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EIA: Podání připomínek k záměru 

„Skládka Uhy – V. etapa, rozšíření skládky odpadů“, 

kód záměru MZP402 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65 

100 10 Praha 10-Vršovice 

 

V Nelahozevsi dne 3. 12. 2012 

 

EIA: Podání připomínek k záměru „Skládka Uhy – V. etapa, rozšíření skládky odpadů“, kód 

záměru MZP402 

 

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

Nelahozeves (dále jen „OsN“) tímto podává připomínky k záměru „Skládka Uhy – V. etapa, 

rozšíření skládky odpadů“ v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění. 

1. Vazba na záměr „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření 

skládky odpadů a kompostárna“ 

V současné době probíhá územní řízení pro záměr „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření 

skládky odpadů“, které je podmnožinou původního záměru „Skládka Uhy – IV. etapa, 

rozšíření skládky odpadů a kompostárna“ projednávaného v procesu EIA v roce 2010. 

Žadatel má u Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou podanou platnou žádost o umístění 

zmenšeného záměru. 

Po vydání územního rozhodnutí na tento záměr nemůže nikdo žadateli zabránit v tom, aby 

oba záměry (IV. a V. etapu) provozoval současně, a nic na tom nemění ani skutečnost, že 

sám žadatel v dokumentaci tvrdí, že od záměru IV. etapy ustoupil. Kdyby žadatel skutečně 

ustoupil od záměru IV. etapy, mohl vzít zpět žádost o umístění stavby. Na tom nic nemění 

ani skutečnost, že územní řízení je v současné době ve fázi odvolání, neboť z § 45 odst. 4 

správního řádu jednoznačně vyplývá, že žádost lze vzít zpět i v průběhu odvolacího řízení; 

tato možnost je vyloučena pouze v období mezi vydáním rozhodnutí prvoinstančním 

orgánem a zahájením odvolacího řízení. Žadatel však žádost o umístění stavby zpět nevzal 

a jeho tvrzení, že od záměru ustoupil, je tedy zcela nedůvěryhodné. 

O trvajícím zájmu žadatele provozovat IV. etapu svědčí i skutečnost, že žadatel dne 22. 2. 

2012 podal u obce Nelahozeves návrh na pořízení změny územního plánu obce, jehož 

podstatou je změna využití plochy IV. etapy (v původním rozsahu) na skládku odpadů (na 

výkresu níže sytě červená barva). Pokud žadatel skutečně nemá zájem provozovat 

IV. etapu, měl by vzít tento návrh zpět. 
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Za věrohodné nelze považovat ani tvrzení, že žadatel již nehodlá provozovat 

kompostárnu. Dne 17. 2. 2012 se žadatel obrátil dopisem na Ministerstvo životního prostředí 

s dotazem, zda je záměr (myšlen záměr IV. etapy v původním rozsahu a včetně 

kompostárny) možné pro navazující řízení rozdělit na několik samostatných staveb. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že žadatel má v úmyslu realizovat záměr „Skládka Uhy – IV. etapa, 

rozšíření skládky odpadů a kompostárna“ v plném rozsahu a pouze se jej rozhodl realizovat 

postupně ve dvou krocích, což posvětilo i samotné ministerstvo v dopise žadateli ze dne 

24. 2. 2012, č. j. 15614/ENV/12. 

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je účelem posuzování vlivů na životní prostředí 

„získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí“. Objektivního obrázku o daném 

záměru lze dosáhnout jedině v případě, že bude posuzován společně se IV. etapou 

a nebo v případě, že bude neprolomitelným způsobem vyloučeno současné provozování 

IV. a V. etapy. V opačném případě by mohli žadatelé snadno obcházet proces EIA tím, že 

by záměrně rozdělovali své záměry na více menších částí a každou nechali projít 

procesem EIA samostatně a tím by se vyhnuli komplexnímu a souhrnnému posouzení 

záměru jako celku. 

Je přitom zřejmé, že paralelní provozování IV. a V. etapy by mělo souhrnně vyšší dopady 

na životní prostředí než provozování každé etapy samostatně. 
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V této souvislosti odkazujeme i na požadavek širšího posouzení dopadů na životní prostředí 

v souvislosti s dalšími již existujícími ekologickými zátěžemi v oblasti (kapitola 12). 

2. Rozpor záměru se stavebním zákonem 

V kapitola B.I.5 se uvádí: „Záměr bude realizován na katastrálním území obcí Uhy 

a Nelahozeves. Vyjádření o souladu umístění záměru s územně plánovací dokumentací 

jsou uvedena v Příloze č.1 předkládané dokumentace.“ 

Obec Uhy nemá schválen územní plán. V takovém případě lze povolovat v extravilánu 

obce pouze stavby ve veřejném zájmu (viz § 18 odst. 5 stavebního zákona). Do této 

kategorie skládka nespadá, jak vyplývá i z připomínky specifikované v kapitolách 7 a 8, 

protože kapacita skládek na území Středočeského kraje je dostatečná. 

Záměr je i v rozporu s územním plánem Nelahozevsi. Požární nádrž a manipulační plocha 

má být umístěna v nezastavěném území a platí pro ni tedy totéž, co pro celý záměr 

skládky na území obce Uhy. 

Navíc příslušná plocha, v územním plánu Nelahozevsi označená jako „těžebna“, je určena 

k zemědělské rekultivaci: „S rekultivací na zemědělskou půdu se počítá nadále na volných 

plochách ve vytěžených prostorech po štěrkopísku. Nemusí jít o klasickou rekultivaci na 

ornou půdu. Přípustné je v zásadě jakékoliv ekonomicky opodstatněné využívání 

produkční schopnosti půdy, např. sady, pěstování energetické biomasy, okrasných rostlin, 

atd." (kapitola B.II.8.1.1 textové části územního plánu obce Nelahozeves). 

Konstatování Stavebního úřadu Kralupy (příloha č. 1 dokumentace), že tato pasáž je ve 

směrné části územního plánu, je irelevantní. Podle § 43 odst. 5 stavebního zákona je 

územní plán závazný pro rozhodování v území, a to jako celek, tedy nikoliv jen jeho části 

označené jako závazné. A protože součástí územního plánu je i jeho směrná část, je 

zjevné, že i tato směrná část je pro rozhodování území nepominutelná a závazná. 

