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Vrácení dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k přepracování
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako
příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona, v souladu s § 8 odst. 5 zákona vrací dokumentaci
záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky,
k.ú. Ďáblice“ (dále též jen „záměr“) k přepracování.
Současně stanovuje následující požadavky na přepracování:
1. Kapitolu D. IV. (Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví …) dokumentace rozšířit o všechna dostupná opatření pro eliminaci zápachu při
provozu skládky.
2. Předložit nezávislý hydrogeologický oponentní posudek, který prokáže těsnost či netěsnost
tělesa skládky a vliv na kvalitu podzemních vod. Zpracovatel této studie bude vybrán dle
doporučení OCP MHMP.
3. Zohlednit v dokumentaci relevantní připomínky vznesené na veřejném projednání a zaslané
k vlastní dokumentaci.
Přepracovanou dokumentaci požaduje
a v elektronické podobě.
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příslušný úřad předložit v počtu 4 vyhotovení

OCP MHMP žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona
o zveřejnění tohoto dokumentu na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně příslušný úřad žádá o zaslání písemného
vyrozumění o dni vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je dotvarování části I. etapy tělesa skládky Ďáblice do stavebně povolené
výšky. Množství plánovaného doplnění tuhého komunálního odpadu předkládané záměrem činí
ve zhutněném a zkonsolidovaném stavu 160 000 m3 (216 000 t) při zachování stávající
infrastruktury. Plochou záměru je část vrchlíku I. etapy skládky o rozloze přibližně 4,55 ha.
Po ukončení provozu záměru bude skládka zrekultivovaná. Celková rekultivace tělesa skládky
bude provedena nejpozději do 3 let od ukončení skládkování.
Příslušný úřad obdržel dne 5. 4. 2019 dokumentaci zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona (dále též
„dokumentace“). Dne 17. 4. 2019 OCP MHMP v souladu s § 8 odst. 2 zákona zveřejnil
dokumentaci záměru. Dokumentaci záměru v dubnu 2019 zpracovala Mgr. Kateřina Šulcová
(držitelka platné autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na základě rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí dle zákona č. j. 88949/ENV/14). Současně příslušný úřad tuto
dokumentaci zaslal dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům k vyjádření.
K dokumentaci bylo v zákonem stanovené lhůtě zasláno celkem 30 vyjádření. Jde jak
o souhlasná vyjádření, tak o vyjádření, ve kterých je vysloven nesouhlas se záměrem či
se způsobem jeho řešení, resp. s jeho hodnocením.
V souladu s § 9 odst. 1 zákona byl příslušným úřadem pověřen zpracováním posudku Ing.
Václav Obluk (držitel platné autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na základě
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí dle zákona č. j. 40354/ENV/16, dále též „zpracovatel
posudku“). Dne 17. 6. 2019 byla zpracovateli posudku doručena dokumentace včetně všech
obdržených vyjádření.
Dne 17. 6. 2019 se konalo veřejné projednání. Vzhledem k tomu, že oznamovatel se na veřejné
projednání nedostavil, se příslušný úřad rozhodl v souladu s § 17 odst. 3 zákona pro ukončení
veřejného projednání.
Dne 24. 7. 2019 se konalo nové veřejné projednání (dále též „nové veřejné projednání“).
Podle § 8 odst. 5 zákona může příslušný úřad na základě obdržených vyjádření k dokumentaci
nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla
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dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci
k přepracování.
OCP MHMP po prostudování dokumentace, zaslaných vyjádření, závěrů z veřejného projednání
a konzultace se zpracovatelem posudku došel k závěru, že bez přepracování dokumentace nelze
provést úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Nemohl by tak být naplněn účel
posuzování, kterým je podle § 1 odst. 3 zákona získání objektivního odborného podkladu pro
vydání rozhodnutí a přispění k udržitelnému rozvoji společnosti.
Požadavek č. 1 se týká pachové problematiky.
MČ Praha-Ďáblice ve svém vyjádření (č. j. 1021/2019_MCPD ze dne 16. 5. 2019) upozorňuje na
nepřezkoumatelnost předložené pachové studie (Ing. Petra Auterská, CSc. 03/2019, dále též
„pachová studie“). Současně MČ Praha-Ďáblice sděluje pochybnosti o řádném a svědomitém
zpracování. Dále MČ Praha-Ďáblice uvádí, že pachová studie je nedostatečným podkladem pro
hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Upozorňuje, že pachová studie opomíjí stav
technologické nekázně, které vzhledem k hojnosti okolních obyvatel na zápach je nutné vzít
v potaz.
