveno,
protože se na ploše modelové oblasti nenachází žádná ze stanic imisního monitoringu
s vyhovující reprezentativností.
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Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Imisní limit

Číslo
referenčního
bodu

Tabulka 15 Celkové imisní koncentrace v bodech delšího pobytu osob

Imisní
pozadí
dle 5
letých
průměrů

jednotky

-

µg/m3

-

µg/m3

PM10

PM2,5

NO2

1 rok

1 rok

1 rok

40

20

40

Změna imisní
koncentrace

Imisní
koncentrace po
realizaci záměru

µg/m3

-

µg/m3

1

24,7

-0,003

-0,01 %

24,7

2

26,7

-0,002

-0,01 %

26,7

3

25,3

0

0%

25,3

4

25,8

-0,003

-0,01 %

25,8

5

25,4

-0,002

-0,01 %

25,4

6

26,7

0,002

0,01 %

26,7

1

18,9

0

0%

18,9

2

19,5

0

0%

19,5

3

19

0

0%

19,0

4

19,1

-0,001

0%

19,1

5

19

0

0%

19,0

6

19,7

0,001

0,01 %

19,7

1

12,4

-0,001

0%

12,4

2

13,1

0

0%

13,1

3

12,5

0

0%

12,5

4

14,5

-0,001

0%

14,5

5

13,8

0

0%

13,8

6

12,6

0,001

0%

12,6

Celkově lze na základě provedeného vyhodnocení konstatovat, že vlivem realizace záměru
nedojde ke změně celkových ročních imisních koncentrací znečišťujících látek.
Odstup ročních imisních koncentrací od imisních limitů se v obytné zástavbě nezmění.
Vlivem realizace záměru nedojde v modelové oblasti k překročení imisních limitů.
Vzhledem k uvedeným výsledkům modelování lze konstatovat, že vlivem záměru nedojde
k dopadům na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel.
Případný vliv záměru na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se znečišťováním
ovzduší lze hodnotit jako nevýznamně pozitivní, v praxi nulový.
Na základě provedeného hodnocení lze vyslovit následující závěry:
1) V oblasti vlivu posuzovaného záměru nejsou dlouhodobě překračovány imisní limity
znečišťujících látek vyjma koncentrací benzo(a)pyrenu, jehož imisní limit je
v nejbližších obydlených oblastech překračován v průměru o 30 %, v místě skládkového
tělesa je na úrovni imisního limitu. Podmínky pro uložení kompenzačních opatření nejsou
splněny, proto nejsou navrženy.
2) Vypočtená maxima imisních příspěvků jsou prostorově vázána na oblast pohybu
mechanismů. Maxima vypočtených příspěvků jsou hodnocena za hranicí areálu skládky.
Vypočtená maxima imisních příspěvků znečišťujících látek nepřekračují stanovené imisní
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limity ani v těsné blízkosti zdroje znečišťování. Maxima znečišťujících látek s ročním
průměrováním dosahují ve výchozím stavu maximálně prvních jednotek % relevantních
imisních limitů. Krátkodobé imisní příspěvky se na hranici areálu skládky pohybují na
úrovni cca 10 % (maximální hodinové příspěvky NO2), resp. 30 % (maximální teoretické
denní příspěvky PM10). Maxima působená stávající dopravou, nesouvisející s provozem
skládky, nejsou hodnocena.
Zvýšením nadmořské výšky prostoru k ukládání odpadů dojde k lepšímu rozptylu emisí
z posuzovaných zdrojů a tím i ke snížení imisních příspěvků o cca 50 % u znečišťujících
látek s ročním průměrováním a o cca 40 % u látek s krátkodobým průměrováním.
Výpočet krátkodobých koncentrací řeší model Symos bez ohledu na skutečnou klimatickou
charakteristiku lokality. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky proto mohou
reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalitě vůbec nemusí nastat. Mnohem větší
vypovídací hodnotu je nutno přisuzovat vypočteným ročním charakteristikám.
Na úroveň imisních příspěvků prachových částic má řádově vyšší vliv resuspendovaná
prašnost z pohybu mechanismů než jejich výfukové emise. Ve výpočtu není zahrnuto
snížení prašnosti kropením pojezdových ploch, které má provozovatel stanoveno
v provozním řádu skládky, avšak bez stanovení četnosti či bližších podmínek. Výpočet je
tedy bez zahrnutí vlivu kropení proveden na straně vyšší bezpečnosti ochrany ovzduší.
Prováděné kropení pojezdových ploch snižuje resuspendovanou prašnost s účinností až
50% v závislosti na četnosti kropení (NPI – National Pollutant Inventory of Australian
Government). Velikost imisních příspěvků prachových částic závisí také na délce pojezdu
mechanismů, která byla vypočtena z jejich průměrné rychlosti. Vzhledem k faktu, že tyto
stroje pracují i v klidu a bez pohybu, jsou získané výsledky nadhodnoceny a reálně budou
nižší.
Realizace záměru vyvolá v nejvíce znečištěné části modelové oblasti, tedy v těsné
blízkosti hranice skládkového areálu, snížení imisních příspěvků hodnocených
znečišťujících látek. Podmínky pro plnění imisních limitů znečišťujících látek se
realizací záměru nezmění.
3) Vliv provozu skládkových mechanismů na úroveň imisních koncentrací hodnocených
znečišťujících látek v nejbližších obydlených oblastech je téměř nulový. Imisní příspěvky
zdrojů se v těchto oblastech pohybují v řádu setin až tisícin mikrogramů u látek s ročním
průměrováním a v řádu desetin mikrogramů u znečišťujících látek s krátkodobým
průměrováním. Realizací hodnoceného záměru dojde v nejbližších obydlených oblastech
k nepatrnému snížení vypočtených imisních příspěvků v rozsahu od 0 až 17 %. Reálně však
bude tato změna neměřitelně malá a neodlišitelná od jiných vlivů v území.
Případný vliv záměru na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se znečišťováním
ovzduší lze hodnotit jako nevýznamně pozitivní až nulový.
4) V rámci aktualizace studie byl vyhodnocen vliv provozu nákladních vozidel pro obsluhu
skládky na přilehlých veřejných komunikacích. Výpočtem byl vyhodnocen vliv všech
vozidel na ovzduší a následně vyčíslena míra vlivu skládkové dopravy na znečištění
ovzduší v okolí modelovaných komunikací. Podíl vlivu nákladní dopravy pro obsluhu
skládky činí v nejbližších obydlených oblastech 6–11 % vypočtených imisních
koncentrací u znečišťujících látek s ročním průměrováním, tj. pouze setiny až první
desetiny mikrogramů (či nanogramů u B(a)P), což představuje první desetiny %
příslušných imisních limitů. Vliv skládkové dopravy na imisní koncentrace u látek
s krátkodobým průměrováním dosahuje maximálně 20 % veškeré dopravy na komunikaci.
Vyšší vypovídací hodnotu je nutno přisuzovat vypočteným ročním charakteristikám.
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Vliv nákladní skládkové dopravy na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se
znečišťováním ovzduší lze hodnotit jako nevýznamný.
5) Vlivem realizace záměru nedojde ke zvýšení celkových ročních imisních koncentrací
znečišťujících látek.
Odstup imisních koncentrací od imisních limitů se v obytné zástavbě nezmění. Vlivem
realizace záměru nedojde v modelové oblasti k překročení imisních limitů. Vzhledem
k uvedeným výsledkům modelování lze konstatovat, že vlivem záměru nedojde
k dopadům na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel.
Souhrnně lze konstatovat, že realizace projektu nezhorší kvalitu ovzduší ani podmínky pro
plnění imisních limitů. Případný vliv záměru na populaci obytné zástavby spojený se
znečišťováním ovzduší lze hodnotit jako nevýznamný.
Realizace rozšíření skládky odpadů bude mít na kvalitu ovzduší celkově nevýznamný,
přijatelný, mírně pozitivní vliv.
Doporučení:
Pro snížení resuspendované prašnosti z pohybu mechanismů doporučujeme kropení
pojezdových ploch zejména za suchého počasí.
Vlivy na klima
Vlivy na klima se nepředpokládají, ovlivnění mikroklimatu bude zanedbatelné. Nedojde ani
k navýšení podílu zpevněných ploch v území, takže výstavba záměru nemůže ani teoreticky
způsobit ovlivnění lokálního mikroklimatu v bezprostřední blízkosti. Ani v rámci mezoklimatu
nepředstavuje záměr významné ovlivnění.
Hodnocení zmírňování změny klimatu ze strany záměru vychází z přímých a nepřímých emisí
skleníkových plynů, jejichž případným zdrojem může být bioplyn vznikající v tělese skládky.
Měření složení skládkového plynu probíhá 2× ročně u pasivních plynových studní a u aktivních
(tzn. napojených k čerpací stanici plynu) je realizováno pomocí kontinuálního analyzátoru
čerpací stanice se sledováním obsahu CH4, O2. Složení skládkového plynu je analyzováno
a údaje jsou provozovatelem zaznamenávány a archivovány. Monitoruje se CH4, CO2, O2, N2.
Na otevřené aktivní ploše skládky neprobíhá methanogenní proces a vývin bioplynu. Vývin
skládkového plynu vzniká při omezeném přístupu kyslíku.
Přepočtené průměrné obsahy methanu se pohybují na prostoru činné, nerekultivované ploše
skládky za roky 2016–2018, v rozmezí 46,7–52,4 % obj. Přepočtený obsah dusíku se pohyboval
v rozmezí 47,1–55,1 % obj, CO2 v rozmezí 24,3–44,3 % obj.
Skládka se dle ČSN 83 8034 „Skládkování odpadů – odplynění skládek“ řadí do III. třídy, tzn.
odplynění po rekultivaci bude nutné.
Za mitigační opatření, které přirozeně plní stabilizační a ochrannou funkci v dotčeném území
a které zmírňují projevy změny klimatu, je zvýšení ploch zeleně i s ohledem na funkci stínění
zpevněných a zastavěných ploch. Pozitivní důsledek záměru na možnou změnu klimatu však
bude mít, resp. má, probíhající biologická rekultivace skládky, při které je navržena velkorysá
výsadba křovin a dřevin (celkem je k výsadbě navrženo cca 7 240 keřů) a vlastní těleso skládky
je zatravněno. Vysoký podíl zeleně v areálu skládky, ať již na samotném tělese skládky nebo
po jeho obvodu, je vizuálně patrný již ve stávajícím stavu.
Rekultivované těleso skládky bude mít pozitivní efekt na mikroklimatické podmínky v jeho
okolí, mnohem větší, než by měla původní zemědělská produkce.
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Jímaný skládkový plyn je energeticky využíván v kogenerační jednotce, která zajišťuje mimo
jiné ekologické vytápění a dodávku elektrické energie do administrativní budovy. Tím je
významnou měrou snížená produkce skleníkových plynů při samotném provozu záměru.
Intenzita obslužné dopravy areálu skládky zůstane na stávající úrovni. Ani z tohoto důvodu
tedy nelze očekávat možný negativní vliv na klimatickou změnu.
Záměr není výrazně citlivý na přizpůsobení se změně klimatu a jejím identifikovaným
projevům a dopadům, kterými jsou např. dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně,
zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy (vydatné srážky, extrémně vysoké či nízké
teploty a extrémní vítr) a přírodní požáry.
Dalším opatřením, které má potenciál adaptace na změnu klimatu, je udržitelné hospodaření
a nakládání s vodou. V posuzovaném případě budou srážkové vody odtékající z povrchu
rekultivované plochy skládky svedeny do obvodového odvodňovacího příkopu ve dně se
žlabovkou, vedeného v patě rekultivace podél provozní komunikace. Obvodový příkop bude
mít podél severní strany odlehčovací odvodňovací pera vyvedena pod komunikací do pásu
ochranné zeleně, podél západní a jihozápadní strany zaústěny do potrubí zatrubněného
odvodňovacího příkopu s vtokovým objektem na jižní straně skládky, odkud budou vody
odváděny stávajícím odvodňovacím systémem do recipientu.
Souhrnně lze konstatovat, že záměr nepředstavuje žádná klimatická rizika, popř. jsou
nevýznamná. Celkový vliv záměru na klima bude nevýznamný.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Aktualizovaná hlukové studie (příloha 7) navazuje na již zpracovanou hlukovou studii pro
záměr „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky“ (Dopravoprojekt OSTRAVA, Hlaváč,
08/2018).
Předkládaná hluková studie porovnává hlukovou situaci v řešeném území ve třech základních
výpočtových stavech:
STAV 0: stávající stav (současný tvar tělesa skládky),
STAV 1: realizační stav (po úpravě tvaru tělesa skládky),
STAV 2: doplňkový stav (kvantifikace vlivu dopravního hluku).
Požadavek, který vyplívá ze závěru zjišťovacího řízení je: doplnění hlukové studie, která bude
obsahovat údaje o počtu nákladních vozidel mířících na skládku, měření, analýzu a vliv hluku
z tranzitní nákladní dopravy, způsobené navážením odpadů na skládku přes okolní obce. Studie
má být zpracována na základě aktuálního stavu hlukové situace v lokalitě.
Na základě výše uvedených informací bylo v obcích Tursko a Velké Přílepy provedeno
autorizované měření hluku, do modelu hlukové studie byl doplněn nový výpočtový stav (STAV
2), dále byly doplněny nové výpočtové body u obytných objektů ve výše zmíněných obcích
a na základě získaných podkladů byla v těchto bodech kvantifikována hluková zátěž způsobená
tranzitní dopravou související s provozem skládky.
Zvolené výpočtové body:
-

