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1.
ZMĚNA Č.2 ÚPO STAŠOV

1.1.
VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Řešené území změny č.2 ÚPO STAŠOV- lokalita změny Z2-1 leží v katastrálním území Stašov u Zdic,
jihovýchodně od sídla Stašov. Lokalita změny je vymezena v grafické části Odůvodnění změny – výkrese č.1 – širší
vztahy.
ZMĚNA č.2 ÚPO STAŠOV – PŘEHLED LOKALIT
(vše v k.ú. Stašov u Zdic)
Označení lokality
č.pozemku dle KN

Rozloha lokality
(ha)

Stávající funkční využití dle
ÚPO

změnou
navrhované funkční využití

Rozšíření
zastavitelného
území
(ha)

2,6 ha

Orná půda-stav

řízená skládka-návrh
(SKř)

-

Z2-1
168/27
(v době schválení
Zadání změny část
poz.č.168/1)
168/11 (část)
168/15
168/21 (část)

1.2.
VZTAH ZMĚNY č.2 KE KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Změna č.2 nemění základní koncepci rozvoje území obce, tak, jak byla stanovena ve schváleném ÚPO STAŠOV.
Změnou č.2 v lokalitě Z2-1 reaguje obec na podnět společnosti Středočeské komunální služby, s.r.o., požadující
změnu funkčního využití pozemků v lokalitě Z2-1, za účelem zvětšení funkční plochy SKř „řízená skládka“ pro
rozšíření provozované skládky tuhých odpadů Stašov (dále jen „TO Stašov“) a plochy pro využití bioodpadů,
kompostárny, který je považován za jednoznačně přínosný, a to jak pro obec Stašov, tak i pro spádové území.