Rovněž Česká inspekce životní prostředí (dále též „ČIŽP“) ve svém vyjádření
č.j. ČIŽP/41/2019/5907 ze dne 7. 5. 2019 uvádí, že není ztotožněna se závěry pachové studie.
Závěrem ČIŽP konstatuje, že v dalším stupni řízení bude požadovat garanci, že záměrem
nedojde k obtěžování okolí zápachem.
Nesouhlasné vyjádření týkající se pachové studie nebo obtěžování zápachem zaslaly rovněž tyto
subjekty: Hlasy Kozomína, z.s. (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), Hlavní město Praha (vyjádření
č.j. MHMP 871235/2019 ze dne 17. 5. 2019, městská část Praha – Březiněves (vyjádření
č.j. MCPBREZ/0247/2019/MVi ze dne 15. 5. 2019), městská části Praha – Dolní Chabry
(vyjádření č.j. MCPCH 01029/2019 ze dne 17. 5. 2019), Nad Drahaňským údolím, z.s.
(vyjádření ze dne 15. 5. 2019), Občanské sdružení Zdiby, z.s. (vyjádření ze dne 16. 5. 2019),
obec Zdiby (vyjádření č.j. 001430/2019/ZD ze dne 17. 5. 2019), pan Áčko (vyjádření ze dne 15.
5. 2019), pan Knoll (vyjádření ze dne 15. 5. 2019), pan Krejcar (vyjádření ze dne 16. 5. 2019),
pan Křístek (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), pan Kudrnovský, pan Polívka (vyjádření ze dne 16.
5. 2019), pan Polívka (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), paní Jechová, paní Knollová (vyjádření ze
dne 15. 5. 2019), paní Křístková (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), paní Polívková (vyjádření ze
dne 16. 5. 2019), paní Šubertová a další (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), paní Tůmová (vyjádření
ze dne 13. 5. 2019), Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou (vyjádření č.j. SM/139/2019-O
ze dne 17. 5. 2019), Spolek Klecansko, Větrušicko a okolí, Spolek pro Ďáblice (vyjádření ze dne
17. 5. 2019), Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (vyjádření ze dne 14. 5. 2019),
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Vize 21, z.s. (vyjádření ze dne 17. 5. 2019) a ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. (vyjádření ze dne 16. 5.
2019).
Na novém veřejném projednání byla mimo jiné řešena problematika pachových látek. Příslušný
úřad při zpracování tohoto dokumentu zohlednil množství nesouhlasných stanovisek.
Příslušný úřad na základě dokumentace, množství výše zaslaných vyjádření týkajících se
zápachu, závěrů z veřejného projednání a konzultace se zpracovatelem posudku požaduje rozšířit
a blíže specifikovat opatření vedoucí k eliminaci pachových látek. Příslušný úřad dále apeluje na
opatření, která budou lépe kontrolovatelná a vymahatelná.
Požadavek č. 2 se týká ovlivnění kvality vod v okolí tělesa skládky. MČ Praha-Ďáblice dle
obdrženého vyjádření prostřednictvím odborné společnosti GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o.
dlouhodobě monitoruje jakost podzemní vody v okolí tělesa skládky za účelem monitoringu
vlivů tělesa skládky na životní prostředí a funkčnosti řešení těsnících vrstev skládky.
MČ Praha-Ďáblice konstatuje, že v časovém období 12/2009 až 11/2018 bylo provedeno celkem
deset hydrogeologických posouzení vlivu skládky na kvalitu podzemních a povrchových vod.
PRAHA-ĎÁBLICE hydrogeologický průzkum okolí skládky TKO, zpráva o výsledku kontroly
kvality vody (GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o., 11/2018), konstatuje: „Srovnáním výsledku
chemických analýz vod s archivními daty a jejich časových řad, lze konstatovat, že skládka TKO
dlouhodobě negativně ovlivňuje kvalitu podzemních vod, a to ve více ukazatelích, zejména však
chloridy.“.
