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Školní čp. 3, 277 51  

 
Plzeň, 22.5.2012 

 

Věc: Předběžné vyjádření, dotazy a připomínky k návrhu projektu IV. 
Etapy skládky Uhy a systému stávajícího hospodaření skládky Uhy 
včetně jejího monitoringu.  

 
Obec Nelahozeves považuje za nejvyšší prioritu udržení bezpečného provozu skládky 

Uhy I.-III. etapy. Provozovatel skládky Uhy musí obci Nelahozeves jednoznačně prokázat 
spolehlivost a zabezpečení provozu skládky I- III. Etapy i projektované IV. etapy skládky. 

 
Dosavadní odborné připomínky v oblasti hydrogeologie, sanační geologie a inženýrské 

geologie  týkající se skládky Uhy I.-IV.etapy byly zhotoveny na základě provedené úvodní 
terénní rekognoskace okolí skládky a předané projektové dokumentace k rozšíření skládky 
Uhy IV.etapa jako dokumentace k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby včetně vyjádření 
dotčených orgánů státní správy. 
  
Výtah ze správních rozhodnutí: 
 

 V dokumentaci EIA byl předpokládaný termín zahájení výstavby stanoven na rok 
2011. Jediným omezením je platnost stanoviska EIA, která činí 5 let. Platnost 
stanoviska EIA může být současně na žádost oznamovatele v souladu s § 10 odst. 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) prodloužena o 5 let, a to i opakovaně. Stejně 
tak nejsou tyto fáze vymezeny správními řízeními, neboť všechna správní by měla být 
ukončena ve fázi přípravy, tzn. před vydáním stavebního povolení. 

 
 Kóta nejnižšího místa základové plochy složiště skládky je údaj uvedený v 

dokumentaci EIA jako technický parametr záměru, nikoliv jako podmínka stanoviska 
EIA.  Kóta nejnižšího místa základové plochy složiště skládky bude současně součástí 
územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení. Stanoví jej tedy Město Kralupy nad 
Vltavou, odbor výstavby a územního plánování. Kótu nejnižšího místa základové 
plochy složiště skládky je možné stanovit na nižší hodnotu, než která je uvedena v 
dokumentaci EIA, avšak jedině za předpokladu, že budou dodrženy normativní 
požadavky norem ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – základní podmínky pro 
navrhování a výstavbu skládek a ČSN 83 8032 Skládkování odpadů –těsnění skládek. 
To znamená, že základová spára nejspodnější těsnící vrstvy skládky bude vždy 
nejméně 1 m nad nejvyšší úrovní přirozené nebo gravitačním odvodněním 
upravené hladiny podzemní vody v daném místě. Toto musí garantovat  odpovědný 
řešitel - hydrogeolog a autorizovaný projektant v rámci navazujících správních řízení, 
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který musí svou odborností zajistit, že při tomto technickém řešení nedojde k 
ovlivnění podzemních vod.  

 
 Výše uvedený stavební úřad tedy nemůže vydat územní rozhodnutí, resp. stavební 

povolení bez toho, aniž by toto bylo splněno. Při splnění výše uvedeného a za 
podmínky, že navrženou změnou nedojde ke změně kapacity skládky, technologie, 
řízení či způsobu užívání skládky, která by mohla být považována za významnou 
změnu záměru ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona, lze hodnotit uvedenou 
změnu z hlediska vlivů na životní prostředí jako nevýznamnou. 

 
Připomínky obecné: 
 

 Z předaných podkladů jednoznačně vyplývá časový nesoulad mezi požadavky 
dotčených orgánů stání správy  včetně obce Nelahozeves a předanými dokumenty o 
provedených průzkumných pracích pro firmu A.S.A.- skládka UHY, s.r.o. 
Doporučujeme zpracovateli PD vyhotovit harmonogram provedených průzkumných 
prací doložený evidenčními listy a oznámeními za posledních 5 let. 