Výp. bod 1: objekt k bydlení, ul. Libčická č. p. 137 (parc. č. 162/1), k. ú. Úholičky [773239]

-

Výp. bod 2: rodinný dům, ul. Podmoráň č. p. 143 (parc. č. 158), k. ú. Úholičky [773239]

-

Výp. bod 3: rodinný dům, ul. Chráněná č. p. 242 (parc. č. 671), k. ú. Husinec u Řeže
[649678]
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Pro kvantifikaci hluku z tranzitní dopravy související s provozem skládky byly u obytných
objektů v blízkosti komunikace II/240 doplněny následující výpočtové body v obcích Tursko
a Velké Přílepy:
-

-

-

Výp. bod 4: rodinný dům, ul. Sportovní č. p. 1080 (parc. č. 673), k. ú. Velké Přílepy [779369]
Výp. bod 5: rodinný dům, ul. Zátopkova č. p. 1035 (parc. č. 475), k. ú. Velké Přílepy
[779369]
Výp. bod 6: rodinný dům, ul. Martinská č. p. 263 (parc. č. 358), k. ú. Tursko [771759]
Výp. bod 7: objekt k bydlení, ul. Pražská č. p. 97 (parc. č. 111), k. ú. Tursko [771759] (měřící
místo 1)
Výp. bod 8: rodinný dům, ul. Pražská č. p. 29 (parc. č. 117), k. ú. Velké Přílepy [779369]
(měřící místo 2)
Od plochy záměru jsou tyto objekty vzdáleny více jak cca 2 km, vliv samotného provozu
skládky, resp. pohyb pracovních strojů na skládce se v těchto bodech z hlediska hlukové situace
neprojeví (obrázek 7). Výpočtové body 7 a 8 korespondují s měřícími místy hlukového měření
(TESO Ostrava s. r. o., 11/2019).

Obrázek 7 Výpočtové body hlukové studie

Součástí hlukové studie bylo provedeno vyhodnocení modelovaných výsledků ve zvolených
výpočtových bodech umístěných u objektů nejbližší obytné zástavby (venkovní chráněný
prostor staveb) a dále porovnání vypočtených údajů s požadavky aktuálního znění zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vyhodnoceny u objektů obytné zástavby, jakožto
chráněných objektů venkovního prostoru staveb definovaného dle §30 zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Výsledné hodnoty LAeq [dB] jsou
uvedené v tabulkách níže.
Realizace záměru představuje výškovou úpravu a dotvarování doposud nezrekultivované části
tělesa skládky komunálního odpadu Úholičky. Níže, v tabulce 16, jsou uvedeny výsledky
hlukového modelu výpočtových stavů STAV 0 a STAV 1 včetně jejich vzájemného srovnání.
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Tabulka 16 Hluk z provozu stacionárních zdrojů (zařízení skládky) - LAeq [dB]

Na základě modelovaných výsledků lze konstatovat, že vlivem realizace záměru dojde
k mírnému navýšení hladiny LAeq z provozu stacionárních zdrojů (zařízení skládky) ve všech
zvolených výpočtových bodech. K nejvýznamnější změně dojde u výpočtového bodu 1, kdy
bylo v realizačním stavu modelováno navýšení hlukové zátěže o 2,0 dB, přesto bude
v realizačním stavu hygienický limit ve výši 50 dB pro hluk z provozu stacionárních zdrojů,
v souvisejících na sebe navazujících nejhlučnějších hodinách, v denní době dodržen, ve všech
zvolených výpočtových bodech. Modelované hodnoty se pohybují hluboko pod hranicí hyg.
limitu.
Je nutno zmínit, že změna tvaru tělesa skládky (vyšší nadmořská výška vrchlíku tělesa skládky)
bude realizována postupným ukládáním odpadu a kombinace použitých zařízení je
nadhodnocená a dohromady tyto podmínky představují nejhorší možnou variantu se
zhoršenými podmínkami ve směru ke zvoleným výpočtovým bodům. V reálné situaci se
jednotlivé stroje budou pohybovat po celé ploše tělesa a pravděpodobně nebudou v provozu
všechny současně. Areál skládky není provozován v noční době (tj. 22:00–6:00) a provoz
nebude probíhat ani v budoucnu. Je zřejmé, že předkládané výsledky hlukové studie jsou
ovlivněny řešením modelové situace a mimo to podmíněny vstupními hodnotami pro jednotlivé
bodové zdroje hluku (kapitola B.III.4). Lze předpokládat, že v reálném provozu nebude
docházet k tak významnému souběhu všech zdrojů hluku a jejich působení tak blízko při jižním
až jihovýchodním a okraji areálu skládky. Rovněž se očekává, že v reálné situaci bude umocněn
vliv útlumu prostředí, neboť stroje se budou pohybovat po celé ploše tělesa, v širším okolí se
projeví větší míra zeleně, která již nebyla v hlukovém modelu vyznačena (mj. i zeleň zahrad
modelovaných výpočtových bodů).
Z pohledu celkové hlukové situace v zájmovém území je pravděpodobně dominantním zdrojem
hluku provoz silniční dopravy na pozemních komunikacích (liniový zdroj), které vedou
intravilánem obcí Tursko a Velké Přílepy a nacházejí se v bezprostřední blízkosti obytné
zástavby. Na základě požadavků, které vyplývají ze závěru zjišťovacího řízení pro posuzovaný
záměr byla hluková studie aktualizována tak, aby kvantifikovala vliv tranzitní dopravy,
související s provozem skládky, na hlukovou situaci v obcích Tursko a Velké Přílepy.
Ve výše zmíněných obcích bylo provedeno autorizované měření hluku (TESO Ostrava s. r. o.,
11/2019). Do modelu hlukové studie byl doplněn nový výpočtový stav (STAV 2), dále byly
doplněny nové výpočtové body u obytných objektů ve výše zmíněných obcích a na základě
získaných podkladů byla v těchto bodech kvantifikována hluková zátěž způsobená tranzitní
dopravou související s provozem skládky.
Výsledky hlukového modelu ve výpočtovém STAVu 2 byly vyhodnoceny ve 2 variantách, a to
S provozem skládky (s provozem skládkové dopravy na komunikaci II/240) a BEZ provozu
skládky (bez provozu skládkové dopravy na komunikaci II/240). Následně byly vypočtené
hodnoty LAeq porovnány z důvodu zjištění příspěvku hluku vlivem provozu tranzitní dopravy
související s provozem skládky. V tabulce 17 jsou uvedeny výsledky LAeq z dopravy na
komunikaci II/240.
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Tabulka 17 Hluk z dopravy související s provozem skládky ( STAV 2) v roce 2019

Hlukový model byl zkalibrován za pomocí výsledků z autorizovaného měření hluku (TESO
Ostrava s. r. o.,11/2019). Ačkoliv v měřících místech/zvolených výpočtových bodech (5, 6, 7
a 8) v současné době dochází k překračování hyg. limitu pro dopravu při použití korekce dle
sloupce 3), tabulky 1), části A), přílohy č. 3 NV č. 272/2011 Sb. LAeq,16h,DEN = 60 dB
a LAeq,8h,NOC = 50 dB lze konstatovat, že příspěvek hluku z dopravy související s provozem
skládky na hlukovou situaci v obcích Tursko a Velké Přílepy je minoritní do 0,6 dB. Jedná se
o průměrnou hodnotu za provozní dny, vypočtenou na základě dostupných podkladů. V případě
ukončení provozu skládky by i nadále docházelo překračování hyg. limitu.
Je pravděpodobné, že by ve výše zmíněných výpočtových bodech bylo možno uplatnit korekci
pro starou hlukovou zátěž +20 dB, hyg. limit by v tomto případě činil LAeq,16h,DEN = 70 dB
a LAeq,8h,NOC = 60 dB. Z důvodu, že překračování hyg. limitu s vlastní realizací záměru nesouvisí
a po realizaci záměru nedojde ke změně hlukové situace, nebyla možnost použití korekce pro
starou hlukovou zátěž (splnění podmínky dle § 12, odst. 6) NV č. 272/2011 Sb. ověřena.
Nepříznivá hluková situace je způsobena intenzivní dopravou vedenou intravilánem obce
v těsné blízkosti obytných objektů.
Na základě prognózy intenzit vývoje dopravy lze do budoucna očekávat další zhoršení hlukové
situace, vliv tranzitní dopravy související se skládkou (neočekává se změna četností) se bude
postupem času zmenšovat na úkor ostatní dopravy.
Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, verze
13.01 profi (červenec 2019). Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.
Vibrace
Při jízdě silničních vozidel a obslužných mechanismů skládky vznikají tzv. dopravní otřesy.
Jejich velikost je dána typem vozidla, úrovní jeho technického provedení a technického stavu,
zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otřesy se šíří v podloží a mohou působit na
stavební objekty v okolí komunikací, projevují se obvykle pouze několika desítek metrů od
liniového zdroje. U staveb občanské vybavenosti se vliv vibrací neprojeví. Záměr
nepředstavuje změnu v intenzitě ani složení dopravních prostředků a strojů.
Záření
Provozem záměru nebude produkována žádná škodlivá forma záření. Součástí záměru nebudou
žádná zařízení strojního charakteru, která by mohla být zdrojem ionizujícího (radioaktivního)
či silného elektromagnetického záření.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Pitná voda pro přímou spotřebu pracovníků je zajištěna dovážkovým způsobem balené vody,
užitková voda je vedena vodovodní přípojkou do provozní budovy a vrátnice. V souvislosti
s realizací záměru nedojde ke změně spotřeby pitné ani užitkové vody.
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Splaškové odpadní vody jsou likvidovány prostřednictvím akumulační jímky (žumpy), jejíž
obsah je dle potřeby odvážen k likvidaci na ČOV. Žumpa je vodotěsná železobetonová jímka
o tloušťce stěn 30 cm s vnitřním nátěrem EPOXYDEHTEM, o objemu 22 m3. Stav hladiny
v jímce je kontrolován minimálně 1× měsíčně, dále je kontrolována její konstrukce
a nepropustnost. Rovněž je pravidelně kontrolována bezodtoká jímka (tříkomorový
sedimentační lapol utěsněný fólií z PEHD 2,5 mm), která slouží k zachycení znečištěných vod
z prostoru mycí rampy a čerpací stanice. Provozní mazací prostředky jsou skladovány na
vodohospodářsky zajištěném stojanu v garáži skládkových mechanismů. Sklad pohonných
hmot je zajištěn proti průsaku betonovou podlahou a izolační folií ROPOPLAST tloušťky
1,3 mm vyspádovanou do záchytné jímky pro úkapy. Nadzemní dvouplášťová nádrž
pohonných hmot je typový výrobek o kapacitě max. 16 000 l. Realizace záměru neznamená
navýšení počtu pracovníků, nezvýší se produkce splaškové odpadní vody ani odpadní vody
z mytí pracovních mechanismů.
Z důvodu technického zabezpečení skládky proti vnikání srážkových vod z okolí do tělesa
skládky a k zachycení srážkových vod z komunikací, je v areálu skládky vybudován systém
záchytných příkopů. Navýšením vrchlíku skládky nebudou změněny stávající odtokové poměry
v areálu skládky.
Průsakové vody ze skládky jsou svedeny do jímek průsakových vod, odkud jsou čerpány zpět
do tělesa skládky. Jímky jsou tvořeny dvěma typy konstrukcí. Čerpací jímka je tvořena
železobetonovou konstrukcí s vloženým fóliovým těsněním, akumulační jímka je řešena jako
zemní s dvojitým těsněním, tvořeným minerální těsnící vrstvou s doplněním o fólii PEHD.
Případný přebytek těchto vod by byl likvidován odvozem cisternou na ČOV, avšak vzhledem
k dostačující kapacitě jímky (cca přes 3 000 m3) potřeba odvozu nenastává. Pro kontrolovatelné
přepouštění gravitačně přiteklé skládkové vody do stávající akumulační nádrže průsakové vody
a k recirkulaci průsakové vody zpět do tělesa skládky slouží kontrolní jímka, která je
z provozních důvodů konstruována jako otevřená s ochrannými prvky. Realizace záměru
nevyvolá změnu ve způsobu zvlhčování tělesa skládky.
V rámci pravidelného monitorování skládky je sledována kvalita podzemních a průsakových
vod. Monitorovací síť podzemní vody představují čtyři hydrogeologické vrty M1 až M4
a drenážní šachtice D1 (monitorováno 4× ročně, od roku 2018 sníženo na 2× ročně), průsaková
voda je monitorována na odtoku z retenční jímky do jímky průsakových vod (1× ročně).
Z výsledků chemických analýz za rok 2016-2018 vyplynulo, že kvalita vody ve sledovaných
monitorovacích objektech (M1–M4 a D1) prokázali obdobné výsledky. Obsahy síranů
a rozpuštěných látek byly zjištěny v podzemní vodě z vrtu M1 (severní okraj skládky). Tento
vrt se nachází proti směru proudění podzemní vody (tedy mimo deponie – je možné ho
považovat za referenční vrt).
Podzemní voda z indikačního vrtu M2 nejeví žádné známky ovlivnění provozem skládky (její
kvalita je dlouhodobě konstantní).
V podzemní vodě z vrtu M1, M3 a M4 se naměřila zvýšená koncentrace dusičnanů, co může
být způsobeno vlivem zemědělství (hnojením okolité půdy) a následnými splachy do podzemní
vody.
V drenážní šachtici D1 jsou zvýšené hodnoty sodíku a draslíku. Muže to být způsobené
provozem skládky (solení komunikací v areálu skládky) a následnými splachy do drenážní
šachtice. Hodnoty sodíku a chloridu jsou překročeny jen minimálně, takže vliv na podzemní
vody je tedy zanedbatelný.
Zvýšené hodnoty stopových prvků anionaktivních tenzidů a arsenu byly překročeny jenom
v roce 2016. Od té doby k překročení limitní hodnoty nedošlo.
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Překročení limitů vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro prvky Crcelk. a Ni, nepředstavuje v kontextu
posuzované lokality významnou míru znečištění podzemní vody, k překročení indikátorů
znečištění MŽP (2014) nedochází, resp. koncentrace sledovaných kovů jsou dlouhodobě řádově
nižší.
Jelikož překročené hodnoty pravděpodobně nesouvisí se samotným skládkovým tělesem
(neindikují netěsnost skládky), ale souvisí s provozem areálu skládky jako takovým, byla
navržena kromě monitoringu (vychází z IPPC) následující opatření:
-