Tento výklad jednoznačně potvrzuje i usnesení Nejvyššího správního soudu, č. j. 2 Ao 

2/2006-62 ve věci P. a. s. proti Hlavnímu městu Praha – Zastupitelstvu hlavního města Prahy, 

ze dne 30. 11. 2006. Nejvyšší správní soud v usnesení jasně dovodil, že směrná část 

územního plánu je také závazným podkladem pro územní rozhodování, a byla jím 

dokonce i v době účinnosti starého stavebního zákona: „Jestliže totiž ustanovení § 29 

stavebního zákona (myšlen zákon č. 50/1976 Sb. – pozn. OsN) rozlišuje závazné a směrné 

části řešení územně plánovací dokumentace, přičemž však formou obecně závazné 

vyhlášky je publikována toliko závazná část, mělo by z toho logicky vyplývat, že směrná 

část řešení není vůbec závazná, jelikož jí nebyla propůjčena náležitá forma publikace, z níž 

teprve lze usuzovat na její závaznost. Tak tomu však zjevně není, jelikož z obsahu 

stavebního zákona jasně plyne, že podkladem územního rozhodnutí je celá územně 

plánovací dokumentace (§ 37, § 39), bez ohledu na to, zda se jedná o její závaznou či 

směrnou část. Proto také územní rozhodnutí je nutně nezákonné i tehdy, jestliže je v 
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rozporu pouze se směrnou částí územně plánovací dokumentace (obdobně viz J. Doležal, 

J. Mareček, O. Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha, a. s., 2005, str. 86).“ 

3. Problematika odrazování ptáků 

V kapitole D.1, podkapitole „Problematika hlodavců, ptáků a hmyzu“ se uvádí: „Problém 

stahování ptactva do prostoru skládky bude řešen ve spolupráci s chovateli dravých 

ptáků. Ptactvo běžně navštěvující skládku jako zdroj potravy tak bude odrazeno. Dalším 

nezbytným krokem v tomto směru je organizace ukládání tak, aby aktivní plocha byla co 

nejmenší. Vhledem k tomu, že na ploše je stálý pohyb mechanizmů a hluk, jsou ptáci 

neustále plašeni. I tak by se však v omezené míře služeb chovatelů dravých ptáků mělo 

využívat, a to zejména v době, kdy na skládce není realizován provoz.“ 

Na skládce je zajištěn relativně stálý pohyb strojů a hluk pouze v provozní době. Mimo 

provozní dobu žádný pohyb strojů a hluk zajištěn není. 

V uplynulém období jsme provedli několik kontrolních návštěv okolí Skládky Uhy – III. etapa 

mimo provozní dobu. Ani v jednom případě jsme na skládce nezaznamenali přítomnost 

chovatele dravých ptáků a ptactvo na skládku nerušeně nalétávalo, jak je vidět např. 

z následující fotografie pořízené v sobotu 1. 12. 2012 z jihozápadu: 
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Tentýž záběr z větší vzdálenosti (pro představu, odkud byla fotografie pořízena – vpravo 

nádrže CTR Nelahozeves): 

 

Při exkurzi na skládce, kterou žadatel občanům Nelahozevsi umožnil dne 7. 3. 2011 na 

základě jedné z podmínek stanoviska EIA ke IV. etapě, byl sice přítomným občanům 

představen sokolník, ale ani poté, kdy s ním občané ukončili rozhovor a přemístili se na 

těleso skládky, nebyly aktivity sokolníka nijak viditelné, ptactvo nadále mohutně nalétalo 

na odpady, jak ilustruje následující snímek pořízený při exkurzi: 
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Stávající skládka III. etapa i záměr V. etapy jsou velmi blízko lidským obydlím, nejbližší 

zástavba je 350 metrů od skládky. Vynášením biologických odpadů racky a jinými ptáky, 

jakož i výkaly těchto ptáků je postižena zejména obec Uhy. Požadujeme přepracování 

dokumentace, která zjevně neodpovídá současné praxi na stávající skládce, tak aby bylo 

skutečně garantováno nenalétávání ptáků na skládku a aby tak tito ptáci nemohli 

roznášet biologický odpad do okolí, tj. do zejména do obce Uhy, ale i na území 

Nelahozevsi. 

4. Ochranné pásmo MERO 

Podle našich informací se v blízkosti záměru nachází ochranné pásmo produktovodu CTR 

Nelahozeves (MERO). Požadujeme, aby si žadatel opatřil stanovisko společnosti MERO 

k záměru, aby byl vyloučen vliv záměru na zařízení MERO. 
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5. Světelný smog 

Přinejmenším rodinný dům na adrese Uhy 150 (majitelé Václav Hottmar, Věra Hottmarová) 

má prokazatelně přímou viditelnost na skládku III. etapa, a vzhledem k umístění této 

nemovitosti jihozápadně od současné skládky bude přímá viditelnost zachována i pro 

skládku V. etapa. Obyvatelé tohoto domu jsou nuceni snášet intenzivní světelný smog 

vycházející z umělého osvětlení skládky. Požadujeme, aby byla dokumentace doplněna 

o analýzu dopadu osvětlení skládky na blízké nemovitosti, tj. aby bylo zjištěno, na jaké 

nemovitosti tento problém dopadá a jakou měrou. Na základě výsledku této analýzy by 

pak ve stanovisku MŽP měla být stanovena podmínka např. výsadby dřevin, které odstíní 

provoz skládky od dotčených obydlí. 

6. Výskyt vzácných druhů 

V dokumentaci se uvádí, že kolonie břehule říční (ohrožené a zvláště chráněné) se 

v zájmovém prostoru nenacházejí. S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit. Z přiložené 

fotografie jihozápadního okraje pískovny jsou v levé horní části zřetelné charakteristické 

hnízdní nory, které si břehule říční v těchto místech buduje. Fotografie byla pořízena dne 

1. 12. 2012. 
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Tatáž fotografie s větším přiblížením levého horního rohu svahu pískovny: 

 

Problematice břehule říční se věnovalo o stanovisko MŽP pro IV. etapu. V podmínce č. 6 

bylo uloženo „zachovat v maximální možné míře stávající volné stěny bývalého prostoru 

těžby štěrkopísků pro hnízdění zvláště chráněné břehule říční.“ U V. etapy toto není možné, 

protože záměru je situován až k samotné stěně. Výstavba skládky by tyto stěny zničila 

a hnízdění břehule znemožnila a tím dále zvyšovala míru jejího ohrožení. Proto je nezbytné 

těleso skládky zmenšit tak, aby stěna pískovny zůstala zachována v současné podobě. 