 
 Z předaných IGHG průzkumných prací vyplývají pouze kusé informace, a proto 

doporučujeme komplexně spojit veškerá archivní data a všechny IGHG informace 
získané firmou GEOTEST a.s. a POYRY  Enviroment a.s. s důrazem na  historicky 
zdokumentovanou nejvyšší úroveň přirozené nebo gravitačním odvodněním upravené 
hladiny podzemní vody v daném místě ( včetně odstranění překlepu HPV  u vrtu KV 3 
v ZZ Propustnosti_zpráva_IVetapa_VS3 firmy Poyry, a.s.). 

 
 Pro významný rozsah a složitost problematiky doporučujeme  zasakování  

srážkových vod a monitoring skládky řešit jako samostatné přílohy projektové 
dokumentace! 

 
 
Připomínky konkrétně k jednotlivým zprávám a bodům PD: 
 
EIA Rozšíření skládky UHY IGHG průzkum duben 2009: 
 

– z jakého důvodu nebyly v archivním šetření všechny vrty včetně např. V62 ? 
–  Dále pokud byla zhotovena není v ZZ zmíněna zpráva pro báňský úřad o 

ukončení těžební činnosti či projekt rekultivace. 
– Čím lze vysvětlit nesoulad mezi zdokumentovanou HPV ve vrtu IU9 219,55 m 

n. mv rámci IGHG průzkumu a nejnižší místo základové spáry skládky 218,45 
m.n.m. 

– V mapové příloze č.1 chybí vysvětlivky! 
– Ve zprávě nebyl nalezen podrobný geofyzikální průzkum jehož zpracování 

považujeme jako jednu hlavních priorit pro založení skládky. Byl geofyzikální 
průzkum zpracován? 



 
AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189  

 

tel: 234 607 111 spojovatelka, 234 607 444 sekretariát ředitele společnosti  

fax: 234 607 700  
e-mail: aquatest @ aquatest.cz, http://www.aquatest.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 5, č.ú.: 6900931/0100  
IČ: 44794843, DIČ: CZ44794843  

 

– Ve zprávě nebyl nalezen podrobný pedologický průzkum. jehož zpracování 
považujeme rovněž za podstatné pro založení skládky. Byl pedologický 
průzkum zpracován? 

– Ve zprávě nebylo nalezeno posouzení lokality z pohledu ČSN EN 1998-1, 
Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení.  Bylo toto posouzení 
zpracováno? 

 
 

A.S.A monitoring skládka Uhy – vybudování monitorovacícho vrtu KV-1 na skládce Uhy – závěrečná 
zpráva, Geotest Brno, a.s., Ing. Pavel Benkovič, květen 2011: 
 

– Ze zprávy vyplývá,že průzkumný vrt byl vybudován pouze pomocí 
jednoduché jádrovnice. Jakým způsobem byl tedy určen směr puklin? 

– Doporučujeme pro další společné jednání předat k dispozici obci Nelahozeves 
rozhodnutí o IPPC Středočeského kraje z 22.1.2009 (pokud tak již nebylo 
učiněno) z důvodu nutnosti společného posouzení plánovaného a stávajícího 
systému monitoringu skládky Uhy. Prioritou obce Nelahozeves je především 
bezpečný provoz skládky Uhy. 

 
Skládka Uhy – stanovení propustnosti zemin a hornin – HG průzkum, POYRY Enviroment , 
a.s., , leden 2012: 
 

– Ze zprávy vyplývá, že klíčové zasakovací zkoušky probíhaly max. po dobu 35 
min?  viz. vrt VS 1. Takto získaný údaj lze ovšem vyhodnotit pouze jako hrubě 
orientační.  

– Ze zprávy jasně nevyplývá její účel a důvod. 
– Výše uvedený elaborát neřeší polohu, rozměry a proveditelnost vsakovacích 

zařízení, dle PD  DUR. 
– Elaborát nemá žádný závěr a neobsahuje ani žádný srozumitelný výpočet, 

který by garantoval proveditelnost likvidace dešťových vod. Dokument 
neosahuje výpočty požadované ČSN 759010 – vsakovací zařízení srážkových 
vod 

 
A.S.A - předaná projektová dokumentace k rozšíření skládky Uhy IV.etapa, únor 2012. Zdroj 
A.S.A: 

– Ze zprávy k SO 402 vyplývá, že těsnění skládky bude tvořeno mimo jiné  i 
geologickou bariérou ( minerální těsnění tl.0,5m) v daném případě 
doporučujeme pro zajištění vyšší míry bezpečnosti  s minimálním navýšením 
nákladů použít stejný systém  jako u první etapy tj. 3x 200mm ( byť nad rámec 
dotčené normy). 

