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Zpráva z činnosti v kontrolním výboru MČ Praha – Ďáblice za období 1.7.-19.9.2008  
- zaměření provoz skládky Ďáblice  
 
Dne 2.7.2008 ( středa, 8:30-12:00 ) – účast na neohlášené kontrole České inspekce životního 
prostředí  
Kontrola se uskutečnila po našem předchozím upozornění  na vysokou prašnost a nedostatečné 
překryvy odpadů, neprovádění denních překryvů, resp. pomalé překrývání vhodným materiálem  - 
viz fotografie (Dvořák, Růžička) – překryv trvá min.3dny  
 

 
Provozní řád 3.10 ČASOVÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A PŘEKRYTÍ ODPADŮ str.31: 
Po návozu odpadů na aktivní plochu, po uzavírací době skládky, je proveden denní překryv 
aktivní plochy cca do 4 hodin max. do 12 hodin (tj. v případě poruchy mechanizace) 
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Po dokončení výše zachycených překryvů proběhla kontrola ( 24.6.2008 ) skládky ze strany 
referátu životního prostředí MČ Ďáblice ( Ing. Králíková ). Kontrola neshledala nedostatky. 
Následně 25.6.2008 došlo k extrémnímu vzedmutí prachu vlivem silného větru – viz foto (Dvořák) 

  
 
 
2.7.2008 jak výše uvedeno proběhla  neohlášená kontrola České inspekce životního prostředí  
zaměřená na překrývání aktivní plochy a na zvýšenou prašnost. V závěru kontroly, které jsem se 
s panem Andršem zúčastnil, se konstatuje, že inspekce nezjistila zásadní nedostatky, které by 
vedly k zahájení správního řízení. Dále se konstatuje: Vzhledem k tomu, že pro provoz skládky je 
zjištěn dlouhodobý nedostatek užitkové vody, inspekce požaduje písemnou informaci, jaké kroky 
společnost ASA podniká pro nápravu tohoto stavu, a to v termínu do 31.8.2008. 
 
Protokol o kontrolním zjištění viz dále 
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Následně jsem obdržel fotografii od paní Prokešové, která 6.9.2008 ukazuje opět na zvýšenou 
prašnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ČIŽP bylo 12.9.2008 doručeno vyjádření firmy ASA k protokolu o kontrolním zjištění ze dne 
2.7.2008, kde se píše, že provádění kropení je automatickým článkem technologických postupů 
v areálu skládky. Jeho intenzita se řídí klimatickými podmínkami a zejména v letních měsících je 
skrápění prováděno kontinuálně. V dalších bodech vyjádření je uvedeno, že je vyčleněno 
cisternové vozidlo patřící do skupiny skládkových obslužných mobilních prostředků, které je 
určeno výhradně na skrápění příjezdových a areálových komunikací, dále je popsáno odkud se 
bere voda na skrápění, včetně používání vody z vodovodního řadu. O těchto odběrech jsou 
prováděny denní záznamy z měřiče vodovodního řadu. Dále je zmíněna plánovaná výstavba 
druhé jímky pro jímání povrchových srážkových vod. V závěru se konstatuje (včetně překlepu): 
Vzhledem k výše uvedenému konstatujeme, že skrápění komunikací na příjezdu a zejména 
v areálu skládky je prováděna na, v současné době, nejvyšší možné úrovni. 
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V druhé polovině září letošního roku málo prší, prováděli jsme tedy pozorování, s jakým 
výsledkem  probíhá skrápění  na , v současné době, nejvyšší možné úrovni. 
Zde jsou výsledky pozorování z větší dálky: 
 

 
 
 
Provozní řád 3.10 ČASOVÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A PŘEKRYTÍ ODPADŮ str.31: 
Prašnost bude omezována zvlhčováním pomocí skrápěním (srážkovou,pitnou) vodou kropícím 
vozem. U materiálů, které by mohly zapříčinit zvýšenou prašnost při ukládání na skládce, je 
vyžadována jejích předchozí úprava u původce, spočívající v jejich zvlhčení. V mimořádných 
případech, kdy tuto povinnost původce nesplní, bude proveden postřik prašných částí skládky 
provozovatelem, jak je výše uvedeno. Zároveň bude po původci důrazně požadováno plnění této 
povinnosti. 
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Po shlédnutí výše uvedených prašných výjevů 18. a 19.9.2008 jsme se s kolegy z kontrolního 
výboru, pány Andršem a Šárou, rozhodli provést neohlášenou kontrolu dodržování provozního 
řádu přímo na skládce, bylo to v pátek, 19.9.2008 v 15:40. Důvodem tohoto času nebyla snaha za 
každou cenu najít problém, ale pouze snaha objektivně zdokumentovat situaci přímo na skládce. 
Na skládku jsme byli vpuštěni zcela bez problémů. Po nahlédnutí do provozního deníku jsme 
mohli vidět, že stránka pro den 19.9.2008 je již v 15:40 vyplněna ve všech kolonkách, včetně 
počtu průjezdů kropícího vozu-5x přes to, že se na skládce sládkovalo a cesty byly suché.  Ze 
záznamu se dalo vyčíst, že od rána bylo vykropeno 5 cisteren po 3,5m3 vody, tedy 17,5 m3 
celkem. Den před kontrolou (18.9.2008) bylo vykropeno rovněž 5 cisteren, 17.9.2008 6 cisteren. 
Ze záznamů vyplývá, že se jednalo o použití vody z vodovodního řadu. 
Po prohlédnutí záznamů jsme se odebrali na místo skládkování, kde v horní části jsme potkali 
cisternové vozidlo v plné práci, výsledek jednoho průjezdu cisterny je zachycen na fotografiích: 