Dále se v jezírkách v dané lokalitě vyskytuje skokan zelený (silně ohrožený), skokan hnědý 

a kuňka obecná (ohrožená, v současné době jeden z nejohroženějších obojživelníků 

v ČR). Tato skutečnost není v dokumentaci vůbec zmíněna. 

Přítomnost skokana zeleného a skokana hnědého dokladují následující fotografie pořízené 

dne 3. 6. 2011: 
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Požadujeme, aby dokumentace byla vrácena k přepracování a zohlednila výskyt těchto 

ohrožených druhů v zájmovém prostoru. 

7. Nesoulad záměru s Plánem odpadového 

hospodářství 

Předložený záměr sice není v přímém rozporu s Plánem odpadového hospodářství 

Středočeského kraje (POH SK), ale je přinejmenším v nesouladu s jeho základními cíli (viz 

závazná část POH SK, kapitola 1): 

 Cíl 1.1 – nesoulad: Skládkování odpadů je v pořadí priorit způsobů nakládání s odpady 

uvedeno až na posledním 10. místě. 

 Cíl 1.4 – Skládku Uhy nelze označit za větší regionální či nadregionální zařízení, už z toho 

důvodu, že v současnosti je její provoz prakticky uzavřen (kapacita III. etapy skládky je 

vyčerpána). Místně příslušným regionálním centrem je bezpochyby Skládka Úholičky, 

která má navíc dobrý potenciál stát se skutečně komplexním regionálním centrem pro 

zpracování odpadů, protože vedle skládky ostatních odpadů s dostatečnou 

kapacitou (20+ let) je zde již v současné době provozována i třídicí linka pro 

separovaný odpad, jednotka na zpracování skládkového plynu s následnou výrobou 



 

 

 

> 13 < 

 

 

EIA: Podání připomínek k záměru 

„Skládka Uhy – V. etapa, rozšíření skládky odpadů“, 

kód záměru MZP402 

 

tepla a elektřiny a výroba alternativního paliva z plastového odpadu pro cementárny. 

Nic takového v prostoru Skládky Uhy provozováno není. 

 Cíl 1.6 – pouze s tímto jediným cílem (není podporována výstavba nových skládek 

odpadů) je záměr v souladu. 

 Cíle zde nezmíněné nejsou z hlediska předloženého záměru relevantní. 

Žadatel se v dokumentaci odkazuje na kapitolu 6 na str. 24, v níž se uvádí, že „na území 

kraje nebude od roku 2004 povolována výstavba nových skládek komunálních odpadů 

s celkovou kapacitou nižší než 250.000 tun nebo s ročním objemem ukládaných odpadů 

nižším než 20.000 tun.“. Žadatel však pomíjí, že dále v popisu tohoto cíle je uvedeno, že 

skutečným cílem je „vytvoření sítě funkčních velkokapacitních zařízení, provozovaných 

v souladu s právními předpisy jako dostatečné technické zázemí pro integrovaný systém 

nakládání s odpady v kraji.“ 

Dále se v textu uvádí, že kraj navrhne „síť optimálního využívání skládek s ohledem na 

stávající zařízení kraji“. Takto přímo nazvaný dokument zatím nevznikl, ale z dosavadních 

analýz je zřejmé, že Skládka Uhy v úvahách Středočeského kraje do páteřní sítě nepatří. 

Vyplývá to např. ze studie „Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady 

v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního 

odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)“ vypracované 

na objednávku Středočeského kraje v roce 2011, kde jsou na několika místech zvažovány 

různé varianty vytvoření páteřních center pro nakládání s odpady. Skládka Uhy není v této 

souvislosti vůbec uvažována ani v jedné variantě. 

V textu se dále uvádí, že bude „podporováno vytváření center komplexního nakládání 

s odpady, kdy jsou v areálu skládek provozována zařízení na využití odpadů (materiálové, 

biologické)“. Nic takového záměr nesplňuje. 

Záměr naopak spadá pod další bod POH SK, kde se uvádí, že „je omezován provoz 

skládek mimo síť optimálního využití“. 

8. Nepotřebnost záměru 

Záměr rozšíření skládky má bezpochyby negativní dopad na životní prostředí. Jsme 

přesvědčeni, že záměr by bylo možné, s ohledem na veřejný zájem ochrany životního 

prostředí, akceptovat pouze v případě, že výstavba nových skládkových kapacit v dané 

oblasti by byla objektivně potřebná a nerealizace záměru by byla mohla mít citelné 

dopady do ekonomiky nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Tak tomu ale zcela 

prokazatelně není, přestože žadatel v kapitole B.I.5 v souvislosti s vyčerpáním kapacity 

III. etapy Skládky Uhy tvrdí, že „v rámci regionu by tak došlo k významnému poklesu 

skládkovací kapacity“. Toto tvrzení není nijak rozvedeno a je nutné jej označit jako 

nepravdivé.  
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Pouhých 15 kilometrů od záměru V. etapy se nachází již zmíněná Skládka Úholičky (jejíž 

vlastník je shodou okolností majetkově propojen s žadatelem). Jen právě otevíraná IV. 

etapa této skládky má kapacitu více než 730 000 m3 (dle žádosti o změnu integrovaného 

povolení, kterou podala společnost REGIOS a. s. jako provozovatel skládky u Krajského 

úřadu Středočeského kraje dne 28. 2. 2011; stejný údaj o volné kapacitě uvádí i výše 

citovaná studie „Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady 

v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního 

odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)“). Jen objem 

této jediné etapy této jediné skládky pokryje regionální poptávku na několik let a zároveň 

se předpokládá další průběžné rozšiřování této skládky. Dle analytické části POH SK se se 

skládkováním v této lokalitě počítá až do roku 2031 a dle oficiálních údajů provozovatele 

má být kapacita skládky postupně rozšířena o plných 3 107 000 m3 (jak vyplývá z hlášení 

zaslaného společností REGIOS a. s. dle přílohy č. 23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Městskému 

úřadu Černošice za rok 2011). Taková kapacita pokryje regionální poptávku nejméně na 

dalších 20 let (a budou-li alespoň částečně realizována opatření stanovená v POH SK, tak 

i mnohem déle) a paralelní provozování Skládky Uhy vedle Skládky Úholičky není tedy 

objektivně potřebné. 

