Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 51/9/2019
ze dne 10. 5. 2019

k posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k využití volné kapacity
v prostoru I. Etapy skládky – Skládka odpadů Ďáblice
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Bere na vědomí
předložené informace týkající se probíhajícího řízení o posuzování vlivu záměru
„SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky,
k.ú. Ďáblice“ dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jako „Záměr“), obsažené v důvodové zprávě
k tomuto usnesení;

II. Rozhoduje
o vydání nesouhlasného vyjádření k Záměru, a to zejména z důvodu další nežádoucí
zátěže na životní prostředí obce Zdiby, která je v oblasti přiléhající ke komunikaci
II/608 již v tuto chvíli nadlimitní v některých hodnotách imisní zátěže, jakož i
v naměřených hodnotách hluku; znovuotevření části již zrekultivované části
skládky přitom negativně přispěje k dalšímu zhoršení prašnosti, zápachu ze
skládky, ale i k navýšení polétavosti odpadů ze skládky na k.ú. Zdiby, aniž by tyto
negativní dopady byly v minulosti obci Zdiby jakkoliv kompenzovány;

III. Ukládá
starostce obce realizovat úkony směřující k uplatnění nesouhlasného stanoviska
obce Zdiby k výše uvedenému Záměru.
Termín:

do 17.5.2019

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy:

Dokumentace uložená v informačním systému EIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1070

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 51/9/2019
V dubnu 2018 bylo Magistrátem hlavního města Prahy, odborem ochrany prostředí, oddělením
posuzování vlivů na životní prostředí zahájeno zjišťovací řízení podle zák. č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) k záměru
„SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k.ú.
Ďáblice (dále jen „Záměr“), vedeném pod č.j. MHMP 530448/2018, ke kterému bylo možné
vyjádřit se a požadovat posuzování vlivů Záměru na životní prostředí a jeho dopady na okolí
předmětné skládky.
Obec Zdiby se k Záměru v poskytnuté lhůtě nevyjádřila a posuzování vlivu znovuotevření skládky
na její okolí nepožadovala. Proti záměru se však vyjadřovaly okolní městské části a spolky. Na
podkladě těchto vyjádření bylo posuzování vlivu Záměru na životní prostředí (tzv. EIA) vyvoláno.
Záměr a jeho dopady na životní prostředí jsou tedy v tuto chvíli posuzovány.
Magistrát hlavního města Prahy rozeslat informace k tomuto řízení a zveřejnil k Záměru
zpracovanou dokumentaci přípisem vydaným pod č.j. MHMP 696478/2019 ze dne 17.4.2019.
Kompletní dokumentace k Záměru je obsažena na:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1070
Lhůta na vyjádření běží do 17.5.2019. Vyjádření může poslat každý, kdo se cítí být
záměrem dotčen, a to na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Jungmanova 35/29
110 01 Praha 1
Předmětem Záměru má být znovuotevření již zrekultivované I. etapy skládky, která byla
provozována v letech 1993–2002 a která je již jako jediná část skládky v tuto chvíli ozeleněná
a zrekultivovaná. Dopadem Záměru bude odstranění již vzrostlých cca 19letých stromů,
odstranění rekultivační vrstvy, znovuotevření skládky a další navážení odpadu a navýšení o cca
3–5 m (případně i více – vyšší návoz je předpokládaný z důvodu očekávaného sesedání odpadů).
Je přitom nepochybné, že stávající skládkový materiál za mnoho let tlení podlehl hnilobným
procesům a znovuotevření, byť se zachováním pokryvu inertním materiálem, bude znamenat únik
hnilobných a pachových látek do ovzduší.
Časový harmonogram Záměru, rozděleného do 2 etap má být dle dokumentace následující:
I.

II.

fáze (cca 2,3 ha) – (sekce 4-8 uzavřené již 19 let)
odstranění stávajících rekultivačních vrstev
zahájení provozu v rozsahu první fáze – ukládání odpadu
ukončení ukládání odpadu (dotvarování tělesa)

09-12/2019
01/2020
12/2023

fáze (cca 2,3 ha)
odstranění stávajících rekultivačních vrstev
zahájení provozu v rozsahu druhé fáze – ukládání odpadu
ukončení ukládání odpadu (dotvarování tělesa)

01-04/2023
05/2023
12/2026

+ 3 roky následné celkové rekultivace, tj. do 12/2029.

Tzn., že má dojít k dalšímu 6-ti, resp. 9-ti letému prodloužení zátěže okolních obcí a městských
částí zápachem, prachem a na něj navázanými škodlivými látkami, polétavým odpadem, ale
i hlukem.
Přitom občané bydlící směrem ke komunikaci II/608 (a mnohdy i lidé ze Zlatého Kopce) si stěžují
na zápach ze skládky. Dokumentace na straně jedné uvádí, že z důvodu plného neotevření
hnijících odpadů (ponechání překryvné vrstvy) k zápachu nebude docházet. Současně ale v jiných
částech dokumentace uvádí jako opatření k minimalizaci zápachu „důsledné překrývání ploch“,
z čehož jednoznačně vyplývá, že se se zápachem počítá. Zde srov. např. informace na str. 65
dokumentace „Při přípravě ani provozu záměru nebudou vznikat pachové látky, které by ohrožovaly
životní prostředí nebo obtěžovaly okolní obyvatele“. K tomu str. 41 oznamovací dokumentace
hovoří o nezbytnosti provádět „důsledné překrývání plochy při ukončení směny (z důvodu eliminace
zápachu)“.
Otevření vrchlíku skládky a další návoz materiálu po prašných cestách bude znamenat další
navýšení prachové zátěže (PM2,5, PM10) v této oblasti. Opatření proti prašnosti, uvedené
v dokumentaci, je v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění ploch a komunikací
v areálu skládky. Přitom v současné době v této oblasti výrazně ubývá podzemní voda. Lidé mají
vyschlé či výrazně méně vydatné studny a nedostatek vody. Ve výhledu dalších 10 let, kterých se
Záměr týká je proto rizikem, že toto předpokládané opatření bude v období sucha prakticky
nenaplnitelné. Event. bude značně navyšovat čerpání pitné vody z vodovodního řadu určené
primárně pro potřeby obyvatel, pokud vůbec provozovatel k takovému ekonomicky náročnému
opatření přistoupí. Na prachové částice se přitom navazují karcinogenní sloučeniny, těžké kovy
a zdraví poškozující polycyklické aromatické uhlovodíky. Zkušenost ze stávajícího provozu
skládky je taková, že k omezování prašnosti kropením v dostatečné míře nedochází viz. foto
z vrchlíku skládky z r. 2009.