– Ze zprávy k SO 403 a SO 404 vyplývá, že přebytek recirkulace bude odvážen 
na smluvně zajištěnou ČOV. Ve zprávě není doložen výpočet objemu 
předpokládané likvidace na ČOV ani kolik se odváží ročně z I. –III. etapy. 

– Ze zprávy k SO 405 vyplývá, že přebytečná srážková voda bude odváděna na 
plochu zeleného pásu v areálu skládky. V PD nebyl nalezen výkres funkčního 



 
AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189  

 

tel: 234 607 111 spojovatelka, 234 607 444 sekretariát ředitele společnosti  

fax: 234 607 700  
e-mail: aquatest @ aquatest.cz, http://www.aquatest.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 5, č.ú.: 6900931/0100  
IČ: 44794843, DIČ: CZ44794843  

 

zasakování s opatřením zamezující kolmataci zařízení. Není jasné provedení 
bezpečnostního přepadu zasakovacícho zařízení. 

– C1 Ad.2 str. 13-16 opět je nutné vysvětlit  nesoulad mezi zdokumentovanou 
HPV a nejnižším místem základové spáry skládky. Jakým způsobem byl 
vypočítán tak vysoký hydraulický gradient není doloženo.  

– Z jakých podkladů zpracovatel PD usuzuje, že zastižená štěrková poloha 
umožní rychlý odtok srážkových vod  do nižších partií údolního svahu. Pokud 
současně uvažuje s výrazně proměnlivou mocností štěrků a dokonce 
s možností obsahu jílových poloh? Dále není vysvětleno jakým způsobem 
probíhala v minulosti likvidace ložiskových a dalších průzkumných vrtů  
mohou  vytvořit preferenční cestu proudění srážkových vod do vod 
podzemních ( hlubinné puklinové proudění).  

– Str.15 Stanovení propustnosti se týká I. etapy skládky nikoliv IV. etapy! 
–  Obr.3 Rozšířením skládky dojde opět k další změně odtokových poměrů na 

lokalitě a dosud zpracovatel nedoložil jakým způsobem stanovil nová  
hydrologická povodí a zda se shoduje či nikoliv s HG povodím. 

– Ad 8d norma ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb již není platná od 
1.4.2010! 

 
Vyjádření k vybraným  bodům z PD: 
 

 Skládka je náročná stavba: redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared, je 
větší než 200 m2. Z hlediska návrhu geologického průzkumu pro vsakování dle údajů 
uvedených v PD lze přírodní poměry charakterizovat jako složité. Na základě výše 
uvedeného doporučujeme zpracovat rizikovou analýzu nakládání s vodami – 
vsakování v souladu s ČSN 759010. 

 
 Analýza rizika při realizaci vsakování se provádí ve výjimečných případech, vyplývajících ze 

složitosti poměrů v lokalitě, především ve vztahu k ohrožení významného vodního zdroje, 
nebo v případě požadavku dotčeného orgánu státní správy. Zahrnuje posouzení možnosti 
šíření znečištění v nesaturované i v saturované zóně, rychlosti a vývoje znečištění z hlediska 
procesů přirozené atenuace, identifikace a hodnocení rizika ohrožení vodního zdroje, shrnutí 
celkového rizika při realizaci vsakování srážkových vod, doporučení dalšího postupu a 
nápravných opatření. K analýze rizika se používá matematické modelování směru a rychlosti 
proudění podzemní vody, sledování jakosti podzemní vody a dlouhodobý monitoring 
ohroženého hydrogeologického kolektoru. 

 
 Dále je nutné doplnit PD o zasakovací objekty (v seznamu stavebních objektů v PD, 

výkresová i textová část), uvedené chybí a tyto objekty není jak povolit v rámci 
následného stavebního řízení a v  následném vodoprávním povolení. 

