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Aktuální stav na území bývalé skládce Ledce

Městu Plzni byla rozhodnutím ČIŽP č. j. ČIŽP/43/OOV/SR01/1216382.003/10/ZJJ ze
dne 14. ledna 2013 stanovena povinnost k provedení nápravných opatření týkajících se areálu
bývalé skládky v Ledcích. ČIŽP uložila v bodě 1) tohoto rozhodnutí provést odplynění skládky
v souladu s normou ČSN 838034 Skládkování odpadu - Odplynění skládek.
Město Plzeň nemělo žádnou zkušenost s realizací obdobného opatření a pro zadání
výběrového řízení obtížně stanovovalo technologické a finanční podmínky. Z tohoto důvodu
požádalo společnost ÚVP – plyny a paliva, s. r. o., Praha 9 o zpracování plynometrického
měření na skládce Ledce a posouzení naměřených údajů podle ČSN 80 80 34. Ze zprávy
vyplynulo, že obsah metanu ze všech sond z hloubky 10 cm činí 0,45% obj. Tato hodnota je
velmi nízká a těleso tak odpovídá skládce v kategorii I (ČSN 80 80 34), tedy skládce se
zanedbatelně nízkým až nulovým vývojem plynu. Dále bylo konstatováno, že skládka Ledce
nevyžaduje realizaci žádných odplyňovacích zařízení a lze ji po předchozích terénních
úpravách překrýt rekultivační vrstvou.
Tuto novou informaci poskytl Odbor životního prostředí ČIŽP Plzeň. Na základě této
skutečnosti nechala inspekce provést vlastní měření společností Aquatest a.s.. Ta potvrdila
stejné skutečnosti, tj. že v žádné z 50-ti provedených sond nebyla zjištěna přítomnost metanu
vyšší než 0,01%, což odpovídá stanovené normě a odplynění není nutné.
Vzhledem k této skutečnosti podalo město Plzeň žádost o obnovu řízení ve věci
rozhodnutí ČIŽP č. j. ČIŽP/43/OOV/SR01/1216382.003/10/ZJJ ze dne 14. ledna 2013.
V lednu 2014 MŽP ČR, které žádost vyřizovalo, přiznalo odkladný účinek zmíněnému
rozhodnutí a následně povolilo obnovu řízení. Je tedy velmi pravděpodobné, že ČIŽP vydá
nové rozhodnutí a stanoví opatření bez podmínky uložení odplynění skládky. Pro informaci lze
uvést, že částka na odplynění byla stanovena v rozmezí 1-2 mil. Kč.
Současně je Okresním soudem Plzeň – město veden soudní spor na základě žaloby
společnosti GANOVA s. r. o., ve kterém se tato společnost domáhá zaplacení částky
8.820.000,--Kč s příslušenstvím a s odůvodněním, že tato částka odpovídá výši bezdůvodného
obohacení vzniklého na straně města Plzně na úkor společnosti GANOVA s. r. o. v důsledku
uložení odpadků na pozemcích v jejím vlastnictví za období dvou roků před podáním žaloby, tj.
za období od 11. 11. 2011 do 10. 11. 2013.

Město Plzeň s tímto názorem společnosti GANOVA s. r. o. nesouhlasí zejména z toho
důvodu, že skládka umístěná na pozemcích této společnosti nepředstavuje samostatnou věc
v právním slova smyslu. Město Plzeň není a nikdy nebylo vlastníkem pozemku, na kterém se
nachází bývalá skládka Ledce a navíc na skládku v Ledcích byl kromě komunálního odpadu
v minulosti ukládán také odpad různých státních podniků a organizací na základě samostatných
povolení, která byla vydávána přímo těmto podnikům a organizacím.
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