Omezení solení v prostoru zpevněných ploch skládky – přechod na jinou formu úpravy
zpevněných ploch – např. posyp inertním materiálem, případně zatěsnění indikačních
vrtů tak, aby nedocházelo při jarním tání a atmosférických srážkách k pronikání
splachových vod ze zpevněných ploch do těchto vrtů.

-

Zajištění těsnosti skládky průsakových vod – pravidelné provádění zkoušek těsnosti
(tyto jsou v současnosti prováděny a účinnost je ověřována monitoringem).

Kvalita průsakové vody není českými předpisy nijak limitována.
S tekutými odpady a látkami se manipuluje při zvýšené pozornosti, v případě nutnosti za použití
sorpčních sanačních prostředků. Jako druhotné opatření je požadavek na technický stav
dopravních prostředků, které odpady odváží z areálu, důsledně v souladu se zvláštními
předpisy.
Lokalita záměru nezasahuje do záplavového území. V prostoru stavby nejsou situována
ochranná pásma vod. V zájmovém území není vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje ani
zde nejsou zdroje hromadného zásobování pitnou vodou.
Negativní ovlivnění jakosti vod bude spojeno především s rizikem havarijních situací.
Vzhledem k charakteru území a navrhovanému způsobu odvodnění lze však případné vlivy
hodnotit jako nevýznamné.
Navrhovaným záměrem nedojde k negativnímu působení na povrchové či podzemní vody.
D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr se nachází v lokalitě dlouhodobě využívané pro skládkovou činnost, mimo obytnou
zástavbu. Bude umístěn na části plochy vrchlíku skládky Úholičky. Soupis dotčených parcel je
uvedený v kapitole B.I.3 předkládané dokumentace. K novému záboru pozemků docházet
nebude. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako orná půda nebo ostatní plocha.
Předpokládaný rozsah záměru v části vrchlíku skládky bude činit cca 4,2 ha.
Ukládání odpadu bude probíhat na již provozovaném tělese, pro které bylo vydáno v roce 1994
stavební povolení. K odnětí pozemků ze ZPF tedy již dříve došlo a k novému záboru půdy
docházet nebude. Z tohoto důvodu nebude pro nyní předkládaný záměr nutné žádat o vynětí
pozemku ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1192 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Vzhledem k povaze záměru nehrozí významnější riziko vzniku erozních procesů, stávající
sklony svahů budou zachovány a nezměněny i po realizaci navýšení vrchlíku skládky. Pro
zamezení možné eroze půdy na rekultivované části skládky bude prováděno udržování zeleného
pokryvu a zasypávání a zhutnění erozních rýh na svazích uzavřené a rekultivované skládky.
Celé těleso skládky je a nadále bude směrem do podloží nepropustně zatěsněno. Z tohoto
důvodu lze zcela vyloučit jakékoliv riziko znečištění půdy.
Záměrem také nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.
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Vzhledem k povaze záměru se negativní vlivy na půdu nepředpokládají.
D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Podstatou záměru je pokračování navážení odpadů na povrchu stávající skládky. Podstatou
záměru není rozšíření skládky (tj. ukládání odpadů na rostlý terén) ani jakýkoliv zásah do
horninového prostředí. Do území skládky zasahuje vymezení ložiska nevyhrazených nerostů cihlářských hlín „Libčice nad Vltavou-Letky“ (ID 3105801), které dosud nebylo těženo.
Záměr není ve střetu s žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem
a nezasahuje nad poddolované území. V podloží skládky se nevyskytují žádná inženýrská díla.
Záměr neovlivní horninové prostředí a přírodní zdroje. Znečištění horninového prostředí
vlivem záměru může být způsobeno pouze technologickou nekázní nebo v případě havarijních
situací, které mohou nastat při nedodržování obecných zásad bezpečnosti provozu. Tyto situace
budou řešeny v souladu se schváleným Plánem havarijních opatření.
V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrována žádná
chráněná ložisková území, poddolovaná území ani sesuvná území. K zasažení dalších
přírodních zdrojů, geologických nebo paleontologických památek rovněž nedojde.
Vzhledem k povaze záměru se negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
nepředpokládají.
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Areál skládky Úholičky se nachází v zemědělské krajině s ojedinělými zbytky lesů a přírodní
krajiny, bezprostřední okolí je tvořeno zemědělsky využívanými plochami. Vlastní záměr leží
uvnitř areálu skládky, v ploše aktivní části skládky. S ohledem na činnosti v areálu skládky
nelze v prostoru skládky předpokládat existenci významných ekosystémů.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j. 106206/2018/KUSK ze dne
07.09.2018 (viz příloha 4) je vyloučeno, že by záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení
s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými nařízeními vlády.
Na zrekultivované části tělesa skládky a na ohumusovaných plochách areálu skládky bude
provedena biologická rekultivace dle podrobného projektu sadových úprav – ozelenění zasetím
a výsadbou travního porostu spolu s keřovým a stromovým porostem tak, aby území dotčené
výstavbou skládky se co nejdříve začlenilo do vzhledu krajiny. Celková rekultivace skládky,
která bude provedena nejpozději do 3 let od ukončení skládkování, bude v případě realizace
záměru o cca 3 roky posunuta, ale záměr nebude mít vliv na způsob provedení rekultivace.
Ozelenění tělesa skládky tvoří svým složením protierozní opatření a brání porušení
rekultivačních vrstev. Druhová skladba porostů bude volena tak, aby odpovídala přirozené
skladbě v dané oblasti. K výsadbě na rekultivovaném povrchu jsou navrženy sazenice
v kontejnerované formě. Výsadba bude prováděna po jednotlivých kusech dle detailního plánu
výsadby. Keřový porost bude vysazován ve skupinách v trojsponovém uspořádání, k výsadbě
budou využity standardní sazenice s mělkým kořenovým systémem s dobou zapěstování min.
2 roky. Díky výsadbě ve shlucích bude možno provádět na tělese skládky snadnější údržbu
travního porostu a zeleně. Plošný rozsah a množství sazenic zůstane stejný, jako pro rekultivaci
plánovanou bez realizace záměru. Celkem je k výsadbě navrženo cca 7 240 keřů.
Na těleso skládky mohou být využity např. tyto druhy keřů: dřišťál obecný (Berberis vulgaris),
skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hloh obecný (Crataegus laevigata), trnka obecná
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(Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), kalina tušalaj (Viburnum lantana). Jedná se
o husté, často trnité křoviny, vysoké cca 1–4 m.
Navrhovaný způsob vegetačních úprav může výhledově obohatit zájmové území i o biotopy
extenzivních lučních segmentů, s přírodě bližší druhovou skladbou, oproti dnešním celkům
orné půdy a ruderálním ladům. S tím souvisí vznik pestřejší mozaiky biotopů pro živočichy.
Po ukončení ukládání odpadu na skládku a dokončení rekultivačních prací musí provozovatel
zajišťovat jímání plynu, likvidaci průsakové vody, údržbu areálu v režimu následné péče. Po
ukončení provozu jímání plynu bude možné uvažovat s využitím skládky k různým účelům
(rekreačně-sportovním apod.).
Technické práce související se zajištěním následné péče o uzavřenou a rekultivovanou část
tělesa skládky zahrnují následující činnosti: sečení trávy a práce spojené s ozeleněním, spotřeba
energie na čerpání průsakových vod a odsávání skládkového plynu, výměna funkčních celků,
drobné opravy a údržba zařízení, monitoring a sanační zásah v případě zjištění kontaminace.
Rekultivovaná plocha skládky rozšíří biologickou rozmanitost v širším území pozměněné
zemědělské krajiny, ovšem samotný záměr navýšení skládky bude mít na rozšíření fauny
a flóry v zájmovém území nulový vliv.
Vlivy na ekosystémy
Vlivy na lesní porosty
Vlivy na lesní porosty a jiné významné krajinné prvky se nepředpokládají.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Území skládky není součástí žádného obecně definovaného významného krajinného prvku
(VKP) „ze zákona“ dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, jimiž jsou
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří vzhled nebo
přispívá k udržení její stability – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera, údolní nivy.
Vlivy na ÚSES
Prostor zájmového území není součástí systému ekologické stability krajiny, nejsou zde
vymezeny žádné skladebné ani podpůrné prvky ÚSES.
Vlivy na lokality evropského významu
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou nebo ptačí
oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000 na území kraje ani ČR
ovlivnit.
D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. č. 114/ 1992 Sb., nebude záměrem změněn, nebudou
ovlivněny zvláště chráněná území, významné krajinné prvky ani lokality zařazené do soustavy
Natura 2000.
Riziko narušení krajinného rázu záměrem spočívá zejména ve skutečnosti, že se uvažuje
o zkapacitnění skládky, s čímž souvisí částečná úprava tvaru tělesa skládky, a to nejen
prostorová ale i výšková. Celkově by se mělo jednat o navýšení kapacity skládky v rozsahu cca
300 tis. m3 (současná kapacita skládky je 2 827 000 m3), což představuje plochu o rozměru cca
4,2 ha a výškovou úpravu zejména vrcholové části tzv. vrchlíku skládky o cca 10 m. To by
mohlo zapříčinit silnější vizuální vnímání celé skládky v jinak ploché a jen místy mírně zvlněné
zemědělské krajině. Nicméně je nutno zmínit, že těleso skládky odpadu představuje
v hodnoceném území již v současné době velmi výrazně se projevující antropogenní prvek.
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Proto lze předpokládat, že zkapacitnění a úprava tvaru tělesa skládky nebude představovat
v hodnoceném území zásadní změnu oproti současnému stavu.
Předpokládá se, že běžný pohyb lidí v přilehlých polích v blízkosti skládky, bude značně
omezovat větší výměra polních celků. Z tohoto důvodu bude pohyb osob volnou krajinou
omezen, a proto nebude vizuální vliv v blízkosti záměru tak silný. Pohled na záměr bude možný
zejména z místních komunikací, okrajových částí mírných elevací, z turistických tras, naučné
stezky a z vyhlídkových míst např. vrcholových částí Stříbrníku a Podmoráně, a dále z vyhlídky
na Velké Přílepy. Stavební záměr se bude vizuálně projevovat, avšak ne o mnoho výrazněji než
v současné době. Při panoramatických pohledech do hodnocené krajiny a při pohledech
z okolních krajinných prostor nebude vizuální změna nového záměru oproti současnému stavu
nikterak významná.
V rámci navrženého zkapacitnění a úpravy tvaru tělesa skládky se nepředpokládá ovlivnění
stanovených znaků přírodní charakteristiky ve vymezených místech krajinného rázu (MKR)
č. 1 a 2, ani žádné ovlivnění přírodních hodnot a chráněných území, rovněž se nepředpokládá
ovlivnění významných krajinných prvků a územních systémů ekologické stability. Nelze
očekávat ani ovlivnění definovaných znaků kulturní charakteristiky včetně kulturních dominant
a znaků historické charakteristiky.
Hodnocený záměr představuje antropogenní prvek umístěný ve volné krajině, který by mohl
negativně ovlivňovat pohledy do okolních krajinných prostor i středně dlouhé výhledy. Při
středně dlouhých až dalekých výhledech lze rozpoznat pouze siluetu tvaru tělesa skládky, pro
běžného pozorovatele není rozeznatelné, zda se jedná o přirozenou elevaci, či antropogenní
prvek (skládka odpadu). Nicméně doporučujeme, aby došlo k výsadbě vegetace okolo skládky
(ozelenění hran skládky), která by pohledy na skládku zmírnila. Žádoucí je nevysazovat
kultivary a nepůvodní druhy dřevin. Tato opatření by do jisté míry mohla zmírnit celkovou míru
vizuálního vnímání tohoto antropogenního prvku v krajině.
Na základě hodnocení míry vlivu záměru na identifikované znaky krajinného rázu bylo zjištěno,
že ve většině případů se bude jednat o žádné až slabé ovlivnění, pouze u několika
identifikovaných znaků krajinného rázu bylo ovlivnění klasifikováno jako středně silné, a to
z důvodu určitého narušení estetického vnímání zdejší krajiny, kdy dojde k mírnému
vizuálnímu zvýraznění samotné skládky. Z některých vybraných pohledových míst může dojít
i k částečnému ovlivnění dálkových, středně dlouhých a panoramatických pohledů do okolních
krajinných prostor. Nicméně je nutné uvést, že v porovnání se současným stavem skládky
nebude uvažovaná změna záměru nikterak významná.
Tabulka 18 Souhrn vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu (viz § 12 ZOPK)

