ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 26572/2011 OZZL/8/VM

datum: 5. 8. 2011

vyřizuje: Vladislav Machovec DiS

386 720 767

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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“)

I. Identifikační údaje:
Název: Rekultivace skládky Klenovice II, 1 etapa
Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je rekultivace 1. etapy skládky tuhého
komunálního odpadu Klenovice II. Současně s realizací záměru dojde k navýšení kapacity skládky ze stávajících
3
3
3
kapacity 59 000 m na 79 900 m , tj. o 20 900 m . Zvýšení kapacity skládky nebude spočívat v jejím plošném
rozšíření, ale ve zvýšení maximální kóty horní hrany skládky ze stávajících 416,56 m.n.m o 2,44 m na 419 m.n.m.
Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Klenovice
k.ú.: Klenovice u Soběslavi
Oznamovatel: Technické služby Tábor, spol. s r.o., třída kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, IČ: 62502565.
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Rekultivace skládky Klenovice II, 1 etapa“ doručeno 3 vyjádření
(Česká inspekce životního prostředí OI České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích, Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště České Budějovice nemá připomínky.
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj nemá připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, IO České Budějovice z hlediska ochrany přírody má následující připomínky:
-z hlediska ochrany ovzduší
Odplyňovací systém 1. etapy skládky tvoří plynosběrné věže, v rámci rekultivace dojde k napojení plynosběrných
věží na horizontální drenážní systém, kterým bude skládkový plyn veden na bioaktivační filtrační jednotku koksokompostový filtr.
Liniové zdroje – jedná se především o nákladní dopravu a stavební mechanizmy zajišťující svoz odpadu a stavební
práce. Tyto zdroje se mohou podílet na změnách imisních charakteristik zejména těchto znečišťujících látek: tuhé
znečišťující látky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý. Tyto negativní vlivy je možné omezovat vhodnou organizací
stavebních prací a pravidelným úklidem (skrápěním) vozovky. Dále používáním stavebních strojů a dopravních
prostředků, které jsou v dobrém technickém stavu.
Podmínky převzaty do závěru zjišťovacího řízení.
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III. Závěr:
Záměr „Rekultivace skládky Klenovice II, 1 etapa“ naplňuje dikci 10.1 kategorie II přílohy č.1 zákona. Proto bylo
dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr „Rekultivace skládky Klenovice II, 1
etapa“ nemá významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle
zákona,
za těchto podmínek:
-

Povrchové koncentrace metanu v těsném kontaktu s materiálem koksokompostového filtru za bezvětří
musí být nejvýše 0,3% objemových.

-

Provoz koksokompostového filtru musí být pravidelně kontrolován, nejméně 4 x ročně.

-

Pachové látky nesmí být emitovány do ovzduší v koncentracích nad přípustnou míru obtěžování
zápachem.

-

Budou učiněna opatření pro minimalizaci prašnosti z provozu skládky i při provádění rekultivace (výsadba
zeleně, skrápění).

-

Při biologické rekultivaci nebudou použity hlubokokořenící dřeviny (nálet hlubokokořenících dřevin bude
pravidelně odstraňován z povrchu rekultivované části skládky, po celou dobu péče o skládku, tj. po dobu
minimálně 30 let od ukončení provozu skládky.

-

Rekultivace bude provedena dle ČSN 83 8035.

IV. Odůvodnění:
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených
správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v
následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo
bránily případné realizaci záměru.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 15. 7. 2011
2. Vyjádření Krajské veterinární správy ze dne 27. 7. 2011
3. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 27. 7. 2011
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