Nepotřebnosti Skládky Uhy svědčí už fakt, že III. etapa Skládky Uhy je už de facto zaplněna. 

Skládka sice ještě možná v omezené míře přijímá odpad, ale jen díky tomu, že většina 

stálých zákazníků byla přesměrována na jiné skládky společnosti .A.S.A., jak vyplývá 

z výroční zprávy společnosti Skládka Uhy, spol. s r. o. za rok 2011, která je k dispozici 

v elektronické Sbírce listin. Na III. etapu je tedy třeba již pohlížet jako na zaplněnou a 

současně konstatovat, že toto zaplnění nezpůsobilo žádné poruchy v nakládání s odpady 

v regionu. 

Na webových stránkách Středočeského kraje bylo navíc 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 nejen v regionu 

Mělnicka a Kladenska, ale na území Středočeského kraje jako celku 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: 

 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 

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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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 (viz výše zmínka o Skládce Úholičky), 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 z Vyhodnocení POH jednoznačně vyplývá, že 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 
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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  
     

   
       let. 

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 
           

   
       let 

 kapacita skládek OO by stačila na 
     

       
       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. 
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9. Nereálnost záměru 

Z důvodů uvedených v předchozí kapitole se jeví jako extrémně nadhodnocený údaj, že 

na skládku bude ročně uloženo 208 000 tun odpadů. V důsledku tohoto zjevně 

nesprávného údaje jsou pak uváděna i jiná chybná data, zejména doba skládkování, 

která bude při shodné celkové kapacitě záměru mnohem ve skutečnosti mnohem delší, 

než je uváděných 12 let. Požadujeme přepracování odhadů s ohledem na aktuální vývoj 

odpadového hospodářství ve Středočeském kraji (pokles objemu skládkovaných odpadů, 

zvyšující se podíl materiálového zpracování apod.). 

10. Hluk ve Velvarské ulici v Nelahozevsi, část 

Podhořany a Hleďsebe 

10.1 Obecný popis problému 

Současná dopravní infrastruktura, představovaná silnicí II. třídy č. 616, je pro obsluhu 

skládky nedostatečná v úseku komunikace procházejícího obcí Nelahozeves (části 

Hleďsebe II. a Podhořany). Situace v této části silnice je kritická. Je zde trvale nadměrná 

hlučnost, vibrace a prach. Silnice je ve špatném technickém stavu, v některých úsecích je 

příliš úzká a neumožňuje bezpečné vyhýbání nákladních vozidel. 

Prováděné opravy silnice, jejíž konstrukce není stavěna na takovou zátěž, jsou pouze dílčí 

a nekoncepční, spočívající v podstatě v neustálém záplatování a vrstvení asfaltu, což 

vede k tomu, že v současné době je vozovka v některých místech již na úrovni oken 

okolních domů. Sekundárním důsledkem je, že z některých pozemků nelze už na silnici ani 

vyjet autem, neboť výškový rozdíl je již příliš velký. 

Následující snímek ukazuje jednu z mnoha záplat na silnici, která při průjezdu nákladních 

vozidel způsobuje velkou hlučnost a otřesy: 
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Na následujícím snímku jsou viditelné tři budovy, které se vlivem neustálého vrstvení asfaltu 

ocitly výrazně pod úrovní povrchu vozovky, takže hlučnost z kol nákladních aut jde 

obyvatelům těchto domů přímo do oken: 
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Nákladní automobily jezdí většinou nezasíťované, takže odpadky vypadávají ven 

a dopadají na zahrady domů. V místě je vyšší výskyt dopravních nehod. 

Drtivá většina průjezdů nákladních automobilů tímto úsekem je vyvolána provozem 

Skládky Uhy a terénními úpravami, které provádí společnost .A.S.A., vlastník provozovatele 

Skládky Uhy. 

10.2 Hlučnost obecně 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace dlouhodobá expozice hlukem nad 55 

decibelů znamená vážné obtěžování a může nastartovat vznik řady onemocnění. Hluk 

nad 65 dB je lékaři uváděn již jako dlouhodobě nesnesitelný. Dle lékařů v takovém případě 

hluk prokazatelně poškozuje zdraví lidí, kteří jsou uvedené hodnotě vystaveni. Po pěti 

letech života v hlučném prostředí je podle lékařů jednoznačně diagnostikovatelný vztah 

mezi hlukovou zátěží a nemocemi, které hluk způsobuje nebo prohlubuje. 

Dle našeho názoru by v rámci EIA měl být posuzován dopad záměru na životní prostředí 

nejen ve formálním vztahu k limitům, které jsou navíc stanoveny pouze podzákonnou 

normou (nařízení vlády), ale z hlediska reálných potenciálních dopadů. Konkrétní záměr 

může mít negativní dopady na životní prostředí bezpochyby i v případě, že z formálního 
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hlediska splňuje veškeré zákonné (a v tomto případě navíc pouze podzákonné) normy. 

Posuzování souladu záměru vůči normám je primárním smyslem navazujících řízení (územní 

řízení, integrované povolení). Pokud by se posuzování záměru v rámci EIA omezilo na 

vyhodnocení, zda záměr překračuje či nepřekračuje nějaký limit uvedený v nějaké 

vyhlášce, stalo by se posuzování EIA v podstatě nadbytečným aktem. 

10.3 Stará hluková zátěž 

Předložená akustická studie aplikuje na hygienické limity hluku korekci staré hlukové 

zátěže. Zpracovatel studie zdůvodňuje korekci skutečností, že oproti roku 2000 došlo na 

silnici II/616 ke snížení intenzity dopravy. Takové mechanické a formální odůvodnění 

považujeme za zcela nedostatečné. 