Předmětný Záměr je také zdrojem skládkového plynu (CH4, CO2, N2, O2, argonu, sulfanu,
halogenvodíku, oxidu dusného a amoniaku), ale i skleníkových plynů a metanu. V dokumentaci se
k měření metanu v r. 2000 uvádí, že při „při měření nebyl zjištěn žádný bod, který by představoval
netěsnost v izolačním prvku“ (str. 58 dokumentace). Dále se v dokumentaci uvádí (str. 72), že
„studny, které nejsou aktivně napojeny na sběrný systém plynového potrubí, jsou udržovány

v plynotěsném stavu.
Jsou překryty vrstvou zeminy a zabaleny plynotěsnými vaky“.
Fotodokumentace plynotěsnosti vaků viz níže (r. 2008).

Další důležitou otázkou je kvalita podzemních vod. V dokumentaci je uvedeno, že nesmí dojít ke
kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod. Již v tuto chvíli, resp. v období od r. 2014–
2017 byla v lokalitě skládky konstatována kontaminace podzemních vod chloridy, sírany,
dusičnany, fosforečnany, tenzidy, ropnými látkami + některými látkami PAU – chrysenem,
naftalenem, fenanthrenem, benzo(a)pyrenem, bezno(ghi)perylenem a indeno(1,2,3-cd)pyrenem.
Proti těmto zjištěním je oznamovatelem Záměru odkazováno na zemědělskou činnost, solení
vozovek a jiné činnosti, aniž by byl připuštěn jakýkoliv vliv skládky. Z důvodu předběžné
opatrnosti, bez dostatečné průkaznosti původce znečištění, nelze takový přístup připustit, a to tím
spíše, že odborné vyjádření geochemika p. Mgr. Bartoně, obsažené v dokumentaci, navzdory výše
uvedenému předpokladu, že kontaminaci způsobuje cokoliv jiného než skládka, doporučuje
„zajištění těsnosti skládky průsakových vod“.
Stejně tak v případě kvality ovzduší je uvedeno, že: „V případě suspendovaných částic obou frakcí
a benzo(a)pyrenu lze již ve výchozím stavu očekávat hodnoty, které představují zvýšené riziko. Tato
situace je však obdobná jako v jiných částech ČR a nesouvisí s vlivem hodnoceného záměru. Realizace
záměru popsanou situaci podstatným způsobem neovlivní“. Pokud je v jakékoliv oblasti nadlimitní
karcinogenní znečištění ovzduší, lze považovat za nepřijatelné bagatelizaci předkládanou
v dokumentaci. Navíc do oblasti nadlimitně zatížené není přípustné vsazovat neustále další zdroje
znečištění. Uvedené stanovisko zastává i Nejvyšší správní soud, potvrzující argumentaci, že limity
(hluku, ochrany ovzduší) jsou stanoveny právními předpisy proto, aby byly dodržovány. Nejsou tedy
jen doporučením, nebo jen nesankcionovaným přáním zákonodárce (viz. rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 1.2.2013, č. j. 9 As 28/2012-129, [Výběr NSS 207/2013]. Součet znečištění
oznamovateli označovaných tzv. nepodstatných zdrojů znečištění jako jsou v této oblasti např. skládka
Ďáblice, plánované logistické haly Goodman Zdiby logistics centre (1600 jízd kamionů, nákladních
a osobních aut denně), existující dálnice D8, budoucí SOKP a další, nemohou být do nekonečna
předkládány, bez účinných opatření k ochraně obyvatel, jako „nepodstatné znečištění“. Je zcela
zřejmé, že součet takové zátěže umístěné do několika málo km2, může mít pro zdejší obyvatele do
budoucna fatální následky.
V neposlední řadě je tato oblast je velmi deficitní na zeleň. Dokumentace k Záměru hovoří
o funkční izolační zeleni. Ta je však výrazněji vysázena pouze východním a severním směrem, tj.
bez jakéhokoliv pozitivního dopadu na obec Zdiby. Chybí kompenzační a eliminační zeleň

směrem k obci Zdiby, tedy jakákoliv bariéra prachová, hluková, ale i vizuální. Západním směrem
je naopak skládka plně exponovaná, na k.ú. Zdiby na polích pozemcích i kolem komunikace II/608
jsou na náklady obce vysbírávány odpady, a to bez jakékoliv kompenzace ze strany znečišťovatele.
Dochází tak k dalšímu znečišťování obce Zdiby a jejího okolí.
Současné vedení obce Zdiby vzhledem k výše uvedenému považuje za velmi důležité
sledovat všechny záměry, které mohou mít výrazněji negativní dopad na životní prostředí
obce Zdiby a jejích obyvatel.

