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ÚVOD

Předkládané Oznámení záměru (dále jen: Oznámení) je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. Zpracování Oznámení předcházelo:

· Sdělení Městského úřadu Štětí, odbor stavební, životního prostředí a dopravy, ze dne 22. 10.
2015.

· Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje o vlivu záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti ze dne 4. 11. 2015.

Uvedené doklady jsou součástí Oznámení.
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Seznam použitých zkratek

ADt - tuna buničiny při 10% vlhkosti (Air Dry Ton, mezinárodní konvence)

AOX - adsorbovatelné organicky vázané halogeny (stanovené podle EN ISO:9562)

B(a)P - benzo(a)pyren (polycyklický aromatický uhlovodík, produkt nedokonalého spalování)

BAT - nejlepší dostupné techniky

BAT–AEL - úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

BDt - tuna suché buničiny (Bone Dry, nulová vlhkost)

BSK - biochemická spotřeba kyslíku

CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod

CHKO - chráněná krajinná oblast

CHSK - chemická spotřeba kyslíku

CHÚ - chráněné území

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav

CNCG - koncentrované nekondenzovatelné zapáchající plyny

ČOV - čistírna odpadních vod

ČSN - Česká technická norma

EO - ekvivalentní obyvatel

EIA - Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivů na životní prostředí)

EVL - Evropsky významná lokalita

HPV - hladina podzemní vody

IČ, DIČ - identifikační číslo, daňové IČ

IP - Integrované povolení

KÚ - krajský úřad

k. ú. - katastrální území

LNV - lehké nákladní vozidlo

LTO - lehký topný olej

LV - limitní hodnota (limit value)

MCHÚ - maloplošné chráněné území

NCG - nekondenzovatelné zapáchající plyny

NEL - nepolární extrahovatelné látky („ropné látky“)

NL - nerozpuštěné látky

NPSE - Národní program snižování emisí

NUTS II - územní jednotka (pro statistické účely)

OV  – osobní vozidla

OZKO - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PM10 - tuhé znečišťující látky („polétavý prach“), částice pod 10µm

POH - plán odpadového hospodářství
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PP - přírodní park, přírodní památka

PPO - protipovodňová opatření

PS - papírenský stroj

PUPFL - pozemek určený k plnění funkce lesa

PZKO - Program zlepšování kvality ovzduší

SB - Super Batch linka (součást výrobního procesu papíru)

SO - stavební objekt

TNV - těžké nákladní vozidlo

TRS - celková redukovaná síra

TTO - těžký topný olej

TZL - tuhé znečišťující látky

ÚSES - územní systém ekologické stability

ÚPD - územně plánovací dokumentace

VKP - významný krajinný prvek

ZCHD - zvláště chráněný druh

ZCHÚ - zvláště chráněné území

ZPF - zemědělský půdní fond
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ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma

Mondi Štětí a. s.

A.2. IČ

IČ: 261 61 516
DIČ: CZ 261 61 516

A.3. Sídlo

Litoměřická 272, 411 08 Štětí

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Petr Sedláček
Litoměřická 272, 411 08 Štětí
e-mail: petr.sedlacek@mondigroup.com
tel.: +420 416 802
mobil: +420 602 217 798

Doplňující informace o oznamovateli
Společnost Mondi Štětí a.s. je předním světovým výrobcem papírových materiálů, papíru a buničiny. Její aktivity
probíhají v areálu původních papíren Sepap, jejichž historie sahá do roku 1949. Díky významným investicím do
zvýšení kapacit a zlepšení jakosti výrobků je Mondi Štětí a.s. největším výrobcem papírových obalů a buničiny na
českém trhu a současně jedním z hlavních zaměstnavatelů v regionu.
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ČÁST B

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru: EcoFlex

Kategorie: I
Bod: 5.1 Průmyslové závody na:

a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů
b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun den

Sloupec: A

Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. se jedná o změnu záměru uvedeného v příl. č.
1 k tomuto zákonu kategorii I, protože změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne
uvedené limitní hodnoty.
Příslušným úřadem při posuzování vlivů záměru na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí
ČR.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je modernizace stávajícího provozu Mondi Štětí, a. s. Součástí záměru je i provoz
papírenského stroje č. 7, který provozuje Mondi Štětí White Paper s.r.o., která je 100% vlastněna
skupinou Mondi.
Modernizace provozu je spojena s následujícím:

- zvýšení výroby papíru na celkových 1,09 mil. tun za rok
- zvýšením výroby nebělené buničiny na stávajících výrobních linkách
- zvýšením výroby bělené buničiny na stávajících výrobních linkách (tab. B.I.2/1)
- odstavením stávajícího regeneračního kotle RK9 nevyhovujícího budoucím BAT-AEL (2018) a

jeho nahrazení novým regeneračním kotlem RK12 s parametry odpovídajícími veškerým
úrovním emisí spojených s BAT (Official Journal of the European Union, Commision
Implementing Decision, 26. 9. 2014)

- instalace nové kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie
- odstavením stávající vápenné pece nevyhovující budoucím BAT-AEL pro výrobu buničiny,

papíru a lepenky a její nahrazení novou vápennou pecí odpovídající veškerým úrovním
budoucích emisí spojených s BAT

- odstavením spalovacího zařízení likvidace zapáchajících látek, které nevyhovuje stanoveným
BAT-AEL pro výrobu buničiny, papíru a lepenky a převedení spalování do nového
regeneračního kotle

- související úpravou elektrorozvodné sítě
- související úpravou chemické úpravny technologických vod
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- související úpravou čistírny odpadních vod.
V souladu s podmínkou Integrovaného povolení zařízení č.j. 1361/05/ZPZ/IP-10/Z1/Sk dne 27. 4.
2006 v platném znění (viz kapitola B.III.5 Doplňující údaje) budou současně realizovány investice ke
snížení emisí pachových látek a snižování hlučnosti. Opatření ke snížení emisí pachových látek
představují:

- instalace nového regeneračního kotle RK12 – viz výše
- instalace nové vápenné pece – viz výše
- realizace opatření ke snížení zápachu na varně Kamyr
- realizace opatření ke snížení zápachu na čistírně odpadních vod

 Opatření ke snížení hlučnosti spočívají v:
- náhradě stávajících chladicích věží novými s vyšší kapacitou a nižšími emisemi vč. jejich

přesunu do příznivější polohy z hlediska vlivu na nejbližší chráněné venkovní prostory
- realizaci protihlukových opatření navržených v rámci zpracování hlukové studie

Přehled maximálních kapacit výroby je uveden v následující tabulce.

Tab. B.I.2/1: Maximální povolené, stávající a předpokládané kapacity záměru

Výroba v t/rok Kapacita dle IP Současný stav Budoucí stav (max.)

Výroba nebělené sulfátové
buničiny

500 000 459 104 660 000

Výroba bělené sulfátové
buničiny

200 000 192 707 280 000

Výroba papírů 655 000 451 822 1 090 000

B.I.3 Umístění záměru

NUTS II: Severozápad
Kraj: Ústecký
Obec: Štětí
Katastrální území: Štětí I

Zeměpisné souřadnice záměru: 50° 27‘ 48,410" N, 14° 22‘ 28,230" E (střed areálu)
Nadmořská výška: ±159,0 m n. m. (terén)

Záměr je umístěn v zastavěném území průmyslového areálu papírny ve Štětí, v němž je již
v současnosti v provozu několik výrobních závodů. Mezi nejvýznamnější z nich patří provoz Mondi
Štětí, a. s. Průmyslový areál je situován na pravém břehu řeky Labe, na severním okraji města Štětí.
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Obr. B.I.3-1: Umístění záměru v regionu                                                                       (podklad: Mapy.cz 2015)

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Charakter záměru
Mondi Štětí zvažuje možnosti pro zvýšení kapacity svého zařízení. Hlavní investice zahrnuje nové
papírenskou kapacitu, nový regenerační kotel a významnou přestavbu papírny. Zvýšení kapacity bude
vyžadovat zvýšení výkonu elektrárny a dalších pomocných provozů. Záměr tak představuje
modernizaci a rozšíření stávající průmyslové výroby integrované papírny s celulózkou, s výhledem až
do roku 2027.