 
 MŽP v bodu č.5 k problematice základové spáry skládky jasně píše: Toto musí 

garantovat autorizovaný odborný hydrogeolog, stavební úřad bez splnění uvedeného 
nemůže vydat stavební povolení! Nic takového v PD není.   

 Nutné vyjasnit bezpečnost a zajištění nejnižšího místa skládky I. etapy proti působení 
hydrostatických účinků od podzemní vody. Komisionelním zaměřením bylo ověřeno, 
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že kóta dna 220,00 odpovídá skutečnosti a vysoká elevace hladiny podzemní vody  
přímo ohrožuje dno skládky, včetně posledních údajů z měření hladin z ledna 2012. 
Opět je vhodné připomenout, že prioritou obce Nelahozeves je především bezpečný 
provoz skládky Uhy.  

 
 V PD chybí srovnání odtokových poměrů před vybudováním skládky a  dnes! Rovněž 

nebylo nalezeno porovnání kvality podzemní vody před vybudováním skládky a dnes 
včetně dokumentace kvality podzemní vody  pod projektovanou skládkou ( v IGHG 
v roce 2009 byly s potenciálních polutantů stanoveny pouze amonné ionty  a chloridy 
u vrtů IU 1;IU 5 a IU9)  a  blízkém okolí po směru proudění podzemní vody. Proto 
doporučujeme provedení společného odběru podzemní vody (zástupce obce a A.S.A) 
pod projektovanou skládkou, z nejbližšího monitorovacího objektu u stávající skládky 
a případně monitorovacího objektu HJ 1 a jednorázového stanovení  polutantů                        
As,B, Cd, Cr,   Ni, Pb,  NEL, fenoly, kyanidy, chlorované uhlovodíky, PCB, 
fluoranthen, CHSK-Cr,  aniontové tenzidy, amonné ionty, chlorbenzeny  a chloridy 
včetně měření fyzikálně chemických parametrů v rámci odběru. 

 
 Žádáme o vyjasnění předpokládaných vodohospodářských bilancí při manipulacích 

s vnitřními drenážními vodami na skládce a vyčíslení předpokládaných odvozů 
kontaminovaných vod.  

 
 Žádáme o vyjasnění aktuálního hospodaření se srážkovými a skládkovými vodami 

provozované skládky I. – III. Etapy! Přímé směšování průsakových vod ze skládky, 
drenážních  a srážkových vod považujeme za nepřípustné! Nejedná se o perpetum 
mobile jakým způsobem jsou likvidovány přebytky směsi. 
 

 Jak je možné, že nálevové zkoušky v lednu (POYRY) byly provedeny za mrazů a na 
pozorovacích (monitorovacích) vrtech, Narazili při vsakování na HPV? Zkoušky je 
nutné provést v místě vsakovacích zařízení navržených v rámci IV. etapy.  
 

 Stávající rozsah analýz monitoringu a počet monitorovaných objektů je dle 
našeho názoru katastrofálně nedostatečný! Doporučujeme výrazně doplnit 
monitorovací síť vrtů s dálkovým přenosem dat pro kontinuální dokumentaci úrovně 
HPV. Monitoring kvality podzemní vody doporučujeme provádět s kvartální četností. 
Po aktualizaci rozsahu analýz firmou GEOTEST a.s.. 

 
 Proč není vyjasněno kolísání úrovně HPV v dosahu provozované skládky I. – III. 

etapy. Ve PD chybí jakékoliv zhodnocení kolísání úrovně HPV v jediném vrtu KV-1, 
který byl realizován až v roce 2011 u III. etapy skládky. Nutno doplnit vyjádření 
k bezpečnosti provozované I. etapy s ohledem na závazné normové požadavky. 
V daném případě je nutné provedení srážkové korelace za posledních min. 10 let 
s výpočtem retardace infiltrace do horninového prostředí. Graficky zpracovat 
průměrné srážky x aktuální měsíční úhrny x hladiny v monitorovaných vrtech. 
Zhodnotit  vztah k úrovni HPV  v monitorovaných vrtech. Dále doporučujeme 
výsledky vztáhnout k monitorovacím neovliněným bodům ČHMÚ min. rozsah 
(VP1709,1708,1709,1710,1706,1701 a PP0436). 
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