Sdružení pro Rynholec
občanské sdružení
Náměstí 1 máje 56
270 62 Rynholec

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Rynholci dne 10.2.2012
Věc : Vyjádření k oznámení o zahájení řízení „ Řízená skládka tuhých odpadů-lom Babín II „
Ze dne 10.1.2012 čj. 005077/2012/KUSK spis-zn.: SZ 222770/2011/KUSK/6

K předmětné věci podáváme tyto připomínky:
žádáme zahrnout do integrovaného povolení povinnost provozovatele vybudovat účinnou
ochrannou zelenou zónu mezi skládkou a okolními obcemi. Tato zóna , vzhledem k rozšíření
stavebního území obce Rynholec dle změny č. 2 územního plánu směrem ke skládce je řešena
tímto dokumentem. KHS Středočeského kraje při projednávání ÚP připomínkovala šířku a
délku zóny a jednoznačně doporučila zelenou ochrannou zónu ve výsledném schválení
změny č. 2 Územního plánu obce Rynholec . Navrhovaná minimalizovaná vegetační clona
oddělí skládku od obcí pouze vizuálně a nikoliv účinně proti emisním látkám.
V rámci stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne
18.1.2011 čj. 003731/2011/KUSK (EIA) je v podmínkách souhlasného stanoviska
uvedeno :
1) podmínky pro fázi přípravy
- odborný posudek pro povolení umístění nového zdroje znečišťování
ovzduší dle zák. 86/2002 Sb.
- spolupracovat s obcí Rynholec na zajištění přípravy a realizaci zeleného
pásu
2) podmínky pro fázi trvalého provozu
- zajistit realizaci konečného řešení zeleného pásu a dosažení jeho plné
funkčnosti ve spolupráci s obcemi Rynholec event.. Lány.

Vzhledem k tomu, že stanovisko s uvedenými podmínkami není rozhodnutím ve smyslu
zákona č. 500/2004 Sb. správního řád a tudíž není vymahatelné požadujeme zahrnutí
těchto podmínek , do tímto připomínkovaného „Integrovaného povolení k provozu
skládky“. A to tak, aby byla zajištěna především realizace konečného řešení zeleného
pásu a dosažení jeho plné funkčnosti. A to před plným spuštěním všech zařízení skládky
do plného provozu.

Odůvodnění :
- V záměru „Modernizace skládky“ jsou uvedena měření emisí v referenčních
bodech a je konstatováno, že hranice koncentrace pachových látek 5 OUe/m3
se nachází na kružnici s poloměrem cca 1 km. Tato hranice zasahuje okraj
obce Rynholec. Již nyní jsou tedy občané obtěžováni pachem. Dle schválené
změny č. 2 ÚP je okraj obce Rynholec posunut směrem ke skládce a tím je
oblast výstavby ohrožena ještě vyšší koncentrací.zápachu. Současně je v rámci
modernizace skládky navrženo kompostování na ploše v úrovni terénu ( na
ploše uzavřených boxů skládky) a záměr modernizace uvádí možnost úniku
pachových látek až ve výší 6 000 OUe/m3 .
-

Obdobný vliv na obec Rynholec bude mít i hluková zátěž. Již v současné době
jsou ze skládky zřetelně slyšet pojezdy aut , především akustické signály při
couvání. Modernizací skládky přibude hluková zátěž z kolového nakladače
( 78 dB), drtičů Jupiter ( 100 dB) a Power Komet ( 89,4 dB), spalovací turbiny
Apeko (85 dB) a především z překopávače kompostu ( 75 dB) pracujícího na
úrovni okolního terénu .

Domníváme se , že k ochraně životního prostředí a udržitelných životních podmínek obyvatel
okolních obcí je vybudování účinné zelené ochranné zóny nezbytným prvkem a součástí
provozu skládky. Žádáme tedy tímto rovněž Krajský úřad o případnou koordinaci postupu
budování „zelené zóny“ v součinnosti s okolními obcemi a provozovatelem skládky.
V případě dosavadních nezávazných stanovisek a prohlášení k zelené zóně není
zaručena její skutečná realizace. Žádáme tedy o závaznou podmínku v „Integrovaném
povolení“ provozu skládky vybudování této zelené ochranné zóny. V případě , že
nebude tato podmínka uložena žádáme Krajský úřad Středočeského kraje v rámci
ochrany životního prostředí o zařazení realizace zelené zóny jako investiční akci kraje.
Body, které jsou v oznámení dle našich názorů v rozporu s podmínkami, za kterých bylo
vydáno povolení v řízení EIA:
-

-

-

v záměru modernizace skládky a při hodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí
(EIA) je uvedeno , že anaerobní stabilizace ( fermentace) bude plněna pouze směsným
komunálním odpadem. V předloženém provozním řádu je toto rozšířeno takto : „Pro
vylepšení bilance a nastartování procesu budou použity iniciátory , max. 6 000 tun za
rok“ Požadujeme specifikovat iniciátory a vyloučit např. silně zapáchající materiály,
jako např. kafilérní zbytky apod.
Zdroje zápachu a imisní situace pachu v samostatné studii vychází z plochy aerobní
stabilizace (kompostu) o rozměrech 95 x 105 m tj. 9 975 m2, a vlastní plocha na
krechty cca 7 000 m2. při zpracování cca 22 000 tun za rok. V dokumentaci záměru je
plocha pro aerobní stabilizaci 18 000 m2, tedy dvojnásobná. Výpočty pachové zátěže
ve studií vychází z poloviční plochy. Jsou tedy neodpovídající stavu, který nastane při
realizaci záměru.
Veškeré údaje o znečištění ovzduší jsou vázány na „pozadí“ z roku 2008 , tedy 4 roky
starém údaji. Tyto údaje jsou tedy evidentně zavádějící.

-

V textu IP je povoleno vypouštění bioplynu s poznámkou na jeho minimalizaci. To
vágní formulace. Požadujeme jednoznačné nepřipuštění jakéhokoliv vypouštění
bioplynu do ovzduší.

Procesně právní nedostatky řízení na základě kterých by mělo být zastaveno a
přehodnoceno:
-

skládka je umístěna i na pozemcích jiných vlastníků s nimiž společnost Ekologie s.r.o.
nemá uzavřeny řádné dohody o užívání. Jedná se jak o osoby soukromé, tak například
o obec Rynholec.

-

disponujeme důkazy o tom, že obec Rynholec nedodržela zákon o zveřejňování
informací tím, že na své úřední desce nezveřejnila „Oznámení o zahájení řízení žádost k vyjádření ke Změně Integrovaného povolení týkající se Modernizace skládky
( čj. 005077/2012/KUSK) a tím nedodržela zákon. ( Zveřejněna byla pouze Změna
Integrovaného povolení týkající se zařízení pro čištění průsakových vod ze skládky (
čj. 005276/2012/KUSK)) . Bude uloženo na úřední desce do 3.3.2012 – je možno
prověřit

-

celý postup vedení obce Rynholec při projednávání záležitosti „Modernizace
skládky“ je nejasný,což se projevilo mimo jiné i opožděným podáním odvolání proti
rozhodnutí Stavebního úřadu k umístění stavby. A to přesto, že k tomuto kroku, bylo
vázáno rozhodnutím zastupitelstva. Obáváme se, že tento postup je důsledkem střetu
zájmů některých funkcionářů vedení obecního úřadu a budeme v tomto směru žádat
patřičné orgány o prošetření.

Za Sdružení pro Rynholec
Ing. Pavel Halada
pověřený předseda