Záměr je v souladu s územním plánem města Štětí, který v dotčené lokalitě navržené využití pozemků
připouští. Pozemky jsou dle platného územního plánu určeny pro „průmyslovou výrobu a technickou
infrastrukturu.“

Možnost kumulace s jinými záměry
Předkládaný záměr bude integrální součástí stávajícího provozu oznamovatele v průmyslovém areálu.
V tomto ohledu jsou jeho vlivy posuzovány v součinnosti se všemi stávajícími aktivitami, resp.
s aktivitami, které budou probíhat v době činnosti záměru (tj. záměry, pro něž bylo zahájeno
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění).
Některé aktivity plánované v souvislosti se záměrem nepodléhají procesu posuzování vlivů na životní
prostředí a jsou v současné době prováděny nebo připravovány (úpravy skladu a manipulace
s dřevem, některé úpravy bělicí linky SB). Do procesu posouzení záměru jako celku však budou
zahrnuty.
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Kumulace předkládaného záměru s dalšími podnikatelskými subjekty v areálu bude posuzována pro
činnosti ve stávajícím stavu, jelikož nejsou plánovány jejich výrazné výrobní změny. Jedná se o
následující provozy:

- Mondi Bags Štětí, a.s. - Výroba papírových pytlů a tašek s potiskem.
- Mondi Coating Štětí, a.s. - Zpracování povrchu papíru a lepenky laminací polyetylenem.
- SPM a.s. (dříve Neograph, a.s.) - Výroba a prodej papírů jištěných proti padělání, tiskových

papírů, s vodoznakem.
- Panflex, spol. s r.o. - Provedení předtiskové přípravy pro všechny druhy flexotiskových obalů.
- Logo Trans, spol. s r.o. - Vnitrostátní a mezinárodní automobilová doprava a vnitrostátní

kombinovaná doprava.
- Wood & Paper, a.s. - Obchod se dřevem. *)
- Nezávislá přejímka, s.r.o. - Provoz nezávislé přejímky dříví. *)
- Euro Waste, a.s. - Nákup a prodej sběrového papíru. *)
- Siemens Engineering, a.s. - Dodávka a servis silnoproudých a slaboproudých instalací,

řídicích systémů, elektrických. *)
- INELSEV Servis, s.r.o. - Opravy elektromotorů a transformátorů, montáže, servis, revize a

zkoušky. *)
- Mark2 Corporation Czech, a.s. - Ostraha areálu
- VLK s.r.o. - Nákladní přeprava, interní a externí logistické služby. *)
- Advanced World Transport, a.s. - Provozovatel železniční vlečky. *)
- Nanograph, s.r.o. - Výroba ceninového papíru výrobu a výroba speciálních technických

papírů.
*) u vybraných subjektů se předpokládá budoucí stav vyvolaný realizací záměru (jedná se zejména o změny
objemů dřevní hmoty, sběrového papíru, úprava a údržba strojních a elektrických zařízení, místní logistiky v
areálu a provozu vlečky). Zbývající subjekty provozují činnost nezávisle.
Předkládaný záměr bude také posouzen v kumulaci se záměry plánovanými v zájmovém území
v době zpracování předkládaného oznámení, které tvoří:

- „Pila Štětí“ – kód záměru ULK764, závěr zjišťovacího řízení: nepodléhá dalšímu posuzování,
č.j. 3357/ZPZ/2011/764-záv ze dne 26. 1. 2012

- „Mondi Štětí a.s. – prodloužení vlečky“ – kód záměru OV4113, souhlasné stanovisko
č.j.  83087/ENV/13 ze dne 2. 12. 2013

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat především kumulaci vlivů na hlukovou situaci a
kvalitu ovzduší. Jedná se zejména o hluk a emise z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích
a dále pak o emise z technologie.
Předkládaný záměr nebude posouzen v kumulaci s některými plánovanými záměry v zájmovém území
z důvodů uvedených níže:

- „Novostavba skladovací haly Mondi Coating Štětí a.s.“ – kód záměru ULK924, závěr
zjišťovacího řízení - nepodléhá dalšímu posuzování, č.j. 933/ZPZ/2015 ze dne 25. 3. 2015.
Tento záměr negeneruje vlivy, které by mohly kumulovat s vlivy záměru, vazby na
infrastrukturu areálu jsou respektovány a zahrnuty v posouzení.

- „Nový biokotel K12 a turbína TG7“ – kód záměru MZP305, souhlasné stanovisko
č.j. 45806/ENV/11 ze dne 1. 7. 2011. Oznamovatelem záměru bylo rozhodnuto o odstoupení
od posouzeného záměru (z důvodu začlenění v pozměněné podobě do předkládaného
záměru), viz prohlášení oznamovatele v příloze tohoto oznámení.

Dne 21. 5. 2012 byl vydán územní souhlas pro záměr „C 101 – Vnější sklad štěpek“, na který
navazuje rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro „Stavební úpravy dřevoskladu D III“ z
9. 7. 2014 (MÚ Štětí, č. j. 377-5890/2014/OSŽPD/Ze-R). Tento záměr zahrnuje budovu pro přejímku
dřeva, rampy, přístřešek, objekt centrální věže hromady č. III a rozvodnu s trafostanicí. Jedná se o
objekty související s přípravou předkládaného záměru, jejich provoz je zahrnut do posouzení záměru
jako celku. S ohledem na platnost udělených povolení se předpokládá, že nedojde ke kumulaci vlivů
při výstavbě.
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Kumulace vlivů některých záměrů bude přispívat ke snížení negativních vlivů předkládaného záměru
(např. odpad z provozu pily bude představovat surovinu pro provoz záměru), v posouzení budou
takové pozitivní vlivy uvažovány, pouze pokud budou zcela spolehlivé.
Žádné další připravované záměry, které by byly časově nebo věcně spojeny s posuzovaným záměrem
nejsou v době zpracování oznámení známy.
Kumulace se záměry mimo vlastní lokalitu nelze zcela vyloučit ve fázi výstavby (např. souběh
stavebních prací v areálu s prováděním PPO ve městě Štětí), nicméně potenciální kumulace by
nedosahovaly předpokládaného vlivu provozu záměru, tudíž je kumulace vlivů uvažována jen pro fázi
provozu.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí.

Zdůvodnění záměru
Předkládaný záměr je v souladu s dlouhodobým investičním plánem oznamovatele v lokalitě. Potřeba
předloženého záměru vychází z nutnosti eliminace některých stávajících negativních vlivů provozu na
životní prostředí. Nové technologické celky jsou navrženy z důvodu zvýšení výroby jako reakce na
příležitost ve vývoji poptávky. Umístění v areálu papírny je výhodné z hlediska efektivnějšího využití
výrobních ploch v rámci průmyslového areálu a připojení na stávající technickou infrastrukturu
(dodávky surovin, energetické, vodní a odpadové hospodářství) a dopravní infrastrukturu.

Přehled zvažovaných variant
Lokalizace záměru je vázána na stávající výrobní kapacitu v průmyslovém areálu papírny ve Štětí,
záměr je proto navrhován pouze v jedné variantě umístění.
Navržená varianta je výsledkem koncepčních úvah z hlediska vývoje trhu, vlastní technologie i
stávajícího provozu. Z technického a technologického hlediska neexistuje variantní řešení průmyslové
výroby papíru a buničiny.

Aktivní varianta
Aktivní variantou je chápána výstavba a provoz záměru, tak jak je navržen oznamovatelem záměru.
Aktivní varianta je popsána a zhodnocena v tomto oznámení.

Nulová varianta
Nulová varianta předpokládá, že záměr nebude realizován.
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Průmyslová výroba papíru probíhá z buničiny a dřevoviny, mechanicky a chemicky upravené podle
typu vyráběného papíru. Vlastní papírenský stroj má mokrou část, v níž vláknitá suspenze natéká na
podélné nekonečné síto, kde dochází k jejímu odvodnění (voda je odsávána do sběrné vany).
Následuje lisová část, kde se papírový list snímá ze sítě pomocí plstěnce a lisováním dochází
k dalšímu odstranění vody. V další části stroje dochází k sušení na válcích vytápěných párou, podle
druhu vyráběného papíru může být zahrnuto zařízení pro povrchové úpravy papíru (klížení nebo
natírání) a kalandr (lis). Na konci výrobního procesu je navíječ (do rolí). S provozem papírny souvisí
další doprovodné aktivity (úprava vody, použití chemických látek, výroba páry a energie, skladování
apod.).

Obr. B.I.6-1: Schéma zpracování dřeva a výroby papíru

Záměr zahrnuje řadu aktivit spojených s výstavbou nových kapacit a úpravou stávajících.
Výroba papíru:

· Zvýšení produkce papíru ze stávajících 451 822 t/rok na 1 090 000 t/rok
Zpracování sběrového papíru:

· Nový sklad s kapacitou 25 000 t
· Přípravu materiálu  včetně mechanického odstraňování nečistot
· Třídění a oddělené skladování vláken (1 000 m3 LF, 1 500 m3 SF)

Úpravy linek SB a Kamyr pro výrobu vlákniny (úpravy nádrží, nové nádrže a síta, úprava bělení)
Úpravy při zpracování dřeva (výměna odkorňovacích bubnů, výměna sekačky – bude provedeno
nezávisle, viz kap. B.I.4)
Odparka (zvýšení počtu jednotek)
Nový regenerační kotel RK12
Nová kogenerační jednotka (využívající vyrobenou páru)
Kaustifikace (výměna nádrží, filtrů, nový chladič zeleného louhu, nová sila)
Vápenná pec (výměna za novou)
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Nový systém likvidace zapáchajících plynů (spalování v regeneračním kotli)
Nový terpentýnový systém (skladování, prodej)
Nová turbokompresorová jednotka
Úprava vodního hospodářství

· nové chladící věže
· nové tepelné výměníky
· úprava rozvodů
· výměna čerpadel, filtrů
· renovace betonových a ocelových konstrukcí
· přestavba zařízení pro demineralizaci
· monitoring, automatizace
· zakrytí kalových nádrží ČOV, odstraňování zápachu

Bourání nevyhovujících objektů

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Záměr bude časově rozložen do několika etap. První etapa zahrnuje nový regenerační kotel, nové
turbíny a úpravy SB linky, kaustifikace, odparky a navazující kapacitu výroby papíru. Druhá etapa
obsahuje úpravu linky Kamyr a navazující kapacitu výroby papíru.

V případě, že bude investorem rozhodnuto o provedení záměru, bude výstavba zahájena v roce 2016
po získání všech povolení. Plán dokončení realizace není dosud znám, předpokládá se dosažení
výhledového stavu v roce 2027.

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Štětí: Městský úřad
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Město Litoměřice: Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Ústecký kraj: Krajský úřad
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů.