Zákonná kritéria krajinného rázu
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv záměru
slabý
žádný
žádný
žádný
slabý
středně silný
středně silný
středně silný

Celkově lze konstatovat, že záměr bude mít akceptovatelný vliv na identifikované znaky
krajinného rázu a jeho realizace bude představovat únosný zásah.
Na základě výše uvedené analýzy a předchozího hodnocení je možno konstatovat, že
realizace záměru bude představovat únosný zásah do zákonných kritérií a znaků
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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D.I.9. Vlivy na hmotný
a archeologických aspektů

majetek

a

kulturní

dědictví

včetně

architektonických

Záměr je situován na stávající aktivní plochu skládky, nebude mít vliv na hmotný majetek
a zájmy památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo
v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Záměr je situován na
stávající aktivní těleso skládky.
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
Provozovatelem skládky je společnost FCC Česká republika, s.r.o., která na území České
republiky provozuje řadu skládek odpadů. To svědčí o velkém záběru této společnosti a jejích
dlouhodobých zkušenostech s provozem skládek. Vysoká profesionální úroveň firmy FCC
Česká republika, s.r.o. vyplývá i ze skutečnosti, že získala v roce 2001 certifikáty systému řízení
jakosti a environmentálního managementu dle norem ISO 9001 a ISO 14001, čímž splňuje
nejnáročnější požadavky z hlediska problematiky ochrany životního prostředí. Stala se tak
první společností v oblasti nakládání s odpady, která tento certifikát získala jako integrovaný.
V roce 2003 byl tento systém řízení dále rozšířen o oblast OHSAS 18001 (řízení BOZP).
Skládka Úholičky se provozuje od roku 1995. Veškeré činnosti související s ukládáním odpadů
jsou tedy prověřeny dlouholetou praxí, která je kontrolována dotčenými orgány státní správy
i samosprávy.
Záměr představuje využití volné kapacity na vrchlíku skládky. Při ukládání odpadu v daném
prostoru bude využito již vybudované a provozované plynové a vodní hospodářství.
Samotná výstavba ani provoz záměru tedy nebude představovat významné riziko vzniku havárií
nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií.
V provozním řádu skládky jsou uvedeny následující popisy možných havarijních stavů
a způsobů jejich odstranění:
1. Uložení nepovolených odpadů.
pracovník skládky, který první zpozoruje uložení nepovoleného odpadu, ihned tuto
skutečnost oznámí vedoucímu skládky nebo jím pověřené osoby,
odpad je, pokud možno naložen zpět na dopravní prostředek a na náklady dodavatele
vrácen zpět,
tato skutečnost bude neodkladně telefonicky oznámena Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
odstranění odpadu bude provedeno oprávněnou osobou na náklady dodavatele odpadu,
tato skutečnost je zapsána do provozního deníku.
2. Požár.
pracovník skládky, který první zpozoruje požár na tělese skládky, zahájí jeho
bezodkladnou likvidaci a lokalizaci,
ihned tuto skutečnost oznámí vedoucímu skládky,
tato skutečnost je zapsána do provozního deníku.
3. Dešťový příval.
srážkové vody jsou v areálu skládky odváděny sběrnými příkopy do recipientu (přilehlý
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silniční příkop). Údržba sběrných příkopů a česlí na vstupu do recipientu je prováděna s
ohledem na počasí dle potřeby. Provozovatel sleduje průběh nátoku těchto vod u výpusti
do silničního příkopu,
usazeniny jsou kategorie „O“ a jsou ukládány na tělese skládky,
4. Vniknutí povrchových vod do skládky.
do tělesa skládky může proniknout pouze dešťová voda volným spadem. Proti vnikání
povrchových vod z okolí skládky do těsněného prostoru je skládka zabezpečena tak, že
srážková voda je svedena obvodovým příkopem a sběrným drénem gravitačně do
recipientu.
5. Nález nebezpečných předmětů.
v případě nálezu nebezpečných předmětů v tělese skládky, tj. výbušniny, hořlaviny,
žíraviny, infekční odpady, uzavřené tlakové nádoby, radioaktivní a jiné odpady posoudí
situaci vedoucí skládky nebo jeho zástupce,
v případě nutnosti uzavření prostoru nálezu nebezpečných předmětů platí okamžitý zákaz
vstupu do tohoto prostoru všem zaměstnancům s výjimkou vedoucího skládky nebo jím
pověřených osob,
vedoucí skládky oznámí bezodkladně tuto skutečnost všem dotčeným orgánům dle
charakteru a druhu zjištěného nebezpečného předmětu, např. Policii ČR, Městskému úřadu
Černošice odboru ŽP, Hasičskému záchrannému sboru.
6. Zjištění kontaminace vod v monitorovacím systému.
okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu všech kontrolních vrtů,
a okamžité provedení mimořádného kontrolního monitoringu jímky průsakových vod,
okamžité provedení kontroly celého areálu skládky a objektů k případnému visuelnímu
určení potencionálního zdroje znečištění,
při havarijním stavu okamžité ohlášení Hasičskému záchrannému sboru.
V případě potvrzení kontaminace :
oznámení všem dotčeným orgánům ČIŽP, Krajský úřad Středočeského kraje, Obecní úřad
Úholičky, Obecní úřad Tursko, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem
v Praze, Městský úřad Černošice - odbor životního prostředí, Městský úřad Černošice vodoprávní úřad,
sestavení odborné komise pro stanovení dalšího postupu.
7. Přeplnění jímky průsakových vod
v případě překročení kritické hladiny v jímce je voda recirkulována do tělesa skládky,
v případě přebytku vody je zajištěn její odvoz na ČOV.
8. Přemnožení obtížného hmyzu nebo hlodavců.
problém ptactva na tělese skládky je řešen ve spolupráci s chovateli dravých ptáků. Při
eventuálním nadměrném výskytu hlodavců na skládce provede aplikaci vhodného
deratizačního prostředku odborná firma.
9. Únik ropných látek z mobilních prostředků, mechanizace nebo skladového prostředku.
V případě úniku ropných látek, olejů nebo jiných závadných látek budou okamžitě použity
sanační prostředky. Případně znečištěná zemina bude odtěžena, uložena do sběrových
nádob a předána oprávněné osobě k odstranění.
O všech výše citovaných havarijních situacích bude proveden zápis do provozního deníku
vedoucím skládky.
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů
Popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných kapitolách části
D.I. předkládané Dokumentace. V této kapitole je uvedeno shrnutí vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci:
V hodnocení vlivů provozu záměru na veřejné zdraví byly posuzovány fyzikální škodlivina
(hluk) a chemické polutanty – imise škodlivin. Z posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplývají
následující závěry:
Hlukové klima se v řešeném území v denní i noční době v důsledku realizace záměru v celém
modelovaném území nezmění a modelová situace nebude pocítitelná smyslově ani
prokazatelná přístrojovým měřením jako změna ve srovnání se současnou hlukovou situací.
Proto není nutno uvažovat o významné subjektivní změně faktoru pohody na modelovaných
IRB v denní ani noční době. Vliv skládkové dopravy se pro realizaci záměru neprojeví, po
ukončení provozu skládky se očekává zanedbatelné snížení zdravotního rizika v okolí
přepravních cest.
Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje záměr pro hodnocené škodliviny riziko
ohrožení veřejného zdraví. Samotný imisní příspěvek hodnoceného záměru z hlediska
očekávaného vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně dotčených nejbližších osídlených
lokalitách bude nepatrný a v některých případech dosahuje dokonce zanedbatelných záporných
hodnot, významná změna celkové imisní zátěže v modelované oblasti se proto nepředpokládá.
Imisní příspěvek záměru bude nevýznamným zdrojem imisí škodlivin, v obydlených oblastech
bude jeho zdravotní vliv zanedbatelný nebo se dokonce očekává nepatrné snížení imisní zátěže
ve srovnání s nulovou variantou, což se projevuje v nepatrném počtu očekávaných případů
poškození zdravotního stavu exponované populace vlivem realizace záměru. V některých
částech dotčeného území se dokonce očekává zanedbatelné snížení zdravotního rizika pro
realizační variantu ve srovnání s variantou nulovou, tento rozdíl se však v praxi neprojeví.
Kvantitativní hodnocení očekávané změny počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje, že se po
realizaci záměru počet osob s určitým stupněm rozmrzelosti nezmění, a to ve všech stupních
(silné, střední i mírné obtěžování hlučností).
Celkově lze na základě provedeného vyhodnocení konstatovat, co se kvality ovzduší týká, že
realizaci záměru nedojde ke změně celkových ročních imisních koncentrací znečišťujících
látek.
Odstup ročních imisních koncentrací od imisních limitů se v obytné zástavbě nezmění. Vlivem
realizace záměru nedojde v modelové oblasti k překročení imisních limitů.
Vzhledem k uvedeným výsledkům modelování lze konstatovat, že vlivem záměru nedojde
k dopadům na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel.
Případný vliv záměru na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se znečišťováním ovzduší
lze hodnotit jako nevýznamně pozitivní, v praxi nulový.
Vlivy na klima se nepředpokládají, ovlivnění mikroklimatu bude zanedbatelné. Nedojde ani
k navýšení podílu zpevněných ploch v území, takže výstavba záměru nemůže ani teoreticky
způsobit ovlivnění lokálního mikroklimatu v bezprostřední blízkosti. Ani v rámci mezoklimatu
nepředstavuje záměr významné ovlivnění.
Pro stanovení vlivů na hlukovou situaci byly pro výpočet celkové předpokládané změny
v řešeném území použity údaje z akreditovaného měření hluku. Na základě modelovaných
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výsledků lze konstatovat, že vlivem realizace záměru dojde k mírnému navýšení hladiny LAeq
z provozu stacionárních zdrojů (zařízení skládky) ve všech zvolených výpočtových bodech.
K nejvýznamnější změně dojde u výpočtového bodu 1, kdy bylo v realizačním stavu
modelováno navýšení hlukové zátěže o 2,0 dB, přesto bude v realizačním stavu hygienický
limit ve výši 50 dB pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, v souvisejících na sebe
navazujících nejhlučnějších hodinách, v denní době dodržen, ve všech zvolených výpočtových
bodech. Modelované hodnoty se pohybují hluboko pod hranicí hyg. limitu.