Dále MČ Praha-Ďáblice ve svém vyjádření a přiloženém znaleckém posudku (RNDr. Miloš
Mikolanda, 05/2019) uvádí, že na základě výše uvedených skutečností považuje za prokázané,
že těleso skládky dlouhodobě ovlivňuje kvalitu podzemních vod v okolí. MČ Praha-Ďáblice se
také domnívá, že k narušení těsnící vrstvy i podloží skládky a následující kontaminaci
podzemních vod došlo v důsledku nerovnoměrného sednutí tělesa skládky, které ovlivňuje
životnost a funkčnost skládky.
MČ Praha-Ďáblice dále nechala zpracovat k vybraným otázkám odborné vyjádření znalce (Ing.
Martin Jakoubek, 05/2019).
MČ Praha-Ďáblice rovněž se zřetelem na uvedené odborné vyjádření znalce považuje mimo jiné
za prokázané, že dokumentace a analýza rizik nejsou vyhotoveny řádně, protože se
nevypořádávají se všemi známými riziky a skutečnostmi, případně jsou některé skutečnosti
vypořádány pouze formálně, aniž by došlo ke skutečnému zjišťování vlivů na životní prostředí.
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MČ Praha-Ďáblice závěrem k ovlivnění kvality podzemních vod konstatuje, že dokumentace je
vadná a požaduje její přepracování. Současně považuje za zjevné, že znovuotevření tělesa
skládky, jehož utěsnění je prokazatelně nefunkční, má negativní vliv na životní prostředí.
Rovněž Hlasy Kozomína, z.s. (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), městská část Praha-Dolní Chabry
(vyjádření č.j. MCPCH 01029/2019 ze dne 17. 5. 2019), Občanské sdružení Zdiby, z.s.
(vyjádření ze dne 16. 5. 2019), pan Áčko (vyjádření ze dne 15. 5. 2019), pan Knoll (vyjádření ze
dne 15. 5. 2019), pan Křístek (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), pan Kudrnovský, pan Polívka
(vyjádření ze dne 16. 5. 2019), pan Polívka (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), paní Jechová, paní
Knollová (vyjádření ze dne 15. 5. 2019), paní Křístková (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), paní
Polívková (vyjádření ze dne 16. 5. 2019), paní Šubertová a další (vyjádření ze dne 16. 5. 2019),
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou (vyjádření č.j. SM/139/2019-O ze dne 17. 5. 2019),
Spolek pro Ďáblice (vyjádření ze dne 17. 5. 2019), Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce
Husinec (vyjádření ze dne 14. 5. 2019) a ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. (vyjádření ze dne 16. 5.
2019) ve svých vyjádření nesouhlasí s posouzením vlivu skládky na kvalitu podzemních vod
uvedeným v dokumentaci.
Významná část diskuze nového veřejného projednání byla věnovaná těsnosti skládky a ovlivnění
kvality vod v území. Dle příslušného úřadu však nedošlo k úplnému vyjasnění dané
problematiky.
Výše uvedené skutečnosti jsou v rozporu s analýzou rizik (GEOtest, a.s., 02/2019), jenž je
součástí dokumentace. Příslušný úřad na základě závěrů z veřejného projednání a konzultace se
zpracovatelem posudku požaduje zpracování nového nezávislého oponentního posudku. Tento
posudek by měl prokázat těsnost skládky a neovlivnění kvality vod v území. Pro zajištění
nezávislosti bude zpracovatel této studie vybrán na základě doporučení OCP MHMP.

RNDr. Štěpán Kyjovský
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:
1. Oznamovatel
- FCC Česká republika, s.r.o., IDDS: zuqnkyh
2. Zpracovatel dokumentace
- Mgr. Kateřina Šulcová, Lumírova 445/5, 128 00 Praha 2
3. Zpracovatel posudku
- Ing. Václav Obluk, Lékořicová 166, 104 00 Praha – Křeslice
4. Dotčené územní samosprávné celky (ke zveřejnění na úřední desce - viz str. 2)
- Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček – náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2,
110 01 Praha 1
- Městská část Praha – Ďáblice, Ing. Miloš Růžička – starosta, IDDS: dkvbw9b
- Městská část Praha – Březiněves, Ing. Jiří Haramul – starosta, IDDS: atzaqa2
5. Dotčené orgány
- Hygienická stanice hlavní města Prahy, IDDS: zpqai2i
- Česká inspekce životní prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty
- Magistrát hlavní města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1
6. Spis
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