V rámci tohoto zákona budou v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správních
rozhodnutí:

· Územní rozhodnutí (rozhodnutí o změně využití území, popřípadě rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území): MěÚ Štětí, stavební úřad

· Změna IPPC: KÚ Ústeckého kraje

· Stavební povolení: MěÚ Štětí, stavební úřad

· Souhlas s užíváním stavby: MěÚ Štětí, stavební úřad



EcoFlex – Oznámení záměru

15121061

16X289790-01001 EIA_2015-11-10-FINAL.docx strana 16 z 54

B.II ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Půda

Záměr je situován ve stávajícím průmyslovém areálu papírny Štětí v k. ú Štětí I. realizací záměru
nedojde k žádnému záboru půdy ze ZPF, dotčeny nebudou ani pozemky určené k plnění funkce lesa
(PUFL). Výstavba se týká rozvojových a modifikovaných ploch (obr. G.1), během výstavby budou
dočasně využívány i některé další plochy v areálu.
Zemní práce při zakládání objektů budou relativně malého rozsahu, protože budovy nemají podzemní
podlaží a budou založeny na předrážených nebo hloubených pilotech. Bilance zemních prací se
předpokládá vyrovnaná, odděleně sejmuté kulturní vrstvy budou využity v rámci areálu při
závěrečných vegetačních úpravách nezastavěných a nezpevněných ploch.

Podle vyjádření stavebního úřadu č.j. 10711/2015/OSŽPD/Zw ze dne 22. 10. 2015 je záměr
navrhován v zastavěném území, v ploše průmyslové výroby a technické infrastruktury, která slouží pro
umístění a rozvoj průmyslové výroby a zařízení technické infrastruktury a to zejména těch, která
nemohou být umístěna v jiných územích. Vyjádření je Přílohou č. 1 tohoto oznámení.

Obr. B.II.1-1: Průmyslová zóna Štětí
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B.II.2 Voda

Výstavba
Pitná voda
Pitná voda pro zabezpečení pitného režimu pracovníků stavebních firem bude odebírána ze
stávajícího veřejného vodovodního řadu. Pro stavbu se počítá s několika sty pracovníky ve špičkovém
období stavebních prací, předpokládaná potřeba vody tak bude činit cca 400 l/pracovní směnu
(odpovídá 200 pracovníkům).
Firmy, které budou provádět stavební práce, budou využívat stávající sociální zařízení v areálu
investora, popř. bude staveniště vybaveno dočasnými mobilními sanitárními buňkami, které budou po
dokončení stavebních prací odstraněny.

Technologická – průmyslová voda
Ve fázi výstavby bude využívána i průmyslová voda, ale pouze v případě potřeby při čištění
komunikací anebo při ošetření nových betonových povrchů a její spotřeba bude pouze nárazová a
bude zajištěna ze stávajícího rozvodu.

Provoz
Pitná voda
Pitná voda bude využívána pouze pro sociální účely.
Po realizaci záměru dojde k navýšení stávajícího počtu zaměstnanců o zhruba 100 pracovníků
zajišťujících provoz ve třísměnném režimu, z toho 10 pracovníků bude v administrativě.
Potřeba vody pro sociální účely je stanovena dle příl. č.12 vyhl. č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších
změn a směrnice MLVH ČSR č.9/1973.

Tab. B.II.2/1: Spotřeba pitné vody

Zaměstnanec Počet
zaměst-
nanců

Specifická denní spotřeba
(l/osoba/den)

Potřeba pitné vody

Hygiena Pití,
stravování

Celkem l/den m3/rok

Výrobní dělníci 90 120 30 150 13 500 4 928

THP (administrativa) 10 50 30 80 800 292

         Potřeba pitné vody celkem 14 300 5 220

Z výpočtu normové potřeby vody vyplývá, že celkové navýšení spotřeby pitné vody v areálu bude
kolem 6 tis. m3/rok. Požadovanou dodávku pitné vody zajistí stávající vodovodní přípojka.

Technologická – průmyslová voda
Pro potřeby provozu záměru je uvažováno s nárůstem spotřeby technologické vody v objemu cca
5  mil. m3/rok, tj. cca 17 % zvýšení stávajícího odběru, který představuje zhruba 30 mil. m3/rok (max.
povolené množství je 60 mil. m3/rok).
Voda bude odebírána v rámci stávajícího vodoprávního povolení stejným způsobem jako doposud
(prostřednictvím 2 odběrných objektů z vodního toku Labe ř. km 93,17). Demineralizovaná voda bude
dodávána ze stávající chemické úpravny vody.

Požární voda
Potřeba požární vody bude stanovena podle ČSN 73 0873. Požární voda pro stabilní hasící zařízení
bude napojena ze stávající čerpací stanice požární vody (stávající hydrantový rozvod bude upraven).
Spotřeba požární vody je proměnlivá v závislosti na počtu a délce trvání hasebních zásahů.
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B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Výstavba
Stavební materiály pro výstavu nových objektů budou představovat běžné stavební směsi,
prefabrikované prvky, konstrukční materiály a výrobky. Všechny materiálové vstupy při výstavbě mají
převážně charakter nakupovaných výrobků a stavebnin.
Energetická spotřeba pro výstavbu bude pokryta ze zdrojů dodavatele, případně nákupem z rozvodné
sítě dostupné v místě. Přesnější odhad bude možné stanovit po případném zpracování prováděcí
dokumentace, předběžně lze odhadovat, že energetická náročnost nebude mimořádná (bude
obdobná jako u obvyklých stavebních prací podobného rozsahu).

Provoz
Suroviny, pomocné materiály, další látky
Stávající výrobní procesy oznamovatele v areálu představují spotřebu surovin a pomocných látek
uvedenou v následujících tabulkách současně s předpokládaným stavem po realizaci záměru.
Buničina vyráběná na místě není uváděna jako samostatný zdroj, protože jde o meziprodukt.

Tab. B.II.3/1:Spotřeba (dovoz) surovin

Název/označení Jednotka Spotřeba

Stávající stav (2014) Budoucí stav (2027)

Dřevo plm1/rok 2 137 311 2 525 063

Štěpka m3/rok 617 513 606 781

Buničina (nakupovaná) ADt/rok 29 927 76 353

Sběrový papír ADt/rok 78 902 384 000

Chemické látky, plniva t/rok 44 532 95 055

Dřevěné palety ks/rok 18 461 64 286

Dutinky, balící materiál t/rok 4 635 10 900

Ve výrobním procesu je používána řada chemikálií nebo surovin (soda, vápenec, kyselina sírová,
flokulanty, pigmenty, klížidla, polymery, lepidla, odpěňovače, aj.) v souhrnném množství uvedeném
výše. Konkrétní zastoupení látek je závislé na typu finálního produktu, množství závisí na intenzitě
výroby, proto se může rok od roku do jisté míry lišit. Všechny používané látky mají režim dopravy,
skladování, nakládání a případně odstraňování v souladu s příslušnými bezpečnostními listy a
legislativními předpisy.

Paliva a energie
Větší část energetické potřeby pokrývá záměr z vlastních zdrojů (výroba el. a tepelné energie). V roce
2014 bylo vyrobeno 605 421 MWh (tj. 87% celkové spotřeby) a 11 063 698 GJt (pokrytí vlastní
spotřeby). Celková spotřeba ve stávajícím stavu dosahuje 691,1 GWh/rok (2014), v budoucím stavu
se předpokládá roční spotřeba 1034 GWh.
Záměr předpokládá pokrytí vlastní spotřeby tepla a elektrické energie ve výhledovém stavu z vlastních
zdrojů. Budoucí nárůst potřeby energie bude pokryt vyšším výkonem a účinností nových zařízení,
včetně výroby energie z obnovitelných zdrojů v regeneračním kotli.

1 v kůře
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Tab. B.II.3/2: Celková energetická bilance

jednotka Stávající stav (2014) Budoucí stav (2027)

Celková výroba elektrické energie MW 70,6 121-130

Celková spotřeba elektrické energie MW 80,6 121-130

Nákup MW 10,0   0

Výroba páry t/h 476 693

Stávající spotřeba surovin a energie při provozu a odhadovaná spotřeba jsou uvedeny v následující
tabulce:

Tab. B.II.3/3:Spotřeba paliv a energie

Název/označení Jednotka Průměrná spotřeba / rok

Stávající stav (2014) Budoucí stav (2027)

Uhlí t 175 000 175 000

Mazut, TTO t 600 0

LTO t 2 300 500

Propan t 60 0

Zemní plyn m3 27 000 000 39 100 000

Biopaliva (vlastní) t 200 700 213 300

Biopaliva (externí) t 73 569 75 000

Propanový nadzemní zásobník byl v říjnu 2015 demontován a jako stabilizační palivo záložního
hořáku a zapalovací palivo hlavní pece likvidace zapáchajících látek se již využívá zemní plyn.
Odstraněním zásobníku byla snížena s tím související bezpečnostní rizika.
Spotřeba zemního plynu a LTO bude závislá na aktuální ceně těchto komodit a jejich zastoupení
(poměr) se může měnit. Možné mezní případy budou zahrnuty do připravované rozptylové studie.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Výstavba ani provoz rekonstruované papírny nevyvolá žádné nároky na rozšíření dopravní
infrastruktury, nebudou zřizovány nové komunikace nebo napojení (s výjimkou krátkých příjezdových
spojek uvnitř areálu). Bude zvýšena intenzita dosavadního využívání dopravní infrastruktury.
Areál je dopravně napojen stávajícími vnitřními komunikacemi na veřejný dopravní systém (silnice
II/261). Stávající intenzita dopravy na této komunikaci je patrná z výsledků z posledního
publikovaného celostátního sčítání intenzity dopravy provedené ŘSD ČR v roce 2010. Intenzity
dopravy pro sčítací úsek č. 4-2015 (Štětí zaústění 26119 – Štětí vyústění 26119a) ve sledovaných
kategoriích vozidel jsou uvedeny na obr. B.II.4/1.
Železniční napojení zajišťuje vlečka k železniční trati ČD č. 090 (Vraňany - Děčín), napojení na
železniční trať č. 072 (Lysá n/L - Ústí n/L) je v současné době zrušeno (zhruba na 100 m přerušeno).
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Obr. B.II.4-1: Intenzita dopravy na komunikaci II/261 v okolí záměru (ŘSD ČR)