Hlukový model byl zkalibrován za pomocí výsledků z autorizovaného měření hluku (TESO
Ostrava s. r. o.,11/2019). Ačkoliv v měřících místech/zvolených výpočtových bodech (5, 6, 7
a 8) v současné době dochází k překračování hyg. limitu pro dopravu při použití korekce dle
sloupce 3), tabulky 1), části A), přílohy č. 3 NV č. 272/2011 Sb. LAeq,16h,DEN = 60 dB
a LAeq,8h,NOC = 50 dB lze konstatovat, že příspěvek hluku z dopravy související s provozem
skládky na hlukovou situaci v obcích Tursko a Velké Přílepy je minoritní do 0,6 dB. Jedná se
o průměrnou hodnotu za provozní dny, vypočtenou na základě dostupných podkladů. V případě
ukončení provozu skládky by i nadále docházelo překračování hyg. limitu.
Navýšením vrchlíku skládky nebudou změněny stávající odtokové poměry v areálu skládky.
Provoz skládky zahrnuje pravidelný monitoring kvality podzemních a průsakových vod. Vlivy
na kvalitu podzemní a povrchové vody lze odvodit z výsledků monitoringu. Nevýznamné
překročení limitů vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro prvky Crcelk. a Ni, nepředstavuje v kontextu
posuzované lokality významnou míru znečištění podzemní vody, k překročení indikátorů
znečištění MŽP (2014) nedochází, resp. koncentrace sledovaných kovů jsou dlouhodobě řádově
nižší. V drenážní šachtici D1 jsou zvýšené hodnoty sodíku a draslíku. Muže to být způsobené
provozem skládky (solení komunikací v areálu skládky) a následnými splachy do drenážní
šachtice. Dále se nemůže vyloučit ani vliv skládky, ale hodnoty sodíku a chloridu jsou
překročeny jen minimálně, takže vliv na podzemní vody je zanedbatelný. Zvýšené hodnoty
stopových prvků anionaktivních tenzidů a arsenu byly překročeny jenom v roce 2016. Od té
doby k překročení limitní hodnoty nedošlo.
Překročené hodnoty pravděpodobně nesouvisí se samotným skládkovým tělesem (neindikují
netěsnost skládky), ale souvisí s provozem areálu skládky jako takovým. Navrhovaným
záměrem nedojde k negativnímu působení na povrchové či podzemní vody.
Realizací záměru nedojde ke změně plošné rozlohy vlastního tělesa skládky, celé těleso skládky
je a nadále bude směrem do podloží nepropustně zatěsněno. Z tohoto důvodu se nepředpokládá
jakékoliv riziko znečištění půdy. Stávající sklony svahů budou zachovány, takže se
nepředpokládá riziko vzniku erozních procesů.
Záměr neovlivní horninové prostředí. Znečištění horninového prostředí vlivem záměru může
být způsobeno pouze technologickou nekázní a v případě havarijních situací, které mohou
nastat jen při nedodržování obecných zásad bezpečnosti provozu. Tyto situace budou řešeny
v souladu s havarijním plánem staveniště a provozního zařízení.
Do území skládky zasahuje vymezení ložiska nevyhrazených nerostů – cihlářských hlín
„Libčice nad Vltavou-Letky“ (ID 3105801), které dosud nebylo těženo.
Záměr není ve střetu s žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem
a nezasahuje nad poddolované území. V podloží skládky se nevyskytují žádná inženýrská díla.
Záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a zájmy památkové péče, rovněž neznamená
žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu včetně architektonických
a archeologických aspektů, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.
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Rekultivovaná plocha skládky rozšíří biologickou rozmanitost v širším území pozměněné
zemědělské krajiny. Samotný záměr navýšení skládky bude mít na rozšíření fauny a flóry
v zájmovém území nulový vliv.
Nedojde k ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce skladebných prvků ÚSES a VKP.
Na základě hodnocení míry vlivu záměru na identifikované znaky krajinného rázu bylo
zjištěno, že ve většině případů se bude jednat o žádné až slabé ovlivnění, pouze u několika
identifikovaných znaků krajinného rázu bylo ovlivnění klasifikováno jako středně silné, a to
z důvodu určitého narušení estetického vnímání zdejší krajiny, kdy dojde k mírnému
vizuálnímu zvýraznění samotné skládky. Z některých vybraných pohledových míst může dojít
i k částečnému ovlivnění dálkových, středně dlouhých a panoramatických pohledů do okolních
krajinných prostor. Nicméně je nutné uvést, že v porovnání se současným stavem skládky
nebude uvažovaná změna záměru nikterak významná.
Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné vylučující kritérium, které by mohlo být důvodem
k nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při
nestandardních stavech a haváriích.
D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí, které se vztahují k fázi
výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence č. j. 18130/ENV/15 jsou základní technická a organizační opatření
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru podrobně uvedena v kapitole B.I.6,
zároveň jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se
automaticky počítá.
Základní opatření na ochranu životního prostředí, která vyplynula v průběhu posouzení
z odborných studií a platné legislativy, jsou součástí vlastního záměru a jsou uvedena průběžně
v textu dokumentace. Jejich souhrn je uveden níže v textu.
Současně budou plněna veškerá opatření a podmínky dané vydaným územním rozhodnutím,
stavebním povolením pro I. etapu skládky; vydaným integrovaným povolením, provozním
řádem skládky a řadou dalších dokumentů, které jsou pro provoz skládky závazné.
Bezpečnostní rizika v období výstavby jsou běžná, která se vyskytují u staveb obdobného
rozsahu. Standardním provozem záměru nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí
a podzemní ani povrchové vody. Negativní vlivy záměru na další složky životního prostředí tzn. obyvatelstvo (hluk) a ovzduší se nepředpokládají.
Pro zmírnění vlivů na životní prostředí jsou již do přípravy záměru zakomponována tato
opatření:
Období přípravných prací a výstavby
Fáze výstavby fakticky nenastane, bude pokračovat navážení odpadů ve stávajícím režimu.
Výstavba bude až po ukončení skládkování, tj. uzavření a následného provádění rekultivace
povrchu skládky.
-

K omezení prašnosti během výstavby budou využívána standardní opatření v podobě
vlhčení prašných povrchů, plachtování vozidel apod.
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-

Drobné úkapy z provozu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů budou
likvidovány sorpčními materiály. Toto bude minimalizováno běžnými technickými
a organizačními opatřeními, dodržováním obecně závazných předpisů, manipulačních
řádů, náležitou organizací prací a zodpovědným stavebním dozorem při stavebních
pracích. Pro eliminování možnosti havarijního úniku závadných látek do okolního
prostředí bude dbáno na dodržování pracovní kázně, udržování stavebních mechanismů
v řádném technickém stavu a dodržování zásad pro práci s látkami závadnými pro vodní
prostředí. Pokud by i přes tato opatření došlo k úniku nebezpečných látek do vodního či
horninového prostředí, bude postupováno podle schváleného havarijního plánu (v
případě havárie v místě stavby provést řádnou a rychlou asanaci místa havárie,
případnou zasaženou zeminu odstranit a vhodným způsobem dekontaminovat, případně
uložit na řádně zabezpečené skladovací místo).

-

Během výstavby budou nejhlučnější práce směřovány do doby mezi 7:00 až 21:00
hodinou, stavební práce nebudou probíhat v noční době (22:00 – 6:00 hod).

Období provozu
-

-

-

Je nutné věnovat trvalou pozornost prevenci zahoření odpadů.
Vodohospodářské řešení stavby bude navázáno na stávající vodohospodářský systém
skládky a technické řešení bude odpovídat platným předpisům a normám.
Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize všech nádrží a jímek ve
kterých budou shromážděny odpadní a průsakové vody.
Obsluha úložiště bude prokazatelně obeznámena s aktualizovanými pokyny pro řešení
havarijních situací podle schváleného provozního a požárního řádu.

-

Při provozu závěrečné etapy rozšíření skládky bude důsledně dbáno na minimalizaci
plochy aktivní části skládky; po dosažení požadované výškové úrovně v koruně skládky
bude v závislosti na možnostech provozovatele probíhat postupná rekultivace povrchu
skládky.

-

Bude prováděn komplexní monitoring provozu skládky v rozsahu schváleného
provozního řádu a platných navazujících rozhodnutí.

-

Pro zmírnění celkového ovlivnění a dotčení krajinného rázu bude realizována výsadba
vegetace okolo areálu skládky (ozelenění hrany skládky), aby se snížil její vizuální
projev.

-

V době nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno zkrápění tělesa skládky.

-

Provozovatel bude i nadále zajišťovat periodický monitoring podzemních vod ze
stávajících vrtů. Rozsah sledovaných ukazatelů a četnost vzorkování upravuje IPPC.

-

Minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše tělesa skládky, případně
nejvíce pojížděné úseky na tělese skládky zpevnit, omezit rychlost vozidel na v areálu
skládky na 20 km ∙ h-1.

-

V době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění ploch a komunikací v areálu
skládky, čištění ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.

-

V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů
s vysokým výkonem, redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů
mimo silniční techniky na minimum.

-

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy,
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.
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-

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho
prováděcími předpisy a dále dle provozního řádu skládky.

-

Opatření proti množení obtížných živočichů: Proti kumulaci ptáků na skládce bude
prováděno plašení dravými ptáky v pravidelných denních/týdenních intervalech.

-

K omezení úletu lehkých materiálů, bude povrch skládky (aktivní plocha) překrýván
vhodným materiálem a následně hutněn. Je vybudována mobilní síť s výškou 12 m
budovaná po směru převažujících směrů větru. V případě potřeby mohou být použity
i mobilní sítě o výšce 3 m. Jestli budou opatření nedostatečná, bude zabezpečený
okamžitý a periodický úklid v okolí skládky, příp. se zvýší četnost sběru úletu v okolí
skládky

-

Při eventuálním nadměrném výskytu hlodavců na skládce bude provedena aplikace
vhodného deratizačního prostředku.