Vyhláška č. 272/2011 Sb. definuje starou hlukovou zátěž jako „hluk v chráněném 

venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb, který vznikl před 

1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách,“ 

Speciální limit pro starou hlukovou zátěž ve výši 70 dB byl stanoven proto, aby se 

především v okolí hlavních silnic dosáhlo snadného splnění limitu bez nutnosti zásadních 

stavebních úprav a nákladných investic. 

Podle našeho názoru ale nelze silnici č. II/616 přiznat limit staré hlukové zátěže, neboť 

příčina hluku působeného na této silnici nyní nemá nic společného s příčinami, které 

působily hluk na této silnici před 1. lednem 2001. O současném hluku na silnici II/616 

v žádném případě nelze říci, že se jedná o hluk, který vznikl před 1. lednem 2001. 

Současná silnice II. třídy č. 616 byla až do roku 2003 součástí silnice I. třídy č. 16 spojující mj. 

Slaný a Mělník, hustota dopravy zde byla velmi silná. Je nepochybné, že v tomto období 

bylo možné na silnici uplatnit korekci staré hlukové zátěže.  

Dne 27. 8. 2003 ale došlo na předmětné silnici k významné dopravně-organizační změně 

zprovozněním přeložky silnice č. I/16 v úseku Velvary–Nová Ves. Tímto okamžikem došlo ke 

skokovému poklesu intenzity dopravy na silnici č. II/616, neboť veškerá tranzitní doprava na 

trase Slaný–Mělník, dosud jezdící přes Nelahozeves (části Hleďsebe a Podhořany), začala 

jezdit po nové silnici I/16. Dramatický pokles intenzity dopravy lze dokladovat statistikou 

Celostátního sčítání dopravy: 

Silnice Úsek  Rok 
Intenzita a skladba /voz/24h/ 

O+M T  SUM 

16 1-3639 

2000 3585 1620 5205 

2005 1205 495 1700 

2010 1781 710 2491 
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Dnem 27. 8. 2003 muselo tedy logicky dojít k přerušení účinků staré hlukové zátěže, protože 

podstatná část dopravy původně vedené po silnici II/616 byla přesměrována na novou 

silnici I/16. Jakýkoliv jiný výklad by znamenal, že na tuto silnici bude aplikována korekce 

staré hlukové zátěže až do doby, kdy hluk stoupne nad úroveň roku 2000. Takový okamžik 

už ale nikdy nenastane, protože tranzitní doprava byla ze silnice II/616 odvedena natrvalo. 

Intenzita dopravy na silnici II/616 pak začala vzrůstat opět až v souvislosti s novými 

průmyslovými provozy. Hlavním faktorem vzrůstu intenzity dopravy byla výstavba 

a provozování Skládky Uhy – III. etapa. Nárůst dopravy daný zejména tímto provozem 

znázorňuje červený sloupec ve výše uvedených grafech (rok 2010). Tento provoz už ale 
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nemá nic společného s dopravou před 1. lednem 2001 – jde o dopravu novou, vyvolanou 

novou průmyslovou činností v dané oblasti. 

Bylo by zcela proti logice a smyslu korekce staré hlukové zátěže, kdyby tyto provozy, které 

nemají nic společného s provozem na předmětné komunikaci před rokem 2001, udržovaly 

účinek staré hlukové zátěže. 

Jedním z hlavních důvodů pro budování nejrůznějších obchvatů a přeložek je právě úmysl 

ulevit obyvatelům podél příslušných komunikací od nadměrné hlukové zátěže. Bylo by 

zcela absurdní, pokud by hluk eliminovaný vybudovanou přeložkou či obchvatem silnice 

bylo možné okamžitě nahrazovat jiným hlukem vyvolaným obslužnou dopravou pro nové 

průmyslové objekty a odkazovat se přitom na skutečnost, že jde pouze o udržování 

intenzity dopravy, která zde již historicky byla. Takový výklad by popíral smysl budování 

obchvatů a přeložek a šel by zcela proti smyslu korekce staré hlukové zátěže. 

Ostatně i poznámka pod čarou č. 4 v příloze 3, části A vyhlášky č. 272/2011 Sb. uvádí, že 

„tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné 

údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového 

nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke 

zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném 

venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy“. Z toho lze dovodit, že pokud bude 

úprava provozu větší než zde zmiňovaná (což vybudování obchvatu bezpochyby je), 

korekce již zachována nebude. 

Tento názor lze podpořit i odborným vyjádřením specialistů na problematiku legislativy 

týkající se hluku: „V každém případě platí, že dojde-li na komunikaci, které byla dosud 

přiznána korekce pro starou hlukovou zátěž, ke stavebním či dopravně-organizačním 

změnám většího rozsahu, než je uvedeno v předchozím odstavci, nelze již použití této 

korekce dále přiznat.“ (Hluk ve vnějším prostředí – Právní rádce občana obtěžovaného 

hlukem, Mgr. Pavel Doucha, JUDr. Michal Bernard, Mgr. Martin Fadrný, Mgr. Lukáš Matějka, 

Ekologický právní servis, 2007). 

Je bohužel smutným faktem, že korekci staré hlukové zátěže aplikují zpracovatelé 

akustických studií i krajské hygienické stanice obvykle zcela mechanicky prakticky na 

jakoukoliv komunikaci vzniklou před 1. 1. 2001, aniž by oprávněnost korekce posoudili 

v širších souvislostech. K tomu došlo i nyní.  

Proto požadujeme, aby byla akustická studie přepracována v tom smyslu, aby 

nezohledňovala korekci staré hlukové zátěže. 

10.4 Doba výpočtu 

Měření bylo prováděno ve dvou dnech, první den v době od 12.00 do 22.00 hodin a druhý 

den v době od 6.00 do 12.00 hodin. Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu nebylo celé 

měření situováno do jednoho dne a jakým způsobem za těchto okolností zpracovatel 

studie vypočítal hodnotu Laeq,16h, když z vyhlášky č. 272/2011 Sb., vyplývá, že tato hodnota 

by měla reprezentovat hlučnost v určitém dni. 
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10.5 Zanedbání odrazu z fasád 

V akustické studii se v kapitole 1.1 na str. 4 uvádí: „Výpočet pro hodnocení akustické 

situace je tedy proveden bez uvažování odrazů akustické energie od struktur fasád za 

výpočtovými body. Hodnocena je tedy pouze dopadající akustická energie.“ Zpracovatel 

se přitom na obecné úrovni opírá o ČSN ISO 1996-2, Metodický návod pro hodnocení 

hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č. j.: 62545/2010-OVZ-32,3-1.11.2010 

a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Žádáme o přesný odkaz, z jakého ustanovení jaké normy vyplývá, že odrazy akustické 

energie od fasád nemají být uvažovány, a jak toto zanedbání přispívá k objektivitě měření. 