Přehled intenzity dopravy spojené s provozem výrobního závodu Mondi Štětí (papírny včetně dalších
nájemců v areálu) ve stávajícím stavu je uveden v tab. B.II.4/1 (počet průjezdů je dvojnásobkem počtu
vozidel).
Celková intenzita automobilové dopravy vyjádřená v souhrnu všech typů vozidel (bez jednostopých) je
uvedena v tab. B.II.4/1 a B.II.4/2

Tab. B.II.4/1: Průměrná intenzita dopravy (celková evidence nákladní vrátnice Mondi Štětí a.s.,
příjezdy i odjezdy a očekávaný stav)

Dopravní prostředek Jednotka 2013 2014 Budoucí stav (2027)

TNV + LNV (den) Počet pohybů/měsíc 1 946 1 929 3 211

TNV + LNV (noc) Počet pohybů/měsíc   289   279   569

Vagony (den) Počet pohybů/měsíc 1 584 1 830 3 729

Vagony (noc) Počet pohybů/měsíc 1 360 1 135 2 313

Tab. B.II.4/2: Průměrná denní intenzita automobilové dopravy

Dopravní prostředek Silnice č. II/261 (celkem) Mondi (2014) Mondi (2027)

TNV (24 hod.) 1 291 64 107

O (osobní a dodávky, 24 hod.) 5 130 100 150
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Ovzduší

Výstavba
Ve fázi výstavby lze předpokládat určité emisní zatížení lokality vlivem stavebních prací či přesunem
materiálů, při nichž bude docházet k emisi prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená,
emitované množství bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách a
dodržování zásad zaměřených na omezení znečišťování ovzduší. Dalším zdrojem emisí budou motory
stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu. Emitovanými škodlivinami bude prach
(tuhé znečišťující látky) a plynné škodliviny emitované při provozu stavebních strojů a další techniky
vybavené spalovacími motory. S ohledem na omezenou dobu výstavby, očekávaný rozsah nasazení a
nízkou koncentraci techniky není považován rozsah vlivů škodlivin za významný.
Lze očekávat, že v etapě výstavby z hlediska vlivů na ovzduší může být na lokalitě souběžně
provozováno několik stavebních mechanizmů (bagry, dozery, nakladače, grejdry, ...) a současně
prováděn odvoz materiálů, popř. jejich přesuny v rámci staveniště. Mimostaveništní doprava spojená
s výstavbou záměru je odhadována jako max. 25 TNV/den, tj. 50 průjezdů TNV/den v obou směrech
silnice II/261 (v poměru 50% ve směru na Litoměřice a 50% ve směru na Mělník).
Negativní vlivy výstavby lze omezit vhodnou organizací práce, očistou vozidel vyjíždějících ze
staveniště, ohrazením staveniště a skrápěním kritických míst. Všechny používané spalovací motory
budou splňovat normové požadavky tak, aby emise výfukových plynů nepřekračovaly maxima
povolená normou.

Provoz
Stacionární zdroje:
V souvislosti se záměrem budou provozovány následující nové nebo rekonstruované technologické
zdroje emisí do ovzduší:

a) Regenerační kotel RK12 – bude spalovat zahuštěný černý výluh a tálové mýdlo vznikající při
výrobě celulózy, silné zapáchající plyny, terpentýn a metanol. Čištění kouřových plynů
z regeneračního kotle bude probíhat na samostatných elektrostatických odlučovačích.
Kategorie: vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 7.9 (Výroba buničiny ze dřeva a papíru
z panenské buničiny) dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Rozptylová studie pro
znečišťující látky zpracovaná autorizovanou osobou bude přiložena v další fázi přípravné
dokumentace záměru (EIA). Provozní řád bude předložen jako součást povolení provozu
zdroje.
V případě zdroje RK12 dojde k navýšení projektovaného výkonu stávajícího kotle, přičemž
současně budou dodrženy zpřísněné emisní limity BAT-AEL požadované od 09/2018.
Očekávané emise viz tab. B.III.1/4.

b) Vápenná pec – slouží k výrobě vápna pro potřeby kaustifikace. Zdrojem energie nové
vápenné pece bude zemní plyn. Kouřové plyny z přímého procesního ohřevu probíhajícího ve
vápenné peci budou vedeny přes sušící komoru, cyklón a elektrostatický odlučovač do
komína. Vápenný prach zachycený v cyklonu a elektrofiltru bude zaveden do vstupní části
rotační pece.
Kategorie: vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 7.9. (Výroba buničiny ze dřeva a papíru
z panenské buničiny) dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Rozptylová studie pro
znečišťující látky zpracovaná autorizovanou osobou bude přiložena v další fázi přípravné
dokumentace záměru (EIA). Provozní řád bude předložen jako součást povolení provozu
zdroje.
V případě nové vápenné pece dojde k navýšení projektovaného výkonu/kapacity, přičemž
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současně budou dodrženy zpřísněné emisní limity BAT-AEL požadované od 09/2018.
Očekávané emise viz tab. B.III.1/4.
Pachové látky z vápenné pece budou emitovány v souladu s budoucími limity BAT-AEL.
Související technologické jednotky (např. nádrže) budou odsávány do centrálního systému
spalování slabých zapáchajících látek v regeneračním kotli.

c) Stávající spalovna silných zapáchajících látek – spalovna TRS bude sloužit pouze jako
záložní zdroj ve výjimečných případech delších odstávek závodu (před a po odstávce),
protože silné zapáchající látky budou v souladu s BAT-AEL za běžného provozu spalovány v
regeneračním kotli.

d) Záložní hořák spalování silných zapáchajících látek – nový záložní hořák TRS zajišťující
nouzové spalování zapáchajících plynů v případě výpadku regeneračního kotle.

e) Likvidace slabých zapáchajících plynů – odsávané plyny z varen a odparky budou spalovány
v novém regeneračním kotli. Plyny z ostatních částí regenerace chemikálií budou
zpracovávány v nově vybudované kondenzační pračce a rovněž spalovány v regeneračním
kotli. Obdobně budou likvidovány i plyny z rozpouštěcí nádrže.

f) Výroba papíru – Zdrojem znečišťování ovzduší u nově instalované výrobní kapacity bude
vlastní malý spalovací zdroj využívající zemní plyn (minoritní zdroj emisí do ovzduší). Dále ze
zařízení bude odcházet pára ze sušení papíru, rekuperace tepla a z ventilace výrobní haly.
Tyto výduchy nejsou považovány za zdroje emisí. Emise ze zdroje budou zahrnuty do celkové
emisní bilance v Dokumentaci EIA.

g) Papírenský stroj PS7 – stávající papírenský stroj nemá žádný evidovaný zdroj emisí do
ovzduší. Ze zařízení bude odcházet pára ze sušení papíru, rekuperace tepla a z ventilace
výrobní haly. Tyto výduchy nejsou považovány za zdroje emisí.

h) Čistírna odpadních vod (bez definovaného výduchu) - mechanicko-biologické čištění
odpadních vod z areálu závodu a z města Štětí s následným vypouštěním do vodního toku
Labe, ř. km 92,87. ČOV sestává z hrubého mechanického předčištění, primární sedimentace,
aktivace, dosazovacích nádrží a kalového hospodářství. Projektovaná kapacita ČOV je
650 000 EO2 a 55 mil. m3 odpadní vody/den. Projektovaná kapacita v budoucím stavu zůstává
nezměněna. V současnosti je ČOV ve srovnání s projektovaným předpokladem zatížena
hydraulicky cca na 55% a látkově (dle BSK5) cca na 30 %, do budoucna je předpokládáno cca
70% hydraulické zatížení a cca 40% látkové zatížení ČOV.
Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou realizována
opatření ke snižování emisí těchto látek, a to provedením odsávání odpadních plynů z části
technologie ČOV (kalové nádrže) do zařízení k omezování emisí zapáchajících látek.
Kategorie: vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 2.7. (Čistírny odpadních vod
s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel) dle přílohy č. 2 k zákonu
o ochraně ovzduší. Aktualizovaný provozní řád bude předložen jako součást povolení provozu
rekonstruovaného zdroje.
Bude respektována technická podmínka provozu platná od 1. 1. 2014 (Za účelem snížení
emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto
látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí,
zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin
organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické
kázně) dle přílohy č. 8 bodu 1.5 k vyhl. č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování.

2 dle BSK5, 1 EO = 60 g BSK5/den
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(Porovnání emisí s požadavky BAT viz část F.)