-

Zavlažování sadových úprav záměru v období sucha a horka dešťovou vodou
akumulovanou v akumulační nádrži.

-

Výsadba řady dřevin a další zeleně pro zmírnění dopadu klimatické změny.

Pro zamezení možného zápachu při manipulaci s odpadem bude vyžadována důsledná kázeň
dodržování provozního řádu skládky:
-

Ukládáním odpadu se zvýšeným množstvím pachově postižitelných látek v ovzduší,
prováděním prací způsobující únik plynu nebo čištění jímek pouze při průměrné síle
větru do 15 m/s.

-

V případě nárazového větru a podle místních klimatických podmínek rozhodnout
o dočasném zastavení příjmu odpadů na tělese skládky nebo uzavření skládky vedoucím
skládky. Při síle větru 25 m/s a více skládku uzavřít.

-

Denní ukládání odpadu bude soustředěno do vymezeného prostoru, tzv. aktivní plochy
s plochou 250–500 m2, která bude z důvodu eliminace možného zápachu denně
průběžně zpevňována a překrývána inertními technologickými odpady, případně
technologickými materiály (odpady určené k technickému zabezpečení skládky),
případně skrápěna.

-

Prašnost na pojezdových komunikacích budovaných v tělese skládky bude omezována
zvlhčováním pomocí skrápění vodou kropícím vozem. U odpadů, které by mohly
zapříčinit zvýšenou prašnost (popílek, prach z čištění, škvára atd.) při ukládání na
skládce je vyžadována jejich předchozí úprava původce spočívající v jejich vlhčení.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Posouzení vlivů záměru vychází z podkladů předaných zadavatelem. Hodnotící kapitoly byly
zpracovány na základě komplexního posouzení informací získaných ze všech podkladových
materiálů, konzultací, terénních šetření a platné legislativy v oblasti životního prostředí. Byla
použita metoda expertního odhadu a analogie se stavbami obdobného charakteru.
K vlastnímu modelovému výpočtu rozptylové studii byl použit matematický model
SYMOS’97 (Systém modelování stacionárních zdrojů), verze 2013, založený na
stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. Jedná se o referenční metodu pro výpočet
rozptylu znečišťujících látek v ovzduší dle Vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
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smogových situacích. V roce 1998 byla metodika SYMOS’97 doporučena MŽP ČR pro
výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů.
Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové vlečky.
Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice (třídy podle
Bubníka a Koldovského).
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladu pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenostech nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby (na křižovatkách nebo
v kaňonech ulic). Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod
inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Předmětem této studie je hodnocení vlivu rozšíření kapacity stávající skládky komunálních
odpadů na kvalitu ovzduší. V rozptylové studii je hodnocen výchozí stav a stav po realizaci
záměru. Hlavním účelem záměru provozovatele skládky je výšková úprava a dotvarování
nezrekultivované části tělesa skládky formou navýšení o cca 10 m na ploše 42 000 m2, a tím
zvětšení kapacity skládky o 300 000 m3.
Cílem je prodloužení životnosti skládky navýšením její kapacity za stávajících provozních
podmínek. Rozšíření skládkového tělesa je navrženo za účelem pokračování skládkové činnosti
s využitím stávajícího dopravního napojení, inženýrských sítí a smluvních vztahů s producenty
odpadu.
Obsah a struktura studie odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší
K posouzení vlivu hluku z provozu záměru byla zpracována hluková studie. Modelování
situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, verze 13.01 profi
(červenec 2019). Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.
Hlukový model zohledňuje charakter terénu, a proto byl model v programu Hluk+ řešen ve 3D,
tj. s vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)
v mapě měřítkem M 1:3572 s výškovým krokem 2 m, terénní přechody byly programem
automaticky dopočteny triangulací. Rovněž bylo v hlukovém modelu vykresleno ve 3D
samotné těleso skládky, a to pomocí vrstevnic ze situačního výkresu záměru s krokem po
1 výškovém metru.
Předkládaná hluková studie porovnává hlukovou situaci v řešeném území ve dvou základních
výpočtových stavech:
-

STAV 0: stávající stav (současný tvar tělesa skládky).

-

STAV 1: realizační stav (po úpravě tvaru tělesa skládky).

-

STAV 2: doplňkový stav (kvantifikace vlivu dopravního hluku).

Pro hodnocený záměr se vztahuje hygienický limit ve výši 50 dB pro hluk z provozu
stacionárních zdrojů v denní době.
Provozní doba stacionárních zdrojů (tj. provoz kompaktorů, traktoru a nakladače) byla
v hlukových modelech omezena na základě informací od investora, které vycházejí z reálného
provozu jednotlivých zařízení na skládce KO Úholičky. Provoz modelovaných zařízení
neprobíhá a nebude probíhat v nočních hodinách (tj. 22:00–6:00), výpočty byly provedeny
pouze pro denní dobu.
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Autorizované měření hluku bylo provedeno za účelem zjištění hlučnosti (komunální hluk
způsobený zejména dopravou na komunikaci - II/240) u vybraných referenčních bodů pro
vypracování hlukové studie.
Cílem měření bylo zaznamenávání všech typických hlukových situací na místě měření při
provozu na dopravních komunikacích, stanovení hladiny akustického tlaku A v tomto místě.
Výběr místa byl stanoven na základě požadavků objednatele.
Měření bylo provedeno formou kontinuálního sekundového záznamu akustických parametrů
na místě měření s následným zpracováním v laboratoři. Umístění mikrofonu je popsáno níže
u jednotlivých měření. Před měřením a po ukončení měření byl hlukoměr ověřen kalibrátorem.
Měřená odchylka byla v rozmezí 0,2 – 0,4 dB. Náhodně zaznamenané události nesouvisející
s měřeným zdrojem hluku, jako hlasové projevy osob, byly z naměřených hodnot vyloučeny.
Autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno pomocí metodiky US EPA
ve čtyřech postupných krocích, kterými se postupně řeší:
a. identifikace nebezpečnosti,
b. hodnocení vztahu dávka – odpověď,
c. hodnocení expozice,
d. charakterizace rizika (vlastní odhad rizika pro veřejné zdraví),
Hodnocení zdravotních rizik hlučnosti provozu bylo provedeno pomocí národní legislativy (NV
č. 272/2011 Sb.), autorizačního návodu AN 15 (SZÚ Praha), pomocí výsledků programu
Monitoringu zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí (usnesení vlády ČR
č. 369/1991 Sb.) a pomocí doporučených hodnot WHO. Hodnocení zdravotních rizik znečištění
atmosféry chemickými škodlivinami bylo provedeno s využitím dat ze zahraničních databází a
odborné literatury – WHO, US EPA, RBC (US EPA), případně dalších, a pomocí primárních
limitů české národní legislativy, které závazně stanovují zákonnou míru ochrany veřejného
zdraví v podmínkách českého právního prostředí.
Pro vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz byl použit „Metodický postup posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz“, který byl vypracován
ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (I. Vorel, R. Bukáček, P.
Matějka, M. Culek, P. Sklenička 2004).
Vyhodnocení bylo provedeno dle následujícího postupu:
1. Vymezení dotčeného krajinného prostoru.
2. Vymezení oblastí a míst krajinného rázu.
3. Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace.
4. Posouzení vlivu na identifikované znaky.
5. Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu a vyhotovení závěru.
Pro vymezení dotčeného krajinného prostoru a míst krajinného rázu bylo 20. listopadu 2019
provedeno terénní šetření, v rámci, kterého byla navštívena místa s výhledem na stavební
záměr. Pozornost byla věnována zejména lokalitám s předpokladem vyšší návštěvnosti (např.
turistické trasy, cyklotrasy, rekreačně zajímavé polní cesty, stezky k sakrálním stavbám, naučné
stezky, vyhlídková místa apod.).
Informace o území i připravovaném záměru, jako takové byly dostačující pro stanovení všech
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí.
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https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/,
https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_opk/,
https://www.mkcr.cz/ustredni-seznamkulturnich-pamatek-cr-266.html

-

Zákony, vyhlášky, opatření a předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR

Další informační zdroje jsou uvedeny v odborných studiích, které jsou součástí této
dokumentace.
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D.VI. Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace,
a hlavních nejistot z nich plynoucích
Hodnoceni vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel odpovídá stupni znalosti
projektu. Při zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a
neurčitosti, které by znemožňovaly posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Záměr
nepředstavuje novou stavbu, ale změnu dokončené stavby, která byla již dříve projednána.
Skládka Úholičky je provozována od roku 1995 a za tu dobu má propracovaný velmi podrobný
systém nakládání s odpady, včetně systému ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, který
je prověřován pravidelným monitoringem, o kterém jsou vedena každoroční hlášení
příslušnému orgánu ochrany prostředí.
Nejistoty při zpracování hlukové studie:
Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB. Kombinace použitých zařízení je
nadhodnocená a představuje nejhorší možnou variantu se zhoršenými podmínkami ve směru ke
zvoleným výpočtovým bodům.
V reálné situaci se jednotlivé stroje budou pohybovat po celé ploše tělesa a pravděpodobně
nebudou v provozu všechny současně. Lze tedy předpokládat, že v reálném provozu nebude
docházet k tak významnému souběhu všech zdrojů hluku a jejich působení. Rovněž se očekává,
že v reálné situaci bude umocněn vliv útlumu prostředí, neboť stroje se budou pohybovat po
celé ploše tělesa, v širším okolí se projeví větší míra zeleně, která již nebyla v hlukovém modelu
vyznačena (mj. i zeleň zahrad modelovaných výpočtových bodů).
Nejistoty při zpracování rozptylové studie:
Každý matematický model určitým způsobem zjednodušuje skutečný stav a skutečné fyzikální
pochody v atmosféře. V důsledku toho jsou předkládané vypočtené hodnoty jen modelovým
přiblížením k reálným podmínkám, ke skutečnosti. Problémem co největšího přiblížení ke
skutečnosti nejsou jen okolnosti spojené s modelováním fyzikálně-chemických procesů v
atmosféře, ale také problémy s dostupností a stanovením vstupních dat potřebných pro výpočet
a s jejich přesností. Nejistoty rozptylové studie je možno považovat za standardní, závislé
především na omezeních metodiky SYMOS’97.
V případě hodnocení úrovně krátkodobých imisních příspěvků a koncentrací je potřeba
zohlednit podstatu modelu SYMOS’97, který výpočet nejvyšších hodinových a 24-hod
koncentrací řeší násobením vypočtených půlhodinových maxim empiricky stanovenými
konstantami. Jedinými vstupními údaji o klimatických podmínkách je průměrná stabilitně
členěná větrná růžice. Údaje o proměnlivosti směru a rychlosti větru ani o stabilitě ovzduší
v průběhu dne nebo kratších časových intervalů do modelového výpočtu nevstupují. Výpočet
krátkodobých koncentrací je tedy v použitém modelu řešen bez ohledu na skutečnou
klimatickou charakteristiku lokality. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky proto mohou
reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalitě vůbec nemusí nastat. Koncentraci
a plošnou distribuci znečištění při výpočtu krátkodobých charakteristik ovlivňuje kromě
emisních charakteristik pouze reliéf terénu. Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé
koncentrace (hodinové až 24-hod) vypočtené modelem SYMOS’97 nelze přímo srovnávat
s imisními koncentracemi zjištěnými přímým měřením v terénu. Případná predikce celkových
krátkodobých imisních koncentrací na základě těchto vypočtených krátkodobých příspěvků má
velmi diskutabilní spolehlivost. Mnohem větší vypovídací hodnotu je nutno přisuzovat
vypočteným ročním charakteristikám. Z důvodu standardní míry nejistoty je vypovídací
schopnost přiložené rozptylové studie dostatečná, umožňující podrobně posoudit očekávaný
vliv záměru na kvalitu ovzduší.
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Nejistoty hodnocení zdravotních rizik
Nejistoty spočívají v nejistotách modelování imisní a hlukové zátěže, které jsou vlastní
použitým standardním softwarovým nástrojům – Hluk+ v.13.01 profi a Symos 97 verze 13.
Nejistoty hodnocení dotčené populace byly pro hodnocené škodliviny nahrazeny hodnocením
rizika působení sledované noxy na specifických referenčních bodech, které reprezentují vždy
určitou osídlenou oblast jako přístup, který odpovídá principu předběžné opatrnosti. Početnost
populace byla stanovena s využitím údajů o početnosti osídlení v oblastech, které jednotlivé
IRB reprezentují.
Modelované koncentrace škodlivin odpovídají konzervativnímu přístupu, kdy není uvažována
samočistící schopnost prostředí pro jejich degradaci či ukládání mimo možnosti programu
Symos 97 ver. 13.
Hodnocení zdravotních rizik řeší pouze přímou zátěž populace imisemi hluku
a atmosférických imisí chemických látek, neřeší zdravotní riziko související s nepřímým
působením emitovaných látek ani zdravotní riziko nebezpečných vlastností odpadů či
odpadních vod.
Kvalitativní rozsah hodnocených škodlivin odpovídá české legislativě, prováděným imisním
měřením dle platné legislativy, specializovaným měřením prováděným pod vedením Státního
zdravotního ústavu Praha a současným znalostem o zdravotně významných emisích tuhých
látek a plynných škodlivin produkovaných v důsledku provozu dopravní aktivity a nakládání
s odpady.
Zdravotní riziko imisí hluku bylo vyhodnoceno pomocí známých závislostí, které jsou založeny
na výskytu zdravotních problémů při zvýšené expozici hluku. Závěr odpovídá charakteru zdroje
hluku a vlivu hlukové zátěže oblasti, která byla modelována. Hodnocení vlivu hluku po
realizaci záměru
zahrnuje i kvantitativní hodnocení s použitím spojitých funkcí
charakterizujících míru obtěžování exponované populace imisemi hlučnosti.
Při zpracovávání rozptylové studie byly definovány referenční body v pravoúhlé síti, kromě
nich byly stanoveny specifické referenční body, které odpovídají potřebě ochrany veřejného
zdraví. Hodnocení zdravotního rizika atmosférických imisí sledovaných škodlivin bylo při
podrobném hodnocení založeno na posouzení hodnot, které reprezentují očekávané imisní
příspěvky posuzovaných polutantů na specifických referenčních bodech v osídlených oblastech
v okolí záměru, případně modelované dopravní vlivy provozu skládky Úholičky. Tyto
modelované imisní příspěvky byly vztaženy vždy k celé potenciálně exponované populaci
v okolí jednotlivých IRB použitých pro hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví. Pozadí
znečištění ovzduší bylo hodnoceno s využitím metodiky pro zpracování rozptylových studií
(pětileté průměrné hodnoty imisí v rámci ČR), pomocí dat AIM ČHMÚ a údajů SZÚ Praha.
Všechny uvedené nejistoty byly řešeny přijetím konzervativního modelu, který se blíží
nejhoršímu možnému stavu na lokalitě pro expozici trvale bydlících obyvatel – tedy 24 hodin
denně ve venkovním prostoru. Modely imisí hluku a chemických škodlivin ze související
dopravy jsou hodnoceny podle metodik platných v ČR s využitím programu MEFA 13, Symos
97 a Hluk+v13.01 profi. Jak je však známo z realizací obdobných záměrů v ČR i v EU, v praxi
budou tyto emise nižší a pouze zřídka budou dosahovat maximálních hodnot, které byly použity
při modelování hlukové a imisní situace. Tím je dán předpoklad, že zdraví veřejnosti bude
dostatečně chráněno. Výsledky a závěry hodnocení vlivu na veřejné zdraví vycházejí
z dodaných podkladových materiálů a reflektují jejich výstupy.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné (aktivní) variantě, jak z hlediska technického řešení, tak z hlediska
umístění. Dále lze definovat nulovou variantu, která znamená zachování stávajícího stavu bez
navýšení tělesa stávající skládky.
V případě neprovedení záměru by byla ponechána původní povolená kapacita skládky (tj. I.–IV.
etapa provozu) po sesednutí, konsolidaci a stabilizování celého tělesa 2 827 000 m3. Aktivní
varianta představuje rozšíření kapacity skládky o 300 tis. m3 navýšením plochy vrchlíku o cca
10 m. Navrhovaná kapacita záměru by při zachování současné kubatury návozu měla vystačit
cca na 3 roky ukládání odpadu, při snížení roční ukládky se může životnost skládky prodloužit.
V jedné variantě je záměr předkládán zejména z důvodu pokračování skládkové činnosti
v prostoru již existujícího provozovaného skládkového areálu do prostoru aktivní plochy
skládky, na pozemcích ve vlastnictví oznamovatele a zároveň provozovatele skládky
a vzhledem k charakteru záměru, jímž je dotvarování doposud nezrekultivované části tělesa
skládky. Záměr naváže na již existující provozované funkční zařízení pro nakládání s odpady
(tj. stávající dopravní napojení, inženýrské sítě a smluvní vztahy s producenty odpadů), které
maximálně vyhovuje požadované technické úrovni a nedojde k záboru dalších pozemků nebo
ploch. Průběžně bude docházet k rekultivaci povrchu.
Podrobně je aktivní varianta popsána v příslušných kapitolách v části B této dokumentace, její
vlivy na jednotlivé složky životního prostředí v části D. Níže shrnujeme porovnání pro
hlukovou a emisní situaci:
Předkládaná hluková studie (příloha 7) porovnává hlukovou situaci v řešeném území v třech
základních výpočtových stavech:
-

STAV 0: stávající stav (současný tvar tělesa skládky).

-

STAV 1: realizační stav (po úpravě tvaru tělesa skládky).

-

STAV 2: doplňkový stav (kvantifikace vlivu dopravního hluku).

STAV 0 – stávající stav
Výpočtový stav představuje v rámci hlukového modelu současný tvar tělesa skládky (nejvyšší
plocha se nachází cca 340 m n. m.), v hlukovém modelu jsou na povrchu tělesa skládky,
u jihovýchodní hrany umístěny zařízení skládky (2× kompaktor, 1× kolový nakladač, 1×
traktor).
STAV 1 – realizační stav
Realizací záměru dojde postupným ukládáním odpadu k výškové úpravě a dotvarování doposud
nezrekultivované části tělesa skládky formou navýšení o cca 10 m. Výpočtový stav představuje
v rámci hlukového modelu realizační tvar tělesa skládky (nejvyšší plocha se nachází cca
350 m n. m.), v hlukovém modelu jsou na povrchu tělesa skládky, u jihovýchodní hrany
umístěny zařízení skládky (2× kompaktor, 1× kolový nakladač, 1× traktor).
Je nutno zmínit, že kombinace použitých zařízení je nadhodnocená a představuje nejhorší
možnou variantu se zhoršenými podmínkami ve směru ke zvoleným výpočtovým bodům.
V reálné situaci se jednotlivé stroje budou pohybovat po celé ploše tělesa a pravděpodobně
nebudou v provozu všechny současně.
Součásti hlukového modelu výpočtových STAVů 1 a 2 byly modelovány pouze průmyslové
zdroje představující zařízení skládky KO. Zadání výpočtového roku není pro provoz
průmyslových zdrojů směrodatné (resp. nedochází k uplatnění koeficientů navýšení dopravy
jako je tomu v případě liniových zdrojů hluku).
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Součástí hlukové studie bylo provedeno vzájemné porovnání modelovaných výsledků
výpočtových stavů ve zvolených výpočtových bodech umístěných u objektů nejbližší obytné
zástavby (venkovní chráněný prostor staveb) a dále porovnání vypočtených údajů s požadavky
aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
STAV 2 – doplňkový stav
Výpočtový stav řeší v rámci hlukového modelu pouze provoz dopravy na komunikaci II/240
v obcích Tursko a Velké Přílepy. U vybraných obytných objektů byl vyhodnocen vliv tranzitní
dopravy souvisejících s provozem skládky. Výsledky hlukového modelu ve výpočtovém
STAVu 2 byly vyhodnoceny ve 2 variantách, a to S provozem skládky (s provozem skládkové
dopravy na komunikaci II/240) a BEZ provozu skládky (bez provozu skládkové dopravy na
komunikaci II/240). Následně byly vypočtené hodnoty LAeq porovnány z důvodu zjištění
příspěvku hluku vlivem provozu tranzitní dopravy související s provozem skládky.
Hlukový model zohledňuje charakter terénu, a proto byl model v programu Hluk+ řešen ve 3D,
tj. s vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)
v mapě měřítkem M 1:3572 s výškovým krokem 2 m, terénní přechody byly programem
automaticky dopočteny triangulací. Rovněž bylo v hlukovém modelu vykresleno ve 3D
samotné těleso skládky, a to pomocí vrstevnic ze situačního výkresu záměru s krokem po
1 výškovém metru.
V rozptylové studii (příloha č. 9) byly vypočteny imisní příspěvky následujících modelových
scénářů:
Výchozí stav – současný tvar tělesa skládky
-

vrchlík skládky dosahuje povolené kóty 340 m n. m.

-

2 ks kompaktorů Bomag (plošný zdroj znečištění)

-

pohyb vozidel na komunikaci II/240 mezi Velkými Přílepy a Turskem a na příjezdové
komunikaci mezi silnicí II/240 a skládkovým tělesem (liniové zdroje znečištění)
-

vliv všech vozidel

-

vliv pouze skládkové dopravy

Cílový stav – stav po úpravě tvaru tělesa skládky
-

vrchlík skládky dosahuje maximální povolené kóty 350 m n. m.

-

2 ks kompaktorů Bomag (plošný zdroj znečištění)

-

pohyb vozidel na komunikaci II/240 mezi Velkými Přílepy a Turskem, pohyb
skládkových vozidel na příjezdové komunikaci mezi silnicí II/240 a skládkovým
tělesem (liniové zdroje znečištění)

Výchozí stav reprezentuje provoz skládky, resp. provoz v prostoru aktivně provozované části
skládkového tělesa s umístěním zdrojů znečištění na povolené kótě 340 m n. m. a s úrovní
povrchu skládkového tělesa podle aktuálního geodetického záměru navýšeného na úroveň
stávající maximální kóty. Cílový stav modeluje ukládání odpadů v totožném prostoru, ale na
úrovni projektované maximální kóty 350 m n.m. Uvedené nadmořské výšky reprezentují
maximální nadmořskou výšku, ve které bude docházet k manipulaci s odpadem. Úroveň
rekultivovaného povrchu bude vždy o 1 m vyšší.
Řešení záměru zohledňuje v hodnocení vlivu na veřejné zdraví (příloha 10) následující varianty:
-

Varianta současné situace za současného provozu skládky Úholičky (varianta nulová).
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-

Varianta realizační při provozu záměru se zohledněním zvýšené cílové kóty ukládání
odpadů o cca 10 m, lokalitně i technicky je záměr rozvíjen již pouze jako univariantní,
pro tuto variantu byl podrobněji vyčíslen zdravotní efekt, který je spojen se skládkovou
dopravou a která bude díly realizaci záměru prolongována o několik let až do naplnění
navýšené kapacity skládky.