Podle našeho názoru by výpočet měl co nejvěrněji určit intenzitu hluku v daném bodě 

a zanedbávání odrazů znamená, že ve skutečnosti je v daném bodě větší hluk než 

vypočtený. 

10.6 Chráněný vnitřní prostor 

V dokumentaci ani v žádné příloze se nenachází odborné posouzení hlučnosti 

v chráněném vnitřním prostoru staveb. 

Dle § 1 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je účelem posuzování vlivů na životní prostředí 

„získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle 

zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.“ 

Vzhledem k trvalým stížnostem obyvatel Velvarské ulice na hlučnost vyplývající z dopravy 

na silnici č. II/616, a to i hlučnost v chráněných vnitřních prostorech, nelze podle našeho 

názoru předložený záměr objektivně v celé šíři posoudit bez provedení měření 

v chráněném vnitřním prostoru. Požadujeme tedy provedení odborného měření na 

reprezentativním vzorku obytných místností v objektech v této ulici, a to nikoliv jako 

podmínky pro další řízení, ale ještě v rámci EIA, neboť právě posuzování takovýchto 

dopadů je hlavním smyslem EIA. Jsme připraveni se podílet na stanovení vhodných budov 

pro měření. Zároveň požadujeme, aby se měření provádělo i v budovách povolených 

k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005, na něž se nevztahuje korekce +5 dB 

definovaná v poznámce +) dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 272/2011 Sb.  

10.7 Povrch silnice 

Při výpočtu hlučnosti byla uvažována vozovka s povrchem Ab. Tomu odpovídá nejmenší 

koeficient F3 = 1,0 („Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004“, vydalo 

Ministerstvo životního prostředí, 2005), přičemž faktor F3 vyjadřuje vliv povrchu vozovky na 

hodnoty LAeq, (ekvivalentní hladina akustického tlaku A). 

Na vozovce v předmětném úseku je však spousta různých „záplat“, z nichž některé jsou 

provedeny opravdu velmi špatně a vyvolávají při průjezdu velkou hlučnost. Celková 

kvalita silnice v tomto úseku je velmi špatná. Shodou okolností zrovna v místě, kde bylo dle 
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studie prováděno měření (bod M3) je povrch vozovky poměrně kvalitní a rovný, ale již 

o několik desítek metrů dále oběma směry začínají úseky s nekvalitně udělanými 

přechody. Kdyby byl při výpočtu zohledněn skutečný (špatný) stav vozovky, došla by 

studie k vyšším hodnotám, než ke kterým došla. 

Je také zarážející, že akustická studie předložená v rámci IV. etapy pracovala s povrchem 

Ad, čili s koeficientem F3 = 1,1. Pro V. etapu tedy došlo ke změně metodiky, aniž by na 

dané silnici došlo k jakýmkoliv úpravám, které by k takovému kroku opravňovaly, a aniž by 

to bylo jakkoliv zdůvodněno či komentováno. Doplňujeme, že v obou případech je 

zpracovatelem akustické studie společnost EKOLA group, spol. s r. o. 

Závěr: nesouhlasíme s klasifikací Ab ani Ad. Tato klasifikace neodpovídá skutečnému stavu 

silnice a zkresluje výsledek výpočtu v neprospěch místních obyvatel. 

10.8 Poměr a počet průjezdů vozidel 

V akustické studii se v kapitole 3.2.3 na str. 18 je popisován způsob, jakým byl do měření 

zahrnut vliv záměru „Terénní úpravy Pískovna Uhy“. V této souvislosti zpracovatel studie 

uvádí: „Z hlediska směrového rozložení této dopravy oznamovatel předpokládá, že 50 % 

nákladních vozidel bude přijíždět k terénním úpravám po silnici č. 616 od západu (přes 

obec Uhy) a 50 % od východu (od Podhořan).“ 

Jestliže vozidla směřující na skládku jezdí přes Uhy a přes Podhořany zhruba v poměru 30 % 

ku 70 %, není žádný důvod se domnívat, že v případě terénních úprav by tomu mělo být 

jinak, když záměr terénních úprav je v těsné blízkosti skládky. 

Požadujeme provedení opravného výpočtu, který bude u dopravy pro terénní úpravy 

uvažovat stejný poměr mezi Uhy a Podhořany jako u dopravy na skládku, tj. 30 % přes Uhy 

a 70 % přes Podhořany.  

Dále upozorňujeme, že ve výpočtu se pracuje s termínem „předchozí období“, aniž by 

bylo toto předchozí období jakkoliv specifikováno. Obecně je třeba upozornit na 

skutečnost, že provoz Skládky Uhy v době, kdy bylo měření prováděno, byl již významně 

utlumen s ohledem na zaplněnost III. etapy, a měření průjezdů v tomto období je tedy 

nereprezentativní. Z textu studie není patrné, jakým způsobem se s tímto aspektem 

zpracovatel vypořádal. 

Navíc text je i vnitřně rozporný, kdy na jednom místě je uváděno, že intenzita dopravy se 

v budoucnu zvýší zpět na úroveň roku 2009, zatímco jinde se píše, že „v rámci posouzení 

výhledových stavů se předpokládá zachování stejného rozsahu obslužné dopravy skládky 

jako ve stávajícím stavu, tedy že provoz V. etapy skládky nevyvolá změnu v obslužné 

automobilové dopravě záměru oproti současnému stavu“. 
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10.9 Železniční trať 

V textu akustické studie nelze dohledat, jakým způsobem zpracovatel zohlednil 

kumulativní vliv železniční a silniční dopravy ve Velvarské ulici. Protihlukové zábrany vliv 

železniční dopravy sice snižují, ale neeliminují. 