Tab. B.III.1/4: Očekávané emise do ovzduší

Zařízení Emise Očekávané emise (t/rok)

Regenerační kotel SO2 22

NOx 802

TZL 89

Vápenná pec SO2 30

NOx 146

TZL 10

Kotel K11 (stávající)
Kotel K10 (stávající, ve výhledu
pouze jako rezerva)

SO2 500

NOx 190

TZL 13

Liniové zdroje:
Hlavním liniovým zdrojem znečištění bude doprava surovin, aditiv a hotových výrobků po stávající
komunikaci (silnice II/261 Liběchov – Děčín) a uvnitř areálu papírny. K přepravě materiálů bude
využita železniční doprava umožněná napojením vnitrozávodní vlečky na stávající dvoukolejnou
železniční trať č. 090.
Intenzita dopravy vyvolaná záměrem a její časové rozložení je uvedeno v kapitole B.II.4 výše.
Dalším zdrojem znečišťování ovzduší je vnitroareálová obslužná doprava pro manipulaci s kulatinou,
balíky a sypkým materiálem kolovými nakladači vybavenými dieslovým a elektrickým pohonem.
Emisní příspěvek z navazující automobilové, železniční a vnitroareálové dopravy záměru a jeho vliv
na imisní situaci v území bude podrobně řešen prostřednictvím rozptylové studie v navazující
Dokumentaci EIA.

B.III.2 Odpadní vody

Odvod splaškových, dešťových a průmyslových vod z areálu je řešen dvěma vnitropodnikovými
kanalizačními systémy, a to kanalizací průmyslovou (přivádí odpadní vody na BČOV) a kanalizací
nezávadnou (odvádí dešťové, chladicí a ucpávkové vody částečně k recyklaci přes MČOV (cca 60%)
a částečně přímo do Labe). Tento systém bude využit i v rámci realizace nového záměru. Součástí
záměru bude pouze provedení nových kanalizačních sběračů napojených na stávající vnitropodnikový
kanalizační systém. Veškeré odpadní vody nově odváděné z areály budou splňovat podmínky
stanovené kanalizačním řádem Mondi Štětí, a.s. Do dešťové kanalizace budou vypouštěny pouze
vody chemicky neznečištěné.

Výstavba
Srážková voda
Při výstavbě se nepředpokládá žádné nakládání s vodami, srážky budou v plochém terénu zasakovat
případně budou odváděny dešťovou kanalizací jako v současném stavu. Odpadní vody nebudou
vznikat.
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Splašková voda
Ve fázi výstavby bude předpokládané množství splaškových vod odpovídat spotřebě pitné vody pro
pracovníky stavebních firem, tj. cca 100 l/pracovní směnu (v případě že budou využity mobilní
sanitární buňky, což je vzhledem k rozlehlosti areálu pravděpodobné, bude produkce ještě nižší).
Splašková voda bude odváděna vnitropodnikovou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod v
areálu Mondi Štětí, a.s.

Provoz
Srážková voda
Veškeré dešťové vody ze střech nových objektů a nově navrhovaných zpevněných ploch a
komunikací budou svedeny do stávající vnitropodnikové dešťové kanalizace.

Splašková voda
Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat průměrné spotřebě pitné vody na obsluhu, tj.
cca 6 tis. m3/rok. Splaškové odpadní vody  budou odváděny splaškovou kanalizací na stávající čistírnu
odpadních vod v areálu Mondi Štětí, a.s. o dostatečné kapacitě.

Technologická voda
Z provozu výrobních jednotek vznikají odpadní technologické vody ve formě odluhů a oplachů po
čištění. Provedením záměru nedojde ke změně charakteru odpadních vod, předpokládá se zvýšení
jejich produkce zhruba o 25%.
Odpadní vody budou odváděny kanalizací napojenou na stávající vnitropodnikovou kanalizaci
zaústěnou do stávající čistírny odpadních vod v areálu Mondi Štětí a.s., jejíž kapacita je dostatečná
pro úpravu odpadních vod i po provedení záměru.

Tab. B.III.2/1: Údaje o vypouštění odpadních vod během provozu

Množství
odpadních
vod

Maximální povolené
množství vypouštěných

odpadních vod dle
platného IP

Skutečné množství
vypouštěných vod za rok
2014 dle evidence Mondi

Štětí a.s.

Odhadovaná produkce
odpadních vod vyvolaná
provozem záměru

l/s 1 800 890 1 110

m3/měsíc 4 500 000 2 331 000 2 880 000

m3/rok 50 000 000 27 974 000 35 000 000

B.III.3 Odpady

Výstavba
Protože převážnou část stavebních objektů představují konstrukce s minimální možností vzniku
odpadů, lze očekávat při výstavbě poměrně nízký jednotkový objem odpadů, především kategorie O.
Přesnou specifikaci množství a druhů odpadů bude možné vytvořit až po zpracování prováděcího
projektu. Přehled očekávaných odpadů a odhad jejich množství uvádí následující tabulka.
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Tab. B.III.3/1: Předpokládané odpady produkované v období výstavby
Kód
odpadu

Kategorie
odpadu

Název odpadu Způsob nakládání

17 01 01 O Beton možnost recyklace

17 01 02 O Cihly možnost recyklace

17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce obsahující nebezpečné
látky

odstranění

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

možnost recyklace

17 02 01 O Dřevo materiálové využití

17 02 02 O Sklo možnost recyklace

17 02 03 O Plasty možnost recyklace

17 02 04 N Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky odstranění

17 04 02 O Hliník materiálové využití

17 04 05 O Železo a ocel materiálové využití

17 04 07 O Směsné kovy materiálové využití

17 04 11 O Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 materiálové využití

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky odstranění

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 možnost recyklace

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03

možnost recyklace

17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest odstranění

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod
číslem 17 08 01

možnost recyklace

17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady obsahující
nebezpečné odpady

odstranění

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

možnost recyklace

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad materiálové využití

20 30 01 O Směsný komunální odpad odstranění

Lze očekávat také příležitostný vznik obvyklých odpadů způsobený provozem stavebních
mechanizmů (např. zničené pneumatiky a pod.). Takové odpady jsou považovány za odpady
související s provozem dodavatele stavby (součástí jeho POH) a nejsou proto uvedeny.
Předpokládá se, že dodavatel stavby bude při evidenci a nakládání s odpady postupovat v souladu s
platnými předpisy (zejména nebudou zneškodňovány na stavbě).

Provoz
Během provozu budou vznikat odpady uvedené v tabulce níže (odhad množství vychází z evidence
za rok 2014). Nové druhy odpadů v souvislosti se záměrem nevznikají. Ořezy papíru, neshodná
výroba a jiné papírové odpady budou rozvlákněny a vráceny zpět do výroby papíru, případně
energeticky využity při spalování v kotli K11. Dráty z dovezených balíků buničiny (kat. č. 20 01 40)
budou předávány externími dodavateli ke zpracování jako železný šrot. S veškerými odpady bude
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nakládáno v souladu s odpadovým hospodářstvím společnosti. Evidence odpadů bude vedena
v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Tab. B.III.3/2: Seznam předpokládaných druhů odpadů produkovaných při provozu záměru
P.č. Kat. č. odp. Kategorie Název druhu odpadu Množství (t)

1. 03 03 02 O Kaly zeleného louhu  (ze zpracování černého louhu) 8 500

2. 03 03 07 O Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního
papíru a lepenky 5 700

3. 03 03 08 O Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 58

4. 03 03 09 O Odpadní kaustifikační kal (t a.s.) 4 450

5. 03 03 10 O Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující
vlákna (t.a.s.) - primární kal 20 800

6. 03 03 11 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
pod číslem 03 03 10 (t a.s.) - biologický kal 3 200

7. 06 04 04 N Odpady obsahující rtuť 0,2

8. 08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky 0,5

9. 13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 45

10. 13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje 5,2

11. 13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 45

12. 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 420

13. 15 01 02 O Plastové obaly 8,5

14. 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky N látek nebo těmito látkami
znečištěné 24

15. 15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených, čistící tkaniny 16

16. 16 02 14 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 2

17. 16 03 03 N Anorganické odpady obsahující jiné N látky 0,9

18. 16 05 07 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují N
látky 12

19. 16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují N
látky 0,1

20. 16 07 08 N Odpady obsahující ropné látky 85

21. 16 07 09 N Odpady obsahující jiné N látky 1

22. 17 01 01 O Beton 900

23. 17 01 02 O Cihly 300

24. 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.
výr. neuved. pod č.17 01 06 21

25. 17 04 02 O Hliník 16

26. 17 04 05 O Železo a ocel 950

27. 17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 7,5
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28. 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 200

29. 17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 22

30. 19 07 03 O Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02 6 500

31. 19 08 01 O Shrabky z česlí 29

32. 19 12 01 O Papír a lepenka 9 000

33. 20 01 01 O Papír a lepenka 9 000

34. 20 01 02 O Sklo 2

35. 20 01 35 N Vyřazené el. nebo elektron. Zařízení obsahující N látky 1

36. 20 01 36 O Vyřazené el.a elektron. zařízení neuvedené pod čísly 20 10
21, 20 01 23, 20 01 35 0,05

37. 20 01 39 O Plasty 2,5

38. 20 02 03 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad 2 500

39. 20 03 03 O Uliční smetky 150

40. 20 03 07 O Objemný odpad 5

CELKEM 72 979

B.III.4 Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)

Hluk

Výstavba
Při stavební činnosti spojené s rekonstrukcí a výstavbou nových objektů bude nasazena z hlediska
hlukové zátěže běžná stavební mechanizace (obvyklé mobilní stroje).
Předpokládá se použití stavebních zařízení s nejvyšší produkovanou úrovní akustického tlaku mezi
hodnotami 70 – 85 dB (10 m od zdroje), případně méně. Zdroje hluku budou v provozu pouze v denní
době (6:00 – 22:00).