F. ZÁVĚR
Při zpracování této dokumentace byly shromážděny a analyzovány všechny dostupné údaje
a informace, byly zhodnoceny veškeré charakteristiky a očekávané vlivy záměru na životní
prostředí stanovené přílohou č. 4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
Předložený výstup odpovídá úrovni stávajících podkladů, evidenci jiných zájmů na využívání
území a prozkoumanosti jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru,
které vyplývá z návaznosti na stávající skládku a požadavků investora na vlastní řešení
navrhovaného rozšíření.
Podle odborných studií autorizovaných specialistů, přiložených k této dokumentaci, nebudou
očekávané negativní vlivy stavby v rozsahu požadovaném investorem takového rozsahu, aby
představovaly významnou ekologickou zátěž území a bránily tak realizaci posuzované stavby
v projektovaném kapacitním, technologickém a územním řešení hodnoceném zpracovatelem
v Dokumentaci.
Očekávané negativní vlivy a rizika, která jsou s realizací a provozem hodnocené stavby
spojeny, nelze považovat za tak významné, že by byly důvodem k odmítnutí realizace stavby
v navrženém rozsahu.
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika
plynoucí z realizace záměru jsou hodnocena jako velmi nízká až zanedbatelná, beze změny
současného stavu. I po realizaci záměru bude dominantním vlivem stávající hluková
charakteristika oblasti a imisní zátěž atmosféry, jejíž součástí je v současné době i zátěž
modelovaná pro nulovou variantu záměru, a komunální dopravní zátěž prostředí z dopravního
provozu na komunikační síti a z jiných zdrojů znečištění ovzduší a hluku, které se záměrem
a jeho realizací nesouvisí.
Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek
životního prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže
území.
Prosazování nulové varianty (bez realizace záměru) je na místě v případě činnosti zatěžující
okolní prostředí nad únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace
rozsáhlých území, likvidace cenných ekosystémů, produkce značného objemu toxických
odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný z uvedených negativních důsledků nebyl
u hodnoceného záměru identifikován.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Investor záměru:
FCC Regios, a. s.
Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy
IČ:

46356487

Název záměru:
Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky“
Umístění záměru:
Skládka S-OO3 Úholičky s odděleným sektorem S-OO1 se nachází severně od obydleného
území obce Úholičky, v katastrálních územích obcí Úholičky a Tursko, v okrese Praha – západ,
ve správním obvodu obcí Úholičky (převážná část skládky) a Tursko, ve Středočeském kraji.
Nejbližší zástavba obytných domů se nachází ve vzdálenosti 770 m od tělesa skládky, ale vůči
ploše záměru, tj. dotčené ploše vrchlíku skládky, je nejbližší obytná zástavba situována ve
vzdálenosti 1,0–1,3 km jižním až jihovýchodním směrem v obci Úholičky, východně přes řeku
Vltavu se nachází osada Řež (část obce Husinec). Další obytná zástavba se nachází
severovýchodním směrem v obci Tursko ve vzdálenosti cca 2,0 km severně od plochy záměru.
V zájmové oblasti se mimo plochy skládky nachází zejména zemědělsky obdělávané pozemky
a také jihovýchodním směrem lesní porosty.
Všechny pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele FCC Regios, a. s., který je současně
provozovatelem skládky.
Charakteristika záměru:
Skládka Úholičky umožňuje ukládání odpadů kategorie „O“ – ostatní, včetně stavebních sutí
a zeminy a slouží pro ukládání odpadu jiných původců na základě smluvních vztahů z okolí
Prahy.
Stávající kapacita skládky je dle územního rozhodnutí a integrovaného povolení 2 827 000 m3.
Záměr představuje výškovou úpravu a dotvarování doposud nezrekultivované části tělesa
skládky formou navýšení části vrchlíku o cca 10 m (na ploše o rozloze 4,2 ha) a tím zvětšení
kapacity skládky o objem 300 tis. m3 (jedná se o objem po sesednutí, konsolidaci
a stabilizování celého tělesa).
Cílem záměru je prodloužení životnosti skládky navýšením její kapacity za stávajících
provozních podmínek a zajištění funkčnosti zařízení i po roce 2024 pro odpady, které nebude
možno využívat materiálově ani energeticky a jediným možným způsobem likvidace těchto
odpadů bude skládkování. Navýšená kapacita skládky při zachování současného množství
pravidelně ukládaného odpadu vystačí cca na 3 roky ukládání odpadu. Lze ale předpokládat, že
při zvýšení materiálového, popř. energetického využití odpadů se roční ukládka odpadů sníží
a životnost skládky se tím prodlouží.
Realizací záměru se nijak nezmění charakter zařízení, používané technologie, složení
ukládaných odpadů ani objem jejich pravidelného návozu. Areál skládky bude napojen na
stávající inženýrské sítě, dopravní napojení skládky bude rovněž stávající, prostřednictvím
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příjezdové komunikace přímo ze silnice II/240 Velké Přílepy – Tursko. Provoz „navýšené“
části skládky bude integrální součástí provozu stávajícího areálu. V důsledku navýšení kapacity
nebudou na skládku ukládány jiné než v současnosti ukládané odpady povolené platným
integrovaným povolením, v souvislosti s provozem skládky nebudou vznikat jiné odpady ani
jejich množství, než vznikají v současnosti.
Situace tělesa skládky, včetně dotčené plochy vrchlíku, která bude v rámci záměru navýšena,
je znázorněna následujícím obrázku 8.

Obrázek 8 Situace tělesa skládky

Celková rekultivace skládky bude provedena nejpozději do 3 let od ukončení skládkování.
Navrženou úpravou tvaru tělesa skládky budou dotčeny tyto stávající stavební objekty:
Technická rekultivace – II. etapa, část III. etapy a IV. etapa,

-

SO 30

-

SO 05 a SO 32 Odplynění tělesa – II. etapa, část III. etapy a IV. etapa

-

SO 31 a SO 37 Sadové úpravy a ozelenění tělesa skládky – II. etapa, část III. etapy a
IV. etapa

Rekultivační souvrství bude vybudováno z konstrukčních vrstev v souladu s platnou ČSN 83
8035. Dešťové vody z povrchu rekultivace budou svedeny do obvodového odvodňovacího
příkopu ve dně se žlabovkou, vedeného v patě rekultivace podél provozní komunikace.
Recirkulace průsakových vod a výtlak výluhových vod, sloužící k omezení akumulace
průsakových vod v akumulační nádrži průsakových vod a umožňuje jejich vracení zpět do
tělesa skládky, zvyšuje vlhkost uloženého odpadu a tím podporu průběhu methanogenních
procesů.
Odplyňovací systém skládky bude tvořený stávajícími jímacími studnami, které budou
postupně nadstavovány. Odvod plynů z jímacích studní bude zajištěn do plynového
hospodářství stávající skládky.
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V rámci sadových úprav je pro začlenění do krajinného rázu okolní přírody navržena na
povrchu tělesa skládky skupinová výsadba keřů. K výsadbě budou využity původní druhy travin
a dřevin. Zatravnění bude provedeno travní směsí s protierozním účinkem pro sušší extenzivní
stanoviště s nízkou náročností na údržbu. Keřový porost bude vysazován ve skupinách kvůli
snadnější údržbě travního porostu a zeleně. Celkem je k výsadbě navrženo cca 7 240 keřů.
Projektový záměr je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje pro období 2016–2025, konkrétně s cílem který hovoří o potřebě využívání
stávajících zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni, tzn. jsou v souladu
s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími dostupnými technikami. Skládka
Úholičky všechny tyto požadavky splňuje.
Vlivy záměru:
Realizací záměru nedojde ke změně plošné rozlohy vlastního tělesa skládky, celé těleso skládky
je a nadále bude směrem do podloží nepropustně zatěsněno. Z tohoto důvodu se nepředpokládá
jakékoliv riziko znečištění půdy a horninového prostředí. Stávající sklony svahů budou
zachovány, takže se nepředpokládá riziko vzniku erozních procesů.
Navýšením vrchlíku skládky nebudou změněny stávající odtokové poměry v areálu skládky.
Skládka je zabezpečena proti vnikání srážkový vod do tělesa, průsakové vody jsou svedeny do
jímek průsakových vod. Provoz skládky zahrnuje pravidelný monitoring kvality podzemních
a průsakových vod. Navrhovaným záměrem nedojde k negativnímu působení na povrchové či
podzemní vody.
Ovlivnění klimatických poměrů v důsledku realizace záměru se nepředpokládá. V rámci
záměru nedojde k navýšení zpevněných ploch v území a nemůže být tedy ani teoreticky
ovlivněno lokální mikroklima.
Záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a zájmy památkové péče, rovněž neznamená
žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy.
Nedojde k ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce skladebných prvků ÚSES a VKP.
Záměr v této podobě představuje málo významné, trvalé, přijatelné ovlivnění krajinného rázu.
Jeho realizace nezpůsobí výrazné ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších
pohledech oproti stavu bez navýšení skládky.
Realizace záměru nezhorší kvalitu ovzduší, nedojde ke změně celkových ročních imisních
koncentrací znečišťujících látek. Odstup ročních imisních koncentrací od imisních limitů se
v obytné zástavbě nezmění. Vlivem realizace záměru nedojde v modelové oblasti k překročení
imisních limitů. Vzhledem k uvedeným výsledkům modelování lze konstatovat, že vlivem
záměru nedojde k dopadům na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel.
Případný vliv záměru na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se znečišťováním ovzduší
lze hodnotit jako nevýznamně pozitivní, v praxi nulový.
Pro stanovení vlivů na hlukovou situaci byly pro výpočet celkové předpokládané změny
v řešeném území použity údaje z akreditovaného měření hluku. Na základě modelovaných
výsledků lze konstatovat, že vlivem realizace záměru dojde k mírnému navýšení hladiny LAeq
z provozu stacionárních zdrojů (zařízení skládky) ve všech zvolených výpočtových bodech.
K nejvýznamnější změně dojde u výpočtového bodu 1, kdy bylo v realizačním stavu
modelováno navýšení hlukové zátěže o 2,0 dB, přesto bude v realizačním stavu hygienický
limit ve výši 50 dB pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, v souvisejících na sebe

FCC Regios, a. s.

122

Dokumentace EIA

Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky

navazujících nejhlučnějších hodinách, v denní době dodržen, ve všech zvolených výpočtových
bodech. Modelované hodnoty se pohybují hluboko pod hranicí hyg. limitu.
Hlukový model byl zkalibrován za pomocí výsledků z autorizovaného měření hluku (TESO
Ostrava s. r. o.,11/2019). Ačkoliv v měřících místech/zvolených výpočtových bodech (5, 6, 7
a 8) v současné době dochází k překračování hyg. limitu pro dopravu při použití korekce dle
sloupce 3), tabulky 1), části A), přílohy č. 3 NV č. 272/2011 Sb. LAeq,16h,DEN = 60 dB
a LAeq,8h,NOC = 50 dB lze konstatovat, že příspěvek hluku z dopravy související s provozem
skládky na hlukovou situaci v obcích Tursko a Velké Přílepy je minoritní do 0,6 dB. Jedná se
o průměrnou hodnotu za provozní dny, vypočtenou na základě dostupných podkladů. V případě
ukončení provozu skládky by i nadále docházelo překračování hyg. limitu.
Z posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplývají následující závěry:
-

Hlukové klima se v řešeném území v denní i noční době v důsledku realizace záměru
v celém modelovaném území nezmění a modelová situace nebude pocítitelná smyslově ani
prokazatelná přístrojovým měřením jako změna ve srovnání se současnou hlukovou
situací. Proto není nutno uvažovat o významné subjektivní změně faktoru pohody na
modelovaných IRB v denní ani noční době.

-

Kvantitativní hodnocení očekávané změny počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje, že se po
realizaci záměru počet osob s určitým stupněm rozmrzelosti nezmění, a to ve všech
stupních (silné, střední i mírné obtěžování hlučností).

-

Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje záměr pro hodnocené škodliviny
riziko ohrožení veřejného zdraví. Samotný imisní příspěvek hodnoceného záměru
z hlediska očekávaného vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně dotčených
nejbližších osídlených lokalitách bude nepatrný a v některých případech dosahuje dokonce
zanedbatelných záporných hodnot, významná změna celkové imisní zátěže v modelované
oblasti se proto nepředpokládá. Imisní příspěvek záměru bude nevýznamným zdrojem
imisí škodlivin, v obydlených oblastech bude jeho zdravotní vliv zanedbatelný nebo se
dokonce očekává nepatrné snížení imisní zátěže ve srovnání s nulovou variantou, což se
projevuje v nepatrném počtu očekávaných případů poškození zdravotního stavu
exponované populace vlivem realizace záměru. V některých částech dotčeného území se
dokonce očekává zanedbatelné snížení zdravotního rizika pro realizační variantu ve
srovnání s variantou nulovou, tento rozdíl se však v praxi neprojeví.

Celospolečenským přínosem je především realizace a plnění zásad programu odpadového
hospodářství Středočeského kraje. Z tohoto pohledu se realizace záměru jeví jako potřebná.
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních stavech
a haváriích.
Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné vylučující kritérium, které by mohlo být důvodem
k nerealizování záměru.
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