10.10 Nejistota měření 

§ 20 odst. 3 vyhlášky č. 272/2001 Sb. uvádí: „Při měření hluku v chráněných venkovních 

prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech 

staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření.“ 

V akustické studii je k této problematice uvedeno: „Pokud se porovnávané hodnoty liší 

maximálně o cca ±2,0 dB, což je běžně uváděná rozšířená nejistota měření, lze považovat 

funkci modelu za správnou.“ 

V prvé řadě je tedy třeba upozornit, že je zde použit termín „rozšířená nejistota“, nikoliv 

„kombinovaná rozšířená nejistota“. Požadujeme, aby byly používány termíny odpovídající 

legislativě. 

Zejména se ale nelze spokojit s konstatováním, že hodnota 2 dB jako rozšířená nejistota je 

„běžně uváděná“. Vzhledem k tomu, že tato hodnota má v daném kontextu použití 

zásadní vliv na posouzení, zda provoz na silnici č. II/616 překračuje či nepřekračuje 

zákonný limit, požadujeme doplnění informace, jakým způsobem autoři studie k této 

hodnotě dospěli, a to v takové úrovni detailu, aby byl výpočet případně verifikovatelný 

nezávislým odborným oponentem s ohledem na použitou metodu měření a následného 

zpracování naměřených hodnot. 

Obecně jsme přesvědčeni, že hodnota 2 dB je jako nejistota nepřijatelně vysoká. 

Vzhledem k tomu, že jde o logaritmickou veličinu, rozdíl hodnot např. 69 dB a 71 dB ve 

skutečnosti představuje nárůst intenzity hluku o 60 %. Nepovažujeme za akceptovatelné, 

aby byl výpočet zatížen takto velkou chybou. 

Dále nepovažujeme za akceptovatelné, aby byla tato nejistota uvažována jednostranně 

ve prospěch záměru a nikoliv ve prospěch ochrany obyvatel přilehlých nemovitostí. 

Jestliže ve výpočtovém bodě 11 byla pro Výhledový stav 2 zjištěna intenzita hluku 70,7 dB, 

při uváděné nejistotě ±2 dB by také mohla být skutečná intenzita hluku až 72,7 dB. Znovu 

zdůrazňujeme, že smyslem procesu EIA není jen posoudit, zda záměr splňuje zákonné limity 

(a jsme si vědomi toho, že vyhláška uvažuje nejistotu výhradně ve prospěch zdrojů hluku), 

ale v jeho rámci je třeba v celé šíři posoudit možné dopady na životní prostředí. Že nějaká 

hodnota splňuje určitý limit, ještě neznamená, že záměr je z pohledu dopadů na životní 

prostředí akceptovatelný. 
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10.11 Sekundární prašnost 

Konstrukční vrstvy vozovky jsou nestabilní do hloubky několika desítek cm z důvodu 

havarijního stavu silnice. To znamená zvýšení sekundární prašnosti v části obce Podhořany, 

které není vzato v úvahu. (Tato připomínka samozřejmě nesměřuje na akustickou studii, 

která se prašností nezabývá.) 

10.12 Doporučení zpracovatele studie 

Bez ohledu na všechny výhrady k akustické studii vítáme, že sám zpracovatel studie 

v kapitole 5 (Závěr) doporučuje „přistoupit k dopravně organizačnímu opatření, kterým by 

došlo ke změně tras vozidel pro příjezd (odjezd) na (ze) skládku“ tak, aby se počet vozidel 

projíždějících přes Podhořany snížil, a to s ohledem na hraniční hodnotu LAeq,T ve 

výpočtovém bodě 11, případně i u dalších objektů.  

Žádáme tedy, aby byla ve stanovisku stanovena žadateli podmínka, která bude uvedené 

doporučení reflektovat. 

V této souvislosti dodáváme, že již v rámci stanoviska EIA pro IV. etapu ministerstvo 

stanovilo žadateli podmínku „Zahájit jednání s vlastníkem komunikace o uvedení 

komunikace II/616 v obci Nelahozeves do vyhovujícího technického stavu a o možnostech 

účasti oznamovatele na řešení případných oprav či úprav komunikace.“ Tuto podmínku 

žadatel sice splnil, ale zcela formálním způsobem, neboť v této věci sice inicioval jednání 

se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

ale závěrem z tohoto jednání bylo, že komunikace žádné opravy nevyžaduje, ačkoliv 

opak je pravdou. Nevyhovující stav komunikace lze doložit i odborným posudkem 

vypracovaným projektantem Ing. Pavlem Vychodilem na objednávku obce Nelahozeves, 

kde je jednoznačně konstatováno, že stávající komunikace je nevyhovující. 

Domníváme se tedy, že podmínku týkající se nepřijatelné dopravní situace ve Velvarské 

ulici je tentokrát třeba formulovat tak, aby její splnění skutečně přineslo náležitý efekt. 

Podle našeho názoru je jediným možným přijatelným dopravním opatřením úplný 

obousměrný zákaz vjezdu nákladních automobilů do Velvarské ulice. Žádáme tedy, aby 

byla podmínka definována tak, že vyloučí provoz nákladních automobilů s výjimkou 

dopravní obsluhy v úseku mezi stávajícím vjezdem do areálu skládky Uhy a sjezdem ze 

silnice II. třídy č. 608, oboustranným osazením dopravních značek B04 a dodatkových 

tabulek E12, přičemž by bylo na žadateli, aby si splnění této podmínky u příslušných 

orgánů státní správy vyjednal. Vzhledem k tomu, že těžba štěrkopísku v lokalitě se chýlí ke 

konci a CTR Nelahozeves nákladní dopravu téměř žádnou nemá, takové dopravní 

opatření by nikoho neomezovalo a vozidla na skládku by jezdila přes Uhy, kde je stav 

komunikace vyhovující. 
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11. Dopad na krajinný ráz 

Odborné posouzení dopadu na krajinný ráz nijak nehodnotí skutečnost, že těleso V. etapy 

má dosahovat 2x větší výšky oproti stávajícímu tělesu I.–III. etapa (14,5 m oproti 7,3 m). 

Tato dvě tělesa společně utvoří velmi nepřirozený geometrický útvar. Většina závěrů 

učiněných v posudku vychází z expozice stávajícího tělesa do krajiny a obdobné důsledky 

přisuzuje i V. etapě, aniž by bylo reflektováno, že toto těleso má být 2x vyšší. 