Provoz
V rámci provozu budou osazena pouze taková externí zařízení, která splní požadavky na hladinu
hluku nepřekračující limit v nejbližší zástavbě. V rámci záměru budou přemístěny chladící věže s
cílem snížení vlivu hluku z tohoto zařízení na nejbližší zástavbu. Při realizaci bude dbáno na
protihluková opatření zahrnutá do návrhu na základě akustických výpočtů.

Vibrace
V období výstavby se nepředpokládá použití zařízení s významnou produkcí vibrací. Případné vibrace
budou zahrnuty do pracovních podmínek, obsluhy používají příslušné ochranné pomůcky. Šíření
takových vibrací mimo vlastní staveniště není možné.

Vlastní provoz nebude zahrnovat žádné vibrace s výjimkou zanedbatelných vibrací pohyblivých částí
technologie, které jsou konstrukčně omezeny na nejnižší možnou míru.
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Záření
Během výstavby nebudou přítomny zdroje ionizujícího záření. Mechanizace použitá při výstavbě
nebude produkovat neionizující záření, resp. musí splnit požadavky NV č. 1/2008 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením.
V rámci provozu záměru se předpokládá, podobně jako ve stávajícím provozu, použití diagnostických
zdrojů ionizujícího záření ve formě specifických měřicích přístrojů. Jejich evidence, kontrola a údržba
podléhá legislativním požadavkům a bude začleněna do stávajícího systému řízení těchto zdrojů. Jiné
zdroje korpuskulárního nebo elektromagnetického záření (s výjimkou osvětlení) nebudou přítomny.

Zápach
Při výstavbě nebudou používány látky s potenciálem pachové zátěže.
V období provozu budou emitovány pachové látky zastoupené zejména redukovanými sirnými
sloučeninami jako je metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid a především sirovodík
označovanými souhrnně jako TRS (celková redukovaná síra). Tyto pachové látky budou uvolňovány
prioritně z takových zdrojů jakými jsou regenerační kotel, vápenná pec či čistírna odpadních vod.
Emisní parametry jednotlivých zařízení jsou podrobněji uvedeny v kap. B.III.1. Emisní hodnoty těchto
zařízení budou splňovat úrovně emisí požadované nejlepší dostupnou technologií. Součástí záměru
budou také úpravy na technologických zařízeních, které snižují rizika emise zapáchajících látek při
technologických výpadcích. Emise celkové redukované síry v budoucím stavu vyvolaným provozem
záměru budou oproti současnému stavu výrazně sníženy.
Součástí záměru jsou i opatření snižující potenciální emise zapáchajících látek omezením ukládání
odpadů do technologie Kalového pole KP4 (kaustifikační kaly a biologické kaly z čistírny odpadních
vod).
Dalšími emisemi pachových látek budou v nevýznamné míře těkavé organické sloučeniny (VOC),
převážně terpeny, které budou uvolňovány do ovzduší ze skladované dřevní štěpky a procesů
zpracování dřeva (odkorňování, výroba štěpků) v dřevozpracujícím provozu.

Jiné výstupy než výše uvedené nejsou očekávány.

B.III.5 Doplňující údaje

Očekávané snížení některých emisí při celkovém zvýšení kapacity výroby vyplývá z uplatnění nových
technologií a rekonstrukce většiny stávajících zařízení. Některé jiné emise budou zvýšeny. Podrobněji
viz příslušné kapitoly oznámení, přesnější údaje budou k dispozici po zpracování specializovaných
studií, které jsou ve fázi přípravy.
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ČÁST C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

Územní systémy ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Dotčené území představuje aktivní průmyslový areál s mizivým potenciálem ekosystémových služeb,
nicméně formálně je součástí nadregionálního biokoridoru, v němž jsou mimo areál rozlišeny osy
NRBK 16 Vědlice-Řepínský důl (teplomilný doubravní) a NRBK 10 Stříbrný roh-Polabský luh (vodní,
nivní, teplomilný doubravní a mezofilní hájový).

Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, lokality NATURA 2000

Zvláště chráněná území přírody jsou velmi významné nebo jedinečné části živé či neživé přírody.
Kategorie ZCHÚ jsou definovány §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či
omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Soustavu chráněných území Natura 2000
tvoří evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).
Lokalita není součástí zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb. Vodní tok a údolní
niva jsou chráněny obecně jako významné krajinné prvky (VKP). Nejbližší CHKO je Kokořínsko jehož
hranice leží zhruba 2 km východně, nejbližší MZCHÚ je PP Radouň přibližně kilometr severně od
okraje areálu.
V blízkém okolí záměru leží zvláště chráněné území Bílé stráně u Štětí (CZ0424135). Tato EVL se
z větší části překrývá s národní ochranou lokality jako NPP stejného jména vyhlášenou v roce 1954.
Situování EVL je patrné z obr. C.2. Lokalita leží na svazích pravobřežní terasy Labe v SV sousedství
areálu, od něhož ji odděluje železniční trať. Rozloha chráněného území je 11,3527 ha, nadmořská
výška 200 – 204 m n. m. Předmětem ochrany jsou naturové biotopy:

· polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia),
význačné naleziště vstavačovitých – prioritní stanoviště, 3,3374 ha

· polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia),
2,9786 ha

Význam lokality spočívá ve floristicky pestrém společenstvu převážně širokolistých xerotermních
trávníků s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných rostlinných druhů. Zranitelnost lokality je
spatřována v absenci obhospodařování s následnou nežádoucí sukcesí. Management spočívá
v odstraňování náletových dřevin a křovin, kosení s odstraněním sena a je ztížen konfigurací terénu
(svah nad železniční tratí).
Jiná chráněná území v bližším okolí areálu nejsou.
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Obr. C.2: EVL v okolí záměru                                                                   (AOPK ČR, 2015)

V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky. Areál není považován za
významnou archeologickou lokalitu.

Nový územní plán pro město Štětí se v současné době zpracovává (2015), aktuální stav zachycují
změny č. 1 - 7 z let 2006 - 2012.
Vlastní lokalita je zatěžována pouze provozem stávajících aktivit v areálu papíren, bližší okolí
dopravou po místních komunikacích, zemědělskou výrobou a neintenzivními turistikou.
Staré ekologické zátěže nebo kontaminovaná místa v okolí lokality jsou zastoupeny znečištěním
způsobovaným historickou skládkou CSO I (označení lokality SEPAP I, k. ú. Štětí II). Podrobněji viz
kap. C.2 oddíl Podzemní vody. V systému evidence kontaminovaných míst je veden pouze neaktuální
záznam o kontaminaci z roku 2000.

Lokalita neleží v poddolované oblasti nebo sesuvném území ani v chráněném ložiskovém území.

Extrémní poměry v dotčeném území nejsou známy.
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima

Lokalita leží v mírném klimatickém pásmu s vlhkým kontinentálním podnebím. Z klimatického hlediska
náleží zájmové území do regionu velmi teplého (VT), podoblasti teplé (T2) s dlouhým, suchým a
teplým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem,
krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Ve smyslu předchozí klasifikace podle Quitta
(zpracování dat z 1. pol. 20. stol.) jde o teplou oblast W2.

Obr. C.2-1: Pozice záměru vzhledem k rozložení klimatických regionů                            ČHMÚ, 2015

Nejvyšší měsíční teploty s průměrem nad +18ºC jsou dosahovány v červenci a v srpnu,
nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou teplotou pod -1ºC. Ze srovnání dat z let 1901-1950 a
1961-2000 je zřejmé, že došlo k mírné změně některých klimatických charakteristik (zvýšení průměrné
roční teploty, snížení ročního úhrnu srážek apod.).
Aktuální charakteristiky podoblasti jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Roční průměrná teplota vzduchu: 8ºC - 9ºC

Průměrná teplota v zimě: -1ºC - 0ºC

Průměrná teplota v létě: 16ºC - 17ºC

Průměrný počet letních dnů v roce: 50 - 60
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Průměrný počet ledových dnů v roce: 30 - 40

Průměrný počet mrazových dnů v roce: 100 - 110

Roční průměrný úhrn srážek: 500 – 550 mm

Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období: 350 – 400 mm

Průměrný úhrn srážek v zimním období: 200 – 300 mm

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 40 - 50

Průměrná max. sněhová pokrývka: 40 - 50 mm

Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována monitorováním koncentrací znečišťujících látek
venkovního ovzduší (imisí) v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic, které jsou s ohledem na
požadavky legislativy situovány především ve velkých městech. Při hodnocení kvality ovzduší jsou
porovnávány zjištěné úrovně koncentrací imisí s příslušnými imisními limity, případně s přípustnými
četnostmi překročení těchto limitů, což jsou úrovně imisí, které by podle platné legislativy týkající se
ochrany ovzduší neměly být od stanoveného data překračovány. Nejmenší územní jednotky, pro které
jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) vymezeny, jsou území stavebních úřadů.