1.3.
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Celková urbanistická koncepce platného územního plánu obce není změnou dotčena. Dochází ke změně
funkčního využití ploch v řešené lokalitě.
LOKALITA Z2Z2-1
Řešená lokalita se nachází zcela mimo zastavěné území, ve volné krajině, v návaznosti na skládku TO
Stašov (dříve označovanou též jako skládka TKO Stašov) ležící cca 5 km od města Zdice v přirozené terénní
depresi 800 m jihovýchodně od obce Stašov. Na skládku, určenou pro odpady kategorie „ostatní odpad“, se
ukládají odpady od roku 1995, kdy byla uvedena do provozu její Ia. etapa. Skládka je provozována na základě
rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství čj. 7946/114152/2004/OŽP ze dne 15. září 2004. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu množství
ukládaných odpadů na skládku TO Stašov se navrhovatel změny č. 2 rozhodl projednat v lokalitě Z2-1 další
rozšíření skládkového tělesa jihovýchodním směrem od stávající skládky. Podmínkou rozšíření je změna územního
plánu obce Stašov a následné získání územního rozhodnutí. Součástí rozšíření skládky bude kromě vybudování
dalšího skládkového boxu (box 4) i výstavba zařízení na využití bioodpadů (dále jen „kompostárna“) v jižní části
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zájmového území. Účelem tohoto zařízení je v souladu s platnou legislativou využít biologický odpad (rostlinné
zbytky z údržby zeleně a zahrad, dřevní štěpka) k výrobě rekultivačního materiálu použitelného především pro
účely rekultivace tělesa skládky TO Stašov. Vyrobený rekultivační materiál je možné použít i při údržbě veřejné
zeleně. Využití lokality Z2-1 pro vytvoření skládkového boxu i zpevněné plochy kompostárny bude probíhala
postupně, po etapách.
Obec Stašov se v současné době začíná dostávat do střetu se svými možnostmi danými v oblasti nakládání
s odpady stávajícím schváleným územním plánem. Důsledkem toho je posuzovaná změna č. 2, která se týká
změny funkčního vymezení jedné plochy (Z2-1), a to z „Orná půda“ na „Řízená skládka“. Na základě provedené
analýzy lze tuto změnu doporučit, je však třeba respektovat skutečnosti, které zajistí environmentálně bezkonfliktní
naplnění změny územního plánu.
Navrhovaná změna funkčního vymezení navazuje na identickou plochu v sousedství (stejné funkční vymezení ve
stávajícím územním plánu) a významně neovlivní ani okolní lokality. Nikde v okolí se nenacházejí žádné obytné
plochy ani území mající zvýšený význam pro ochranu přírody.
Rozšířením skládky na ploše lokality Z2-1 se získá pro ukládání odpadů další kubatura 310 000 m3. Maximální
kapacita kompostárny na ploše 4763 m2 je 2850 m3 zpracovaného substrátu za rok, tj. 4560 t/rok.
Rozšíření skládky TO Stašov se uvažuje o skládkový box 4, oddělený od okolního terénu zemní sypanou hrází,
která spolu s obvodovým příkopem bude zabezpečovat zachycení a odvedení dešťových vod mimo těleso
skládky. Pro převedení dešťových průtoků zachycených z jižního předpolí skládky je navrženo zatrubnění
stávajícího otevřeného příkopu potrubím DN 500 v délce 180 m. Jímání bioplynu ze skládky bude provedeno
plynovými studnami, které budou propojeny se stávající kogenerační jednotkou na výrobu el. energie. Odvod
skládkového výluhu je řešen převedením do tělesa stávající skládky a stávajícím systémem do jímky skládkového
výluhu. Po dosažení konečného tvaru tělesa skládky budou provedeny rekultivační práce na uzavření skládky.
Kompostárna – účelem stavby je využít biologický odpad (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad, dřevní
štěpky) k výrobě rekultivačního materiálu použitelného především pro účely rekultivace tělesa skládky TO Stašov.
Vybudování kompostárny bude navrženo po etapách, jejichž velikost může být dodatečně upřesněna podle
aktuální potřeby a zajištěného množství biodegradabilních odpadů. Realizace kompostárny je nezávislá na
rozšíření skládky a jedná se v podstatě o vytvoření zpevněné a zatěsněné plochy ze silničních panelů
vyspárované do bezodtoké zatěsněné jímky.
V lokalitě Z2-1 nedochází v návrhu změny k rozšíření zastavitelných ploch.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH:
PLOCH:
Regulativy funkčního využití ÚPO Stašov, určující podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání ploch pro
funkční plochu „řízené skládky (SKř)“ jsou návrhem změny revidovány a doplněny.
Upraveno je členění regulativů funkčního využití na hlavní, přípustné a nepřípustné využití a jsou doplněny
podmínky prostorového uspořádání. Do přepracovaných regulativů jsou doplněny plochy pro zpracování
bioodpadů (kompostárna).

1.4.
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
1.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury
Koncepce dopravní infrastruktury není zpracovávanou ovlivněna. Dopravní napojení lokality Z2-1 je shodné se
současným stavem a není nutné je měnit. Neveřejné účelové komunikace areálu skládky TO Stašov mají stávající
napojení na silnici III/1174, resp. silnici II/118, bez vlivu na obytnou zástavby, odpovídající současným
požadavkům.
1.4.2. Koncepce technické infrastruktury
Rozšířením skládky o lokalitu Z2-1 nevznikají nároky na technickou infrastrukturu.
1.4.2.3. Nakládání s odpady
Problematika nakládání s odpady je hlavním předmětem změny v lokalitě Z2-1, která přímo navazuje na skládku
TO Stašov.
Na skládku, určenou pro odpady kategorie „ostatní odpad“, se ukládají odpady od roku 1995, kdy byla uvedena do
provozu její Ia. etapa. Skládka je provozována na základě rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj. 7946/114152/2004/OŽP ze dne 15. září
2004. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu množství ukládaných odpadů na skládku TO Stašov se navrhovatel
změny č. 2 rozhodl projednat v lokalitě Z2-1 další rozšíření skládkového tělesa jihovýchodním směrem od stávající
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skládky. Součástí rozšíření skládky bude kromě vybudování dalšího skládkového boxu (box 4) i výstavba zařízení
na využití bioodpadů (dále jen „kompostárna“) v jižní části zájmového území. Účelem tohoto zařízení je v souladu
s platnou legislativou využít biologický odpad (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad, dřevní štěpka) k výrobě
rekultivačního materiálu použitelného především pro účely rekultivace tělesa skládky TO Stašov. Vyrobený
rekultivační materiál je možné použít i při údržbě veřejné zeleně. Využití lokality Z2-1 pro vytvoření skládkového
boxu i zpevněné plochy kompostárny bude probíhala postupněm, po etapách.
Rozšířením skládky na ploše lokality Z2-1 se získá pro ukládání odpadů další kubatura 310 000 m3. Maximální
kapacita kompostárny na ploše 4763 m2 je 2850 m3 zpracovaného substrátu za rok, tj. 4560 t/rok.
1.4.3. Koncepce řešení občanského vybavení
Koncepce vymezení ploch občanského vybavení na území obce Stašov se nemění – Změna č.2 nevymezuje
plochy pro občanskou (veřejnou) vybavenost.