Stejně tak není zřejmé, jakým způsobem zpracovatel posudku vymezil dotčený krajinný 

prostor (příloha č. 1). Absence jakýchkoliv podkladů, které byly použity pro vymezení 

prostoru, činí postup zpracovatele zcela neověřitelným a tedy nevěrohodným. 

Zpracovatel posudku se v hodnocení dále opírá o argument, že příslušná krajina již není 

původní a že se zde nachází centrální tankoviště ropy (CTR). To je jistě pravda, ale opět to 

neznamená, že by tím příslušná lokalita ztrácela nárok na ochranu před dalšími zásahy. 

V prvé řadě, celá řada pohledů, na které záměr skládky negativně dopadne, vůbec 

nádrže CTR nezahrnuje, jak ostatně vyplývá i z fotografií v posudku. 

Kromě toho skutečnost, že dřívější stavby a zásahy nemohou znamenat snížení ochrany 

místa z hlediska dalších plánovaných zásahů, je podpořeno i existující judikaturou. 

Například rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2008, č. j. 7 Ca 219/2007-

58, uvádí: „Smyslem udělení souhlasu podle ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody 

a krajiny je omezit takové dopady navrhovaných staveb, které mohou nenávratně snížit 

charakter (krajinný ráz) daného místa, které je něčím jedinečné (přírodní, kulturní 

a historická charakteristika určitého místa či oblasti). Jiné skutečnosti (ostatní navrhované 

stavby, technický stav, bývalé stavby) hodnotit v řízení o udělení souhlasu nelze.“ 

Z tohoto judikátu je tedy zjevné, že existence tankoviště ropy v nevelké vzdálenosti od 

záměru, stejně jako skutečnost, že krajina již byla v minulosti dotčena těžbou štěrkopísku, 

nemůže být bráno v ohled jako polehčující okolnost pro akceptaci jakéhokoliv záměru. 

Z těchto důvodů musíme trvat na tom, že skládka je z hlediska expozice do krajiny příliš 

vysoká a nepřijatelně naruší harmonické měřítko v krajině.  

12. Vztah k dalším ekologickým zátěžím 

Dokumentace opět ignoruje existenci starých ekologických zátěží v blízkosti záměru. Jde 

o: 

 skládku styrenových smol společnosti UNIPETROL 

 skládku popílku a struskoviště Kaučuk 

 skládku kalů společnosti UNILEVER 

 zahraboviště Veterinárního asanačního ústavu Tišice 
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 skládku inertních odpadů Josefa Kratochvíla 

Zejména první dvě zmíněné skládky napáchaly v obci Nelahozeves rozsáhlé škody 

zejména tím, že kontaminovaly užitkovou vodu v části obce. Skládka styrenů způsobuje 

nadlimitní hodnoty fenantrenu a antracenu, struskoviště zase kontaminovalo užitkovou 

vodu chloridovými ionty. 

Skutečnost, že tyto skládky nejsou v dokumentaci ani zmíněny, považujeme za vážnou 

chybu, kterou jsme vytýkali i dokumentaci pro IV. etapu a zpracovatel posudku tehdy 

vyjádřil názor, že tyto zátěže měly být v dokumentaci zmíněny. Přesto se stejná chyba 

opakuje znovu. 

13. Provozní doba skládky 

Skládka má být provozována v pracovní dny od 6.30 do 18.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 

12.00 hodin. Veškeré informace v dokumentaci jsou vztaženy k tomuto faktu a nikde není 

zmíněno a zohledněno, že stávající provozní řád skládky umožňuje po dohodě příjezdy na 

skládku i mimo provozní dobu. 

Zástupci OsN provedli v září 2011 několikadenní orientační průzkum a konstatovali, že 

provoz po 18. hodině na Skládce Uhy je v podstatě každodenní záležitostí, vozidla běžně 

skládají na skládce odpad i po 19. hodině. 

Není také jasné, kdy v těchto situacích provozovatel skládky provádí překrývání aktivní 

plochy inertním materiálem, když tato činnost by měla být provedena před ukončením 

provozní doby. V této souvislosti dodáváme, že právě za nedůsledný překryv tělesa skládky 

inertním materiálem dostal provozovatel v roce 2008 pokutu od České inspekce životního 

prostředí. Proto jsme přesvědčeni, že této problematice je třeba při povolování 

navazujících etap věnovat větší pozornost. 

Pohyby vozidel po provozní době, které provozní řád připouští, v podstatě prolamují 

provozní dobu skládky. Požadujeme tedy, aby byl provoz na skládce po 18. hodině striktně 

zakázán. 

Stejně tak požadujeme, aby bylo podmínkou stanoveno, že nákladní vozidla, která jsou 

přes noc zaparkována v areálu skládky, nesmějí z areálu vyjet před začátkem provozní 

doby skládky, tj. dříve než v 6.30 hodin ráno. Dnešní praxe je taková, že tato vozidla 

pravidelně (prakticky každý den) vyjíždějí mezi 4. a 5. hodinou ranní směrem přes 

Podhořany, kde vzhledem ke katastrofálnímu stavu vozovky vzbudí svým průjezdem 

prakticky všechny obyvatele. Tyto pohyby máme zdokumentovány, stejně jako provoz na 

skládce mimo provozní dobu. 
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14. Laxní kontrola odpadu přiváženého na skládky 

Při exkurzi na skládce, kterou žadatel občanům Nelahozevsi umožnil dne 7. 3. 2011 na 

základě jedné z podmínek stanoviska EIA ke IV. etapě, občané pozorovali poměrně laxní 

přístup obsluhy kompaktoru ke kontrole struktury právě vyloženého odpadu. Stávající 

pravidla jsou zjevně nedostatečná a v praxi umožňují, aby bylo na skládku složeno 

v podstatě cokoliv. Požadujeme výrazné zpřísnění pravidel pro kontroly odpadu 

přiváženého na skládku, a to v takové formě, aby mohla být později efektivně 

kontrolována ze strany ČIŽP či občanských komisí. 

15. Příslušnost stavebního úřadu 

Kapitola B.I.9 – územní řízení bude vedeno Stavebním úřadem Velvary, nikoliv Kralupy nad 

Vltavou. 

 

S pozdravem 

Ing. Josef Kebrle 

předseda Občanského sdružení Nelahozeves 