Obr. C.2-2: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (bez zahrnutí přízemního
ozonu) v roce 2013 a pozice záměru                                                     ČHMÚ, 2015

Nejbližšími měřícími stanicemi kvality ovzduší ve vztahu k umístění záměru jsou stanice Doksany (kód
UDOKM) ve vlastnictví ČHMÚ nacházející se cca 15 km západně a stanice Libkovice pod Řípem (kód
ULPRA) ve vlastnictví ČEZ a.s. umístěná cca 5 km jižním směrem. Imisní stanice Doksany měří
koncentrace PM2,5 a PM10 a imisní stanice Libkovice pod Řípem koncentrace SO2, NO2, PM10, NO a
NOx. V tabulkách níže je uveden přehled naměřených koncentrací znečišťujících látek ve venkovním
ovzduší z těchto monitorovacích stanic za rok 2014 (zdroj: ČHMÚ, Souhrnný roční tabelární přehled
„Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ za rok 2014).
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Tab. C.2/2: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky SO2 (µg/m3) pro rok 2014
Organizace

Typ měřicího
programu

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty

Identifikace
ISKO Max. 25 MV VoL 50%

Kv Max. 4 MV VoL 50%
Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N

Lokalita Metoda Datum Datum VoM 98%
Kv Datum Datum 95%

Kv
98%
Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv

ČEZ
(1575)

Libkovice
pod

Řípem

Automatizovaný
měřicí program

UVFL

145,4 31,3 0 4,9 31,6 16,4 0 5,3 6,5 4,9 5,1 7,7 6,0 3,10 362

25.11. 30.11. 0 16,2 25.11. 18.11. 12,0 14,5 90 91 89 92 5,5 1,53 3

Z výše prezentovaných naměřených hodnot vyplývá, že maximální denní koncentrace SO2 v prostoru
stanice dosahují přibližně úrovně  31,6 µg/m3, tedy do 25 % imisního limitu (denní LV= 125 µg/m3), u
maximálních hodinových koncentrací pak 145,4 µg/m3, tedy 42 % imisního limitu (hodinové LV =
350 µg/m3).

Tab. C.2/3: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky PM10 (µg/m3) pro rok 2014
Organizace

Typ měřicího
programu

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty

Identifikace
ISKO Max. 95% Kv 50%

Kv Max. 36 MV VoL 50%
Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N

Lokalita Metoda Datum 99.9%
Kv

98%
Kv Datum Datum VoM 98%

Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv

ČHMÚ
(80)

Doksany

Manuální měřicí
program

GRV

~  ~ ~ ~ 93,0 51,0 36 19,0 38,6 17,9 16,4 25,9 24,8 16,72 329

~  ~ ~ ~ 09.03. 02.04. 36 68,0 83 83 78 85 20,1 1,94 4

ČEZ
(1575)

Libkovice
pod

Řípem

Automatizovaný
měřicí program
OPTO-RADIO

422,4 ~ 60,4 18,8 75,8 46,8 31 18,7 32,5 16,9 21,0 24,8 23,8 15,00 361

07.08. ~ 01.01. 70,9 05.04. 06.04. 31 61,9 90 91 89 91 19,7 1,87 3

Z výše uvedených naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 v prostoru stanic
dosahují přibližně úrovně 24,8 µg/m3 a 23,8 µg/m3, tedy do 62 % imisního limitu (roční LV= 40 µg/m3),
u maximálních denních koncentrací pak byla zaznamenána nadlimitní hodnota 93,0 µg/m3 a
75,8 µg/m3 (denní LV = 50 µg/m3). Imisní limit pro maximální denní koncentrace byl však na stanici
Doksany překročen s nadlimitní četností 1 případu za rok a v případě stanice Libkovice pod Řípem byl
počet překročení s podlimitní četností 31 případů za rok.
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Tab. C.2/4: Měsíční a roční imisní charakteristiky PM2,5 (µg/m3) pro rok 2014
Organizace

Typ
měřicího
programu

Měsíční hodnoty Roční hodnoty

Identifikace
ISKO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Max. 95%
Kv

50%
Kv X S N

Lokalita Metoda Datum 98%
Kv XG SG dv

ČHMÚ
(80)

Doksany

Manuální
měřicí

program
GRV

Xm 38,4 30,7 40,1 23,1 9,8 10,0 9,8 15,0 22,2 25,4 13,9 97,0 57,0 15,0 21,1 15,98 312

mc 28 25 28 26 28 27 19 25 26 26 28 26 09.03. 63,0 16,0 2,14 6

Z naměřených hodnot vyplývá, že maximální roční koncentrace PM2,5 v prostoru stanice dosahují
přibližně úrovně 21,1 µg/m3, tedy do 84 % imisního limitu (roční LV= 25 µg/m3).

Tab. C.2/5: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky NOx (µg/m3) pro rok 2014
Organizace

Typ měřicího
programu

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty

Identifikace
ISKO Max. 95% Kv 50%

Kv Max. 95%
Kv

50%
Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N

Lokalita Metoda Datum 99.9%
Kv

98%
Kv Datum 98%

Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv

ČEZ
(1575)

Libkovice
pod

Řípem

Automatizovaný
měřicí program

CHLM

113,3 ~ 32,3 11,7 55,2 ~ 28,8 12,3 18,4 10,2 11,7 16,7 14,3 7,02 362

25.11. ~ 01.01. 40,1 17.01. ~ ~ 32,5 90 91 89 92 12,9 1,56 3

Z naměřených hodnot vyplývá, že maximální roční koncentrace NOx v prostoru stanice dosahují
přibližně úrovně 14,3 µg/m3, tedy do 48 % imisního limitu (roční LV= 30 µg/m3).

Tab. C.2/6: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky NO2 (µg/m3) pro rok 2014
Organizace

Typ měřicího
programu

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty

Identifikace
ISKO Max. 19 MV VoL 50%

Kv Max. 95%
Kv

50%
Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N

Lokalita Metoda Datum Datum VoM 98%
Kv Datum 98%

Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv

ČEZ
(1575)

Libkovice
pod

Řípem

Automatizovaný
měřicí program

CHLM

55,8 39,2 0 10,3 29,7 ~ 21,7 10,7 15,6 8,9 9,6 13,0 11,8 5,05 362

28.01. 12.02. 0 29,0 28.01. ~ ~ 24,9 90 91 89 92 10,8 1,52 3

Z výše prezentovaných naměřených hodnot vyplývá, že maximální roční koncentrace NO2 v prostoru
stanice dosahují přibližně úrovně 11,8 µg/m3, tedy do 30 % imisního limitu (roční LV= 40 µg/m3),  u
maximálních hodinových koncentrací pak 55,8 µg/m3, tedy 28 % imisního limitu (hodinové LV =
200 µg/m3).
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Podle údajů Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna Severozápad - CZ04 z roku 2015 bylo
na základě prostorové interpretace dat ČHMÚ 2007 - 2011 na území obce Štětí zaznamenáno
překročení imisního limitu PM10 pro 24hodinové koncentrace a ročního imisního limitu benzo(a)pyrenu
dle zákona o ochraně ovzduší. Ostatní znečišťující látky nejsou již delší časové období překračovány
a nelze důvodně předpokládat, že by k překročení mělo v budoucnu dojít.
Pokud jde o příspěvek zdroje Mondi Štětí a.s. k celkovému imisnímu zatížení v rámci Ústeckého kraje,
je ve jmenovaném dokumentu uveden podíl z celku 1,77 % pro TZL, 1,35% pro PM10 a 1,22 % pro
PM2,5. U emisí benzo(a)pyrenu je podíl z celku (v rámci kraje) pro Mondi Štětí a.s. – Energetika
uveden hodnotou 0,05%.
Pro silniční dopravu v zastavěném území obce Štětí je stanoven emisní strop 75% vyjádřený jako
procentní snížení emisí PM10 z dopravy v roce 2020 oproti současnému stavu (resp. 100 % = stav
roku 2011).
Pro stacionární zdroje provozu Mondi Štětí a.s. (K10 a K11) byly stanoveny integrovaným povolením
následující emisní stropy:

TZL    34 t/rok
SO2 880 t/rok
NOx 405 t/rok

Tyto hodnoty nejsou překračovány a nebyl u nich identifikován významný příspěvek k překročení
imisního limitu v zóně CZ04. Emisní stropy budou nahrazeny zpřísněnými emisními limity v roce 2020
odrážejícími implementaci nejlepších dostupných technik BAT. Tím dojde k dalšímu snížení emisí do
ovzduší.

Hluk

Stávající hluková situace v zájmové lokalitě je významně ovlivňována jak automobilovou tak železniční
dopravou na přilehlých veřejných komunikacích, současně však i aktivitami uvnitř výrobního areálu
Mondi Štětí a.s.
Měření hluku z provozu výrobní technologie v areálu Mondi Štětí v říjnu 2014 (Protokol o zkoušce č.
3544-173-14, Revita engineering Litoměřice, 12/2014) s cílem posoudit hlukovou zátěž nejbližších
venkovních chráněných prostorů prokázalo při standardním provozu papíren překročení hygienického
limitu LAeq,T = 40 dB(A) pro noc na měřících bodech 1 (Cihelná 670, Štětí), 2 (Palackého 672, Štětí) a 5
(Račice 41) – situace viz obr. C.2-3.
Měření provedené v srpnu 2015 (standardní provoz včetně nové linky PS 7) prokázalo překročení
hlukového limitu pro noc pouze v bodech č. 1 a 2.
Společnost Mondi zpracovává a realizuje plány snižování hluku ze stávajících zdrojů.
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Obr. C.2-3: Referenční body pro měření hlukové zátěže venkovního chráněného prostoru z provozu
výrobní technologie Mondi Štětí

Vibrace

Vibrace se projevují v bezprostřední blízkostí komunikací při pohybu těžkých dopravních prostředků
obecně. Rozsah a dopad takových vibrací je zanedbatelný, ovlivňuje pouze vlastní konstrukce
komunikací, případně bezprostředně sousedící objekty. Protože silnice č. II/261 byla v minulosti
přeložena z polohy ve středu města na jeho okraj, nejsou případnými vibracemi, generovanými
nerovnostmi vozovky, ohroženy žádné nemovitosti.
Provozní vibrace strojního zařízení záměru jsou řešeny v rámci jednotlivých provozních celků obvykle
v rámci příslušného stavebního objektu. Jejich šíření mimo vlastní areál je vyloučeno.

