SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC, o.s.
Náměstí 1 máje 56 , 270 62 RYNHOLEC

Komu :

Městský úřad Nové Strašecí – stavební obor

V Rynholci 19. 7.2011

Věc: Stanovisko a připomínky k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Čj: 632/328/11/OV/Či

Stanovisko a připomínky k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Modernizace skládky Ekologie s.r.o.- „Integrované centrum pro nakládání s odpady“.
Toto stanovisko bylo schváleno valnou hromadou Sdružení pro Rynholec dne 10. 7. 2011.
1 - Uvedenou stavbou se navýší v dané oblasti množství zdrojů znečištění. Již stávající umístěné
zdroje znečištění zatěžují obec Rynholec , ale i obec Lány. Prostor skládky se nachází necelých 500 m
od plánované zástavby , obytného území dle Územního plánu obce.Vyjádření krajského hygienika ke
změně č. 2 Územního plánu obce Rynholec vzneslo podmínku vybudování ochranné zelené clony o
délce cca 1 km a šíři 100 m.kolem lomu a skládky. A to v době, kdy se o navýšení dalších zdrojů
znečistění-modernizaci skládky v dané oblasti neuvažovalo.
2 - Stavba-modernizace skládky, tuto ochranu zástavbového území významně narušuje . Především
umístěním dalších zdrojů znečištění , uvažované zdroje patří dle kvalifikace jako velký zdroj
znečištění – výroba bioplynu, a střední zdroje znečištění –kompostárna a kogenerační jednotka. Navíc
kompostárna je umístěna na povrchu skládky , nejblíže k obci. Její umístění znehodnocuje již hotovou
rekultivaci plochy I. etapy skládky, která je podmínkou uzavíraní jednotlivých etap skládky. Zde je
úmyslem ničit již zrekultivované plochy skládky.
3 - Riziko uniku zápachu je dle nás neúměrně vysoké. V projektu je uvedena hodnota úniku při
překopávání kompostu 6 pach. jednotek z 1 m3. Přitom je uvažováno přehrnout až 6 000 m3 denně
tzn- únik 36 000 pach. jednotek denně. I když se bude důsledně dodržovat zakrývání krechtů
plachtami, kropením, jsme názoru, že riziko úniku zápachu bude stále značné. V současné době je
naměřen na okraji Rynholce v ul. Vodárenská ( vzdálenost 900 m od skládky ) 5 pachových jednotek,
které jsou již chápány jako zápach obtěžující. Měření zápachu ve vzdálenosti necelých 500 m (v
oblasti uvažované pro výstavbu) již dnes zřejmě přesahuje oněch 5 jednotek . Natož po umístění tak
objemného kompostu, který bude dle záměru neustále překopáván.
4 - V oblasti se zvýší hluk a doprava. Hluk očekáváme především každodenním překopáváním
kompostu, který je umístěna na nejvyšším bodě skládky a nebude mít žádnou tlumící stěnu směrem
k obci. V záměru Modernizace skládky jsou uvedeny hodnoty současné hlukové zátěže pro Rynholec
( ul. Vodárenská čp. 382) ve výši dle výpočtu 32,3 dB a dle skutečného měření 45,5 dB.tj. 40
%.rozdíl.( denní hodnoty) . Současně je uvedena tabulka navýšení hodnot vlivem modernizace. A to
výpočtem na hranici obytné zóny ve výši 51,8 až 54,6 dB. Není jasné zda-li se jedná o obytnou zónu
stávající ve vzdálenosti cca 900 m nebo již o nové zástavbové území ve vzdálenosti cca 500 m.
V samotném záměru je konstatováno, že vypočtená hladina akustického hluku je výrazně nižší než
hodnota naměřená. Lze tedy předpokládat, že i vypočtená hladina hluku po modernizaci bude cca o
40 % vyšší bude tedy dosahovat 72,52 až 76,44 dB. A tím přesahovat hygienický limit 60 dB.
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5 - V záměru modernizace skládky je vycházeno z tvrzení: „ že daná oblast není oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší dle údajů ČHMÚ pro rok 2008“ . Musíme připomenout , že za 3 roky tj. rok 2011
bylo na skládce uloženo dalších cca 200 000 tun odpadu , které oblast opět významně zatížily.
Dle záměru jsou veškeré koncentrace látek vlivem modernizace navýšeny. Sice v řádech procent , ale
je zde navýšení zátěže ovzduší. Zejména nebezpečné zvýšení koncentrace benzénu . Konstatování, že
se stále pohybujeme v přijatelném riziku vzniků nádorových onemocnění v nás vyvolává obavy.
Přičemž se opět jedná o hodnoty vypočtené ( z předešlého je zřejmý rozdíl mezi vypočteným a
skutečným měřením) a navíc bez započtení pozadí v dané lokalitě. Nebylo by vhodné každé riziko
minimalizovat?
6 – Realizace stavby, tak jak je navržena, je přímo v rozporu se schváleným Územním plánem obce,
který v dané oblasti rozšiřuje plochu určenou k zástavbě obytnými domky. Původní vzdálenost
zástavby obce ke skládce se snižuje téměř na polovinu. K této nové situaci požadujeme samostatné
stanovisko hygieny.
Vědomi si problematiky nakládání s odpady a dalších souvislostí, ale součastně s ohledem na
výše uvedená rizika a připomínky, navrhujeme, aby Stavební úřad v Novém Strašecí zaujal tato
stanoviska:

1) V rozhodnutí o umístění stavby je třeba se jednoznačně vypořádat s rozporem minimální
vzdálenosti plochy určené územním plánem k zástavbě. Především pak dopadu na bydlení
v těchto místech vlivem provozu skládky, tak jak je uvažován po její modernizaci . ( Dle
našeho názoru jedna věc vylučuje druhou).
2) V rozhodnutí o umístění stavby jednoznačně stanovit nutnost souběžného budování
zeleného ochranného pasu tak, aby při spuštění i již zkušebního provozu modernizované
skládky byl ochranný zelený pás osázen.
Na závěr jednu připomínku k životnosti:
V záměru modernizace, je uvedena životnost zařízení „ Integrovaného centra“ v řádech desítek let.
Přitom činnost skládky je povolena pouze do roku 2034.

Na vědomí:

O.H.S. Rakovník
Sdružení Lány Vašírov-zdravý prostor pro život
Obecní úřad Lány

Za Sdružení pro Rynholec
ing. Pavel Halada
pověřený předseda
…...........................................................