 
 
Pokud tedy neprší a snížení prašnosti na skládce má zajistit 5 takovýchto cisteren za den, je 
výsledek opravdu tristní. 
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Dále jsme se zaměřili na velikosti aktivní plochy a překryv ploch neaktivních, déle neužívaných. 
Aktivní plocha v dolní části – rezervě byla cca 25x30, aktivní plocha v sekci 24 ( jižní část ) cca 
30x30 m.   
Provozní řád 3.6.2 Postupné vymezování ploch pro ukládání str.25: 
Ukládání bude denně soustředěno do vymezeného prostoru, tzv. aktivní plochy o rozměrech cca 
50 x 50 m. V součtu se tedy dá říci, že podmínka provozního řádu byla s rezervou splněna. 
 
Plochy déle neužívané, zejména při pohledu na sekci 24 a 23 byly v tomto stavu – viz foto 

 
 
Provozní řád 3.6.2 Postupné vymezování ploch pro ukládání str.25: 
Stálý překryv déle neužívaných ploch bude prováděn souvislou vrstvou technologických materiálů 
a technologických odpadů cca 20cm silnou 
Dle našeho názoru stav zachycený na fotografiích prokazuje nedodržení tohoto bodu provozního 
řádu. 
 
O kontrole byl následně sepsán na zadní stranu provozního deníku 19.9.2008 zápis, který je 
podepsán všemi přítomnými členy kontrolního výboru. Zástupce firmy ASA, který nás po skládce 
provázel ( pan Vinklář ), odmítl zápis podepsat a odmítl i napsat své vyjádření. 
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Pro zajímavost uvádím fotografii skládky z výšky odpovídající 287m. Fotografie je patrně někdy 
z první poloviny jara 2007 a je patrné, že problémy s překryvy déle neužívaných ploch byly i 
tehdy. 
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Za KV a komisi ŽP Ďáblice bylo 11.7.2008 podáno toto vyjádření k dokumentaci pro rozšíření 
skládky: 
Komu: Rada MČPD (T.Engel) 
 
Věc: Vyjádření k dokumentaci „Skládka odpadů S-OO Ďáblice, II. ETAPA SKLÁDKY   – 
ROZŠÍŘENÍ – dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení“  
ze dne 05.2008  
 
- B. Průvodní zpráva se odkazuje na přílohu G, která neexistuje. Body stanoviska, resp. 

stanovisko, které jsou nadále uváděny, nejsou v příloze G, ale jsou uvedeny jako příloha 3 
svazku C – Souhrnná technická zpráva  

- Požadujeme, aby veškerá dokumentace postupně jednoznačně směřovala bezezbytku 
k naplňování všech bodů stanoviska, tak, jak jsou uvedeny v příloze 3 svazku C a to i pro čas 
realizace a provozu 

- Trváme na stáří a kvalitním zapěstování rostlin dle bodu 3b stanoviska (8-12 let) 
s případnými opatřeními, která zajistí řádné ujmutí takto starých a zapěstovaných rostlin ( 
kapková závlaha, řádná péče ) 

- Žádáme, aby již v projektové přípravě bylo počítáno s dostatečným množstvím vody pro 
splnění požadavků stanoviska pro fázi provozu (III.), zejména bodů 28b, 28c – zkrápění 
ploch a postřik vodou, požadujeme zvýšení účinnosti opatření pro snížení prašnosti oproti 
stávajícímu stavu ( trvalý zkrápěcí systém minimálně na zpevněných komunikacích skládky 
) 

- V projektu požaduje zachycení a zanesení úprav dle budu 28a stanoviska – vždy provádět 
hrázkování ( C. Souhrnná technická zpráva – str.12 Technologický postup skládkování a 
souvisejících činností skládky )    

- V bodě C.1.1.c zprávy požadujeme  určení časového horizontu dosažení maximální povolené 
výšky 319,000 m.n.m. nejvyššího vrcholu skládky a navržení úprav, pokud této hodnoty 
nebude ani po konečném dosednutí, resp. po dosažení určeného časového horizontu, 
dosaženo 

- Str.13 – C – požadujeme určení  maximální půdorysné velikosti pomocné aktivní plochy, 
požadujeme, aby součet půdorysných ploch hlavní a pomocné aktivní plochy nepřesahoval 
v žádném případě 2500m2 půdorysné plochy 

- Požaduje účinnou kontrolu ( radary, kamery ), která zajistí, že na skládce budou dodržovány 
rychlostní limity určené v C3 str.13, zejména max. povolená rychlost 20km/hod ( počítat 
s umístěním této techniky, návrh umístění).  

- K C3 h – v souladu s bodem 360 stanoviska požadujeme, aby provozovatel v součinnosti 
s Magistrátem hl.m. Prahy zajistil zapojení obce Ďáblice do systému měření kvality ovzduší 
(PREMIS) včetně měření složek produkovaných skládkou ( methan, polétavý prach, 
mikroorganizmy ), požadujeme aktuální výstupy průběžně přístupné na internetu, v případě 
překročení limitů okamžité informování občanů místním rozhlasem. Monitoring dle C3 
příloha 1-1.2.1 považujeme vzhledem k ekologickému zatížení oblasti za nedostatečný  

 
 
11.7.2008 
 
    Tomáš Dvořák (kontrolní výbor),   Miloš Růžička (komise ŽP)                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                      Praha, 24.9.2008 
                                                                                      Tomáš Dvořák  
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