
Pro :
Ministerstvo životního prostředí
Ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí
Ing. Jaroslava Honová
Vršovická 65
10000 Praha 10 - Vršovice

Od :
Níže podepsaní občané obce Nelahozeves
Viz. Příloha 1  : Seznam občanů podávající připomínky k  Posudku o vlivech záměru „Skládky Uhy – IV. 
Etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna“ na životní prostředí

Připomínky,námitky a požadavky občanů Nelahozevsi ve věci 
„ P O S U D EK k dokumentaci o vlivech záměru „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky 
odpadů a kompostárna“ na životní prostředí. Kod EIA MZP303. 

1) Dne 26.4. 2010 byla z MŽP odeslána k vyjádření  obecnímu úřadu Nelahozeves  dokumentace 
vlivu záměru na životní prostředí (značka 36268/ENV/10) – informace o dokumentaci měly být 
zveřejněny vyvěšením na úřední desce + nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým 
způsobem (např. místní tisk). Obecnímu úřadu bylo dále doporučeno vyvěsit informace i na 
dalších vývěskách v ostatních částech obce.  

Obecní úřad nezveřejnil řádně informace a ani se neřídil dalšími doporučeními.Vzhledem k tomu,  
že jde závažný zásah do okolní krajiny a přírodního prostředí, domníváme se že tímto byl porušen  
§16 bod 3) (zveřejnění informací) a § 17 (veřejné projednání) zákona č.100/2001 Sb.a také §10a  
(aktivní zpřístupňování informací) zákona č 123/1998 Sb.
Žádáme o prodloužení lhůty k     podání připomínek k     dokumentaci.  

2) Zastupitelstvo obce  na svém zasedání dne 22.4.2010 projednalo záměr investora skládky a 
souhlasilo s předloženou studií. Toto stanovisko bylo poté zasláno dne 18.5.2010 na Ministerstvo 
životního prostředí (došlo 7.6.2010).   Zasedání zastupitelstva, kde se tato informace 
projednávala nebylo veřejné, jediné veřejné zastupitelstvo v roce 2010 se konalo 28.1.2010, kde 
o podobném záměru nepadla žádná zmínka. Zastupitelstvo tímto fakticky schválilo záměr o čtyři 
dny dříve než vůbec došlo k jeho zveřejnění ministerstvem životního prostředí.
Proto namítáme, že stanoviskoobce Nelahozeves zaslané na MZP 18/5/2010 není platné.
Požadujeme aby si MZP vyžádalo nový souhlas obecního zastupitelstva.

3) EIA – posuzuje kromě jiného i vliv na zdraví občanů, v úvahu je brán ale pouze hluk, nikoliv už 
vibrace, které budou na obyvatele přilehlých komunikací po trase dopravy odpadů (70% dopravy 
jde přes obec Podhořany) mít vliv díky zvýšenému provozu. Navíc se uvažuje (dle e-mailu ing. 
Libora Luňáčka ze spol. ASA, který odpovídal na zaslané dotazy obyvatele), o využití souprav k 
návozu odpadu, kdy by se místo průměrných 4,5 tuny mělo vozit až 20 tun. 
Nárůst nákladní dopravy o 34 vozů na celkových 196 je významný (nárůst o 20%), což není  
v     posudku uvedeno.  
Přístupová komunikace přes obec Nelahozeves (městská část Podhořany) neodpovídá  
konstrukčně takovému zatížení, čímž tím ohrožen majetek dotčených občanů. Požadujeme, aby  
dokumentace obsahovala řešení této situace.



4) V části řešení havárií (str. 143 EIA) je pro případ požáru uvedeno, že se situace ohlásí hasičskému 
sboru v obcích Nelahozeves a Úholičky 
Nelahozeves ani Úholičky  nemají profesionální  hasičský sbor. Z     toho vyplývá, že požární   
dokumentace nebyla řádně zpracována.

5) Navrhovaný záměr MZP303 se nachází v ochranném pásmu nadregionálního koridoru Šebín-K58.
(str 68 posudek k dokumentaci, MZP303). 
Proto požadujeme, aby byla provedena rekultivace nikoliv jako prostá technická dle příslušné  
normy ČSN, ale jako regionální centrum systému USES, a to v     rozsahu finančních prostředků, jež   
jsou kumulovány na zvláštním účtu pro rekultivaci a následnou péči o předmětnou sládku.
Požadujeme uvést do provozního řádu pravidelnou(1x za 3 měsíce) kontrolu výsadby dřevin po  
celou dobu zákonné lhůty. 

6) Nesouhlasíme se stanoviskem, že jde pouze o minimální vliv na ŽP a zdraví občanů. 
Důvodem je zejména kombinace vlivu skládky s ostatními negativními vlivy na životní prostředí 
v obci.  Jedná se o :
- Stará ekologická zátěž (sudy s chemickým odpadem) v těsné blízkosti skládky a obce
-  Pozůstatky továrny s provozy na zpracování tuků
- skladiště ropných produktů MERO
Požadujeme, aby před rozhodnutím ve věci umístění o lokalizaci stavby bylo detailně objasněno  
umístění starých ekologických zátěží (sudy s     karcinogenními styreny).   
Požadujeme, aby MZP nevydávalo souhlasné stanovisko s     předmětným záměrem, dokud nebude   
lokalizace starých zátěží detailně a spolehlivě doložena a tyto odstraněny.

7) Namítáme, že tvrzení, že v dané lokalitě nejsou žádné objekty (rostlinné či živočišné), jež by 
podléhaly zvláštní ochraně dle příslušného zákona není pravdivé. 
Je zde prokázán výskyt i jiných živočišných druhů, než jsou zmiňovány v     dokumentaci k EIA, např.   
Roháč obecný   (  Lucanus servus)  

8) Požadujeme dopracování „Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst. 5.   
a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. V platném znění“, tak aby v ní byly zřetelně odděleny vlivy  
rozšíření samotné skládky odpadů Uhy – IV. Etapa a samostatně vliv kompostárny. 
Dokumentace neobsahuje popis produkce zápachu kompostárny a v oblasti zápachu se věnuje 
pouze skládce.

9) V kapitole D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
není uvedena použitá celodenní intenzita všech vozidel tzv. RPDI (tedy i vozidel, která nemají 
zdroj a cíl v oblasti skládky). Tato intenzita byla jedním ze vstupů pro výpočet hluku z dopravy,
a to jak ve variantě PAS, tak ve výhledových variantách – Stav 1 a Stav 2.


