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Krajský úřad Středočeského kraje 

Odbor regionálního rozvoje 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

V Nelahozevsi dne 3. 12. 2012 

 

Doplnění odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „SKLÁDKA UHY – IV. ETAPA rozšíření 

skládky odpadů“ 

Občanské sdružení Nelahozeves, IČO: 228 496 45, se sídlem v Nelahozevsi, Školní 3, 277 51 

Nelahozeves (dále jen „OsN“), jako účastník územního řízení vedeného v prvním stupni 

Městským úřadem Kralupy nad Vltavou, stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“) pod 

sp. zn. MUKV-S 864/2012 VYST, ve druhém stupni Krajským úřadem Středočeského kraje, 

odborem regionálního rozvoje pod sp. zn. SZ 138496/2012/KUSK REG/LS, v souladu s § 36 

odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vazbě na § 93 odst. 1 správního řádu, 

doplňuje text odvolání podaného dne 31. 7. 2012 proti rozhodnutí o umístění stavby 

„SKLÁDKA UHY – IV. ETAPA rozšíření skládky odpadů“ vydaného stavebním úřadem dne 

9. 7. 2012, č. j. MUKV 21611/2012 VYST (dále jen „územní rozhodnutí“). 

Doplnění se týká bodu 5 odvolání – „Rozpor záměru s územním plánem obce 

Nelahozeves“, části e) „Veřejný zájem“. 

OsN v této části odvolání vyjádřilo přesvědčení, že předložený záměr výstavby skládky 

není ve veřejném zájmu a nevztahuje se tedy na něj § 18 odst. 5 ve vazbě na § 2 odst. 1 

písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, podle nějž lze 

v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat technickou infrastrukturu 

pouze v případě, že tato technická infrastruktura je zřizovaná nebo užívaná ve veřejném 

zájmu (tzv. veřejná technická infrastruktura). 

Tento názor OsN opřelo o širokou a podrobnou argumentaci založenou mj. na skutečnosti, 

že současná kapacita skládek na území Středočeského kraje je dostatečná a výstavba 

nové skládky není objektivně potřebná. 

Toto vyjádření OsN dále upřesnilo v replice ze dne 15. 10. 2012, v níž reagovalo na 

vyjádření žadatele k odvolání (str. 6 pod nadpisem „K vyjádření žadatele, kapitola VII., 

odst. 66 až 73“). 

Na webových stránkách Středočeského kraje bylo před několika dny zveřejněno 

„Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2011“ 

(http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/odpadove-

hospodarstvi/materialy-stredoceskeho-kraje/plan-odpadoveho-hospodarstvi-

stredoceskeho-kraje-a-jeho-vyhodnoceni.htm, dále jen „Vyhodnocení POH“), 

vypracované na základě ustanovení § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

v platném znění. 

Tento dokument plně podporuje tvrzení OsN, že kapacita skládek na území Středočeského 

kraje je dostatečná a budování dalších kapacit není objektivně nutné. 

Ve Vyhodnocení POH je na několika místech konstatováno, že kapacita skládek ve 

Středočeském kraji je natolik velká, že to má za následek dovoz odpadů do 

Středočeského kraje za účelem skládkování: 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/odpadove-hospodarstvi/materialy-stredoceskeho-kraje/plan-odpadoveho-hospodarstvi-stredoceskeho-kraje-a-jeho-vyhodnoceni.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/odpadove-hospodarstvi/materialy-stredoceskeho-kraje/plan-odpadoveho-hospodarstvi-stredoceskeho-kraje-a-jeho-vyhodnoceni.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/odpadove-hospodarstvi/materialy-stredoceskeho-kraje/plan-odpadoveho-hospodarstvi-stredoceskeho-kraje-a-jeho-vyhodnoceni.htm
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 V kapitole 2.3.2.1 na straně 45 se uvádí: „Z pohledu snižování skládkování BRKO 

(biologicky rozložitelných komunálních odpadů – pozn. OsN) je Středočeský kraj 

znevýhodněn nejen svou polohou, díky čemuž je zde úzká vazba s hlavním městem 

Praha resp. z pohledu produkce odpadů úzká vazba s krajem s největší produkcí 

odpadů v ČR, ale také tím, že je na území Středočeského kraje provozováno 

několik velkých skládek odpadů, což má za následek dovoz odpadů do 

Středočeského kraje za účelem skládkování. Odpady jsou do Středočeského kraje 

dováženy zejména z hlavního města Prahy.“ 

 V kapitole 2.3.2.4 na straně 56 se uvádí: „U SKO (směsných komunálních odpadů – 

pozn. OsN) bylo v roce 2011 zaskládkováno o 60 tis. t odpadu více, než bylo na 

území kraje vyprodukováno. U objemných odpadů bylo v roce 2011 

zaskládkováno o téměř 30 tis. t odpadu než bylo v kraji vyprodukováno, což se 

rovná cca 60% celkové produkce objemných odpadů na území kraje. Toto svědčí 

o výrazném dovozu odpadů do Středočeského kraje za účelem jejich 

skládkování.“ 

 V kapitole 3.1 na straně 57 Vyhodnocení POH se uvádí: „Středočeský kraj je 

vzhledem k existenci několika větších skládek odpadů na svém území krajem, kam 

se odpady dováží i z okolních krajů za účelem skládkování. Tomuto stavu navíc 

ještě přitěžuje, že Středočeský kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu, která jako 

kraj eviduje nejvyšší produkci odpadů. Zcela prokazatelně, končí část komunálních 

odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy (i přes existenci ZEVO Malešice 

a několika skládek na území hl. m. Prahy) na skládkách Středočeského kraje.“ 

 V kapitole 3.2 na straně 60 Vyhodnocení POH se uvádí: „Další z příčin je dovoz 

odpadu na území Středočeského kraje za účelem skládkování. Ve Středočeském 

kraji se nachází hned několik skládek, jenž disponují velkou kapacitou, která je 

využívána původci a oprávněnými osobami z dostupné dopravní vzdálenosti. 