1.5.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
1.5.1.

Prvky ÚSES a ochrana přírody a krajiny

Lokalita Z2-1, řešená změnou č.2, se nedotýká chráněných území přírody, ani kulturních památek.
Změna č.2 ÚPO STAŠOV usiluje v dotčené lokalitě změny o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek
území a osídlení – tedy zachování historických, kulturních a přírodních hodnot v území při zajištění podmínek pro
rozvoj obce.
Lokalita, řešená změnou č.2, se nedotýká vymezených prvků ÚSES.
Lokalita Z2-1se nedotýká PUPFL, nedaleké pozemky PUPFL dle ÚPO jsou dle KN ostatními plochami (ochranné
pásmo lesa do řešených ploch tedy nezasahuje).
Z hlediska krajinného rázu je celé zájmové území velmi dobře kryto v terénní depresi, která je ze všech stran
uzavřena mírně zaoblenými svahy. Z obce Stašov sem není vůbec vidět a po provedení rekultivace celé těleso
zmizí v terénu. Všude v okolí se nachází zemědělská půda. Výhled na horizonty je zcela skryt konfigurací terénu.
Prostor se nenachází na žádné významné pohledové ose. Nikde v pohledově dotčeném prostoru se nenachází
žádná významná přírodní krajinná dominanta, která by mohly být realizací záměru negativně ovlivněna. Jedná se
o typickou zemědělskou krajinu s nepočetnými zbytky strukturné zeleně, které se omezují většinou jen na aleje
podél silnic a malé remízy v polích.
1.5.2. Ochrana území před povodněmi
Lokality řešené změnou neleží záplavovém území.
1.5.3. Dobývání nerostů
Území, řešené změnou, nezasahuje do dobývacího prostoru těžby nerostů, ani do chráněného ložiskového území.

1.6.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

Pro řešenou plochu lokality změny, označené jako Z2-1 platí v současné době základní FUNKČNÍ REGULATIVY
PLOCHY ŘÍZENÉ SKLÁDKY (SKř) dle platného ÚPO STAŠOV.
Změna č.2 ÚPO STAŠOV upravuje a doplňuje pro plochu ŘÍZENÉ SKLÁDKY (SKř) podmínky pro využití
ploch takto:

SKř

ŘÍZENÉ SKLÁDKY

Hlavní využití
-plochy skládky inertního materiálu do doby její rekultivace
-plochy pro zpracování bioodpadů- kompostárna
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Přípustné využití
-skládka inertního materiálu
-účelové komunikace
-provozní budovy a zařízení
-sítě technické infrastruktury
-skládkové boxy
-zpevněné a zatěsněné plochy kompostárny
-bezodtoká zatěsněná jímka
-plochy zeleně
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
-ochrana krajinného rázu: výška nových objektů v plochách SKř nesmí narušit obraz sídla a krajiny.
-výsadba stromových dřevin, které zajistí jak izolační, tak i krajinotvornou funkci plochy

1.7.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
Změna č.2 nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby.

1.8.
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
8 listů včetně grafické části.
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