Největší podíl skládkovaných odpadů tvoří SKO, který obsahuje 48 % hm. biologicky 

rozložitelné složky. V roce 2011 bylo zaskládkováno o 114,9 tis. t SKO více, než bylo 

na území kraje vyprodukováno, což odpovídá přibližně 55 tis. t BRKO (za 

předpokladu, že obsah BRKO v SKO je roven 48%).“ 

Z uvedených citací vyplývá, že nejenže budování dalších skládkových kapacit ve 

Středočeském kraji není nutné, protože stávající skládky zcela pokrývají produkci odpadů 

v kraji, ale je naopak v zájmu Středočeského kraje, aby další kapacity na jeho území již 

budovány nebyly, protože pouze touto cestou lze zabránit dovozu odpadů z jiných krajů. 

Současně Vyhodnocení POH znovu potvrdilo skutečnosti, které OsN uvedlo již v textu 

odvolání: současná kapacita skládek na území Středočeského kraje je dostatečná, což 

dokládáme následujícím výpočtem. 

Na území kraje bylo dle Vyhodnocení POH v roce 2011 uloženo na skládky: 

 845 tisíc tun ostatních odpadů (OO) 

 595 tisíc tun komunálních odpadů (KO) 

Celková kapacita skládek činila dle vyhodnocení POH k 31. 12. 2011: 

 12 042 tisíc m3 skládek OO 

 25 801 tisíc m3 skládek KO 

Pokud by v následujících letech bylo uloženo na skládky OO a KO stejné množství jako 

v roce 2011, kapacita skládek OO by při běžně uváděném hutnění 1 t/m3 stačila na  
12042

845
= 14,25 let. 
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Pokud bychom vyšli z předpokladu, že veškerý komunální odpad bude uložen výhradně 

na skládkách komunálního odpadu, které nejsou současně skládkami ostatního odpadu, 

a na skládky ostatního odpadu bude ukládán pouze odpad, který není komunálním 

odpadem, pak platí, že: 

 kapacita skládek KO by stačila na 
25801−12042

595
= 23,12 let 

 kapacita skládek OO by stačila na 
12042

845−595
= 48,17 let 

Tato čísla však vycházejí z předpokladu, že se roční objem odpadů ukládaných na skládky 

v následujících letech nezmění. 

Roční produkce odpadů kategorie OO na území Středočeského kraje se přitom již čtvrtým 

rokem stále snižuje (viz Vyhodnocení POH – tabulka 2.1.4a na str. 10) a pro další roky se 

předpokládá další pokles. Současně se trvale snižuje i podíl odpadů ukládaných na 

skládky (viz tabulka 2.1.4f na str. 15), což je dáno vyšší efektivitou zpracování odpadů jiným 

způsobem než skládkováním. 

Cíl snižování množství skládkovaných BRKO sice není ve Středočeském kraji plněn (v roce 

2011 došlo k mírnému nárůstu oproti roku 2010), dle Vyhodnocení POH je to však dáno 

právě dovozem odpadů z jiných krajů. K tomu se v kapitole 2.3.2.1 na straně 45 uvádí: „Za 

předpokladu, že by na území Středočeského kraje bylo ukládáno na skládky pouze 

množství BRKO vyprodukované původci na území kraje, množství BRKO uloženého na 

skládky by pokleslo na cca 199,8 tis. tun. V přepočtu na 1 obyvatele Středočeského kraje 

by hodnota činila cca 156 kg BRKO uloženého na skládky.“ Za tohoto předpokladu by 

docházelo i k trvalému snižování množství skládkovaných BRKO. 

Tyto trendy potvrzuje i souhrnné hodnocení v kapitole 3.1 na str. 57: „Z vyhodnocení plnění 

cílů POH Středočeského kraje je patrná zvyšující se míra využívání odpadů, rostoucí trend 

lze pozorovat zejména u recyklace stavebních odpadů, materiálového využití biologicky 

rozložitelných odpadů a recyklace spotřebitelských obalů. Další oblastí, která se na území 

Středočeského kraje daří od roku 2009 plnit, je postupné snižování odpadů ukládaných na 

skládky.“ V jiných částech Vyhodnocení POH je pak popsáno, jaké kroky hodlá kraj činit, 

aby byl podíl BRKO ukládaných na skládky v následujících letech snižován. V této 

souvislosti je zmiňována mj. plánovaná výstavba mechanicko-biologických úpraven (MBÚ) 

v Mníšku pod Brdy, Radimi a Mladé Boleslavi. 

Z výše uvedeného vyplývá, že současná kapacita současných skládek na území 

Středočeského kraje ve skutečnosti pokryje poptávku ještě na mnohem delší dobu, než 

jsme uvedli ve výpočtu výše. 

Všechna výše uvedená fakta prokazují, že předložený záměr není v žádném případě 

vyvolán objektivní potřebou zajišťování dodatečných skládkových kapacit, ale jde o 

běžný podnikatelský projekt, kterým si chce žadatel upevnit svou pozici na trhu. Proto je 

vyloučeno, aby Skládka Uhy byla v daném kontextu ve veřejném zájmu, a tedy na daný 

záměr nelze uplatnit § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

 

S pozdravem 

Ing. Josef Kebrle 

předseda Občanského sdružení Nelahozeves 