Ionizující a neionizující záření

V dotčené lokalitě nejsou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ani žádná vypouštění
zahrnující umělé radionuklidy.
Dotčené území leží v oblasti s nízkým rizikem výskytu radonu3.
V zájmovém území nejsou provozovány zdroje elektromagnetického záření (pouze uzavřená a
odstíněná diagnostická zařízení), stávající elektrorozvodná síť nepředstavuje významnou zátěž.

3 Barnet, I. a kol.: Odvozené mapy radonového rizika ČR 1: 200 000, ČGÚ 1990, Praha
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Zápach

Kvalita ovzduší v zájmové lokalitě je ovlivněna pachovými látkami zastoupenými zejména
sloučeninami redukované síry (TRS). Imisní koncentrace TRS, H2S a SO2 jsou kontinuálně měřeny na
dvou stacionárních stanicích „Učiliště“ a „Knihovna“ v městě Štětí, které jsou provozovány společností
Mondi Štětí, a.s. Měsíční imisní charakteristiky zapáchajících látek TRS a H2S pro rok 2014 jsou
uvedeny v tabulkách níže. Společnost Mondi Štětí prostřednictvím informačního portálu města
informuje veřejnost o aktuální přítomnosti pachově postižitelných látek v ovzduší
(http://www.steti.cz/component/option,com_wrapper/Itemid,283/) a prostřednictvím „Zelené linky“ jsou
přijímány a prošetřovány stížnosti obyvatel na pachové vjemy, a to včetně poskytování případné
zpětné vazby stěžovateli.
Dvě v minulosti zpracované studie zpracované Státním zdravotním ústavem hodnotící vliv na zdraví
(2004 a 2008) prokázaly, že jak standardní provozní podmínky, tak maximální imisní modelované
koncentrace, nejsou zdrojem zdravotního rizika.

Tab. C.2/7: Imisní koncentrace H2S a TRS (µg/m3) v měřícím místě Učiliště a Knihovna pro rok 2014
(zdroj: Mondi Štětí a.s.)

 2014

H2S
Měsíční hodnoty (průměry)

TRS
Měsíční hodnoty (průměry)

Učiliště Knihovna Učiliště Knihovna
Leden - prosinec 1,4-3,6 0,9-2,6 1,5-5,3 3,9-6,4

Z naměřených hodnot je zřejmé, že ovzduší ve Štětí je zatíženo přítomností redukovaných sloučenin
síry. Tato zátěž neznamená riziko toxicity nebo poškození zdraví, ale v závislosti na individuální
citlivosti, potenciální obtěžování zápachem.
Limitní hodnoty pro koncentrace zapáchajících látek TRS, H2S ve venkovním ovzduší nejsou
legislativně stanoveny, nicméně dle doporučení založených na hodnocení zápachu (nikoli na
zdravotních účincích) je uváděna jako „vhodná“ hodnota 8 µg/m3 a jako „přijatelná“ koncentrace
30 µg/m3 - viz údaje v tabulce C.2/8. Průměrné měsíční koncentrace zapáchajících látek v prostoru
stanic tyto limitní hodnoty nepřekračovaly.

Tab. C.2/8: Měření imisí Mondi Štětí – meze detekce a limitní hodnoty zapáchajících látek stanovené
v souladu s mezinárodní literaturou a doporučení Světovou zdravotnickou organizací

Látka Mez detekce
µg/m3

Hodnota
µg/m3

Význam úrovně

TRS 2
8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že

statisticky významná část obyvatel zápach zaznamená.

30 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že
statisticky významná část obyvatel je zápachem obtěžována.

H2S 2 8 Limit není legislativně stanoven. Při této úrovni se předpokládá, že
statisticky významná část obyvatel je zápachem obtěžována.

Jiné významné fyzikální faktory ovzduší nejsou známy a nebyly zjištěny.
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Povrchové vody
V zájmovém území se nenachází žádná vodoteč ani vodní plocha. Území náleží hydrologicky do
povodí Labe, dílčího povodí 1-12-03 s názvem Labe od Vltavy po Ohři. Labe je vodohospodářsky
významným tokem dle vyhl. MZ č. 470/2001 Sb. a tvoří významnou vnitrozemskou vodní cestu.
Vlastní tok Labe v úseku Labe od Mělníka ke státní hranici jsou ve správě státního podniku Povodí
Labe, jeho přítoky jsou v územní působnosti podniku Povodí Ohře.
Charakteristika hydrologického povodí (4. řádu) je uvedena v následujícím přehledu (zdroj:
http://hydro.chmi.cz/).

Číslo hydrologického pořadí 1-12-03-0370

Název toku Labe

Plocha dílčího povodí 69,04 km2

Dlouhodobý průměrný průtok Labe na vodočtu v Mělníku (stanice ČHMÚ) je 252 m3/s a průměrný stav
v toku je 270 cm.
Povodňové průtoky Labe s pravděpodobností výskytu za n-let jsou následující:
Stanice: Mělník
N [rok] 1 5 10 20 50 100
Q [m3/s] 1 080 2 060 2 520 2 990 3 640 4 150

                                                                             (zdroj: povodí Labe, s. p.)

Záplavové území Labe bylo stanoveno Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 18. 3. 2004 pod č.j.
3282/03/ZPZ/Ko. a obsahuje záplavové území vymezené záplavovou čárou Q100,  Q5 a Q20 a aktivní
zónu záplavového území. Uvedená záplavová území nezasahují do ploch záměru v rámci areálu
Mondi Štětí a.s. Jak plochy dotčené záměrem, tak celý stávající areál závodu leží mimo záplavové
území, nad úrovní hladiny stoleté vody. Situace stanoveného záplavového území Q100 v zájmové
lokalitě je znázorněna na obr. C.2-4.
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Obr. C.2-4: Stanovené záplavové území Q100 vodního toku Labe v zájmové lokalitě
(zdroj: VÚV T.G:M. v.v.i., 2015)

Lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, která
s rozlohou 3 702 km2 představuje nejrozsáhlejší takové území v ČR. Plocha záměru neleží v žádném
z ochranných pásem vodních zdrojů. Zhruba 1 km od okraje areálu severně je evidováno ochranné
pásmo vodního zdroje v okolí toku Obrtky.
Kvalita povrchových vod v úseku dolního Labe je sledována v profilu Štětí (pod zdymadlem).
Z hlediska všeobecných ukazatelů je kvalita vody hodnocena jako poškozená, z hlediska chemického
stavu jako dobrá. Ve smyslu ČSN 75 7221 je hodnocena třídou III jakosti vody, tj. znečištěná voda.

Podzemní vody

Dotčené území leží v hydrogeologickém rajónu 4523 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka, v blízkosti
hranice s hydrogeologickým rajónem 4530 – Roudnická křída. Hydrogeologický rajón 4523 – Křída
Obrtky a Úštěckého potoka má typ propustnosti průlino-puklinový s vysokou transmisivitou (vyšší než
1.10-3 m2/s) a s mineralizací 0,3 – 1 g/l. Plocha hydrogeologického rajónu je 309,05 km2. Volná hladina
podzemní vody v zájmovém území se pohybuje v úrovni 5,5 – 5,7 m pod terénem.
Hydrogeologické poměry území jsou ovlivněny především propustností zemin a hornin a jsou v úzké
hydraulické souvislosti s hladinou v řece. Režim proudění vod směrem k toku je ovlivňován
bezprostřední blízkostí řeky Labe, která tvoří přirozenou erozní bázi rozsáhlého území.
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Podzemní voda je vázána na dosti dobře propustné průlinové prostředí terasových sedimentů,
především štěrků a písků. Povrchové pokryvné útvary vykazují proměnlivou propustnost a mohou být
až nepropustné. Rovněž předkvarterní podloží je prakticky zcela nepropustné, zvláště ve svrchní
nevětrané části.
Pro zhodnocení hydrogeologické situace v okolí zájmového území jsou nejdůležitější poměry v
kvartérních štěrkopískových náplavech. Hladina podzemní vody v těchto sedimentech je volná,
lokálně mírně napjatá a pohybuje se kolem 1 – 3 m pod terénem. Běžné kolísání podzemní vody je
+0,5 až +1,5 m v průběhu roku. Toto kolísání podzemní vody je způsobeno rozhojňováním podzemní
vody infiltrovanou srážkovou vodou. Transmisivita štěrkopískového kolektoru se pohybuje v rozmezí
od 6,35 x 10-2 do 6,72 x 10-4 m2/s, koeficient filtrace nabývá hodnot od 2,33 x 10-3 do 1,16 x 10-4 m/s,
storativita (zásobnost) dosahuje hodnot od 0,236 do 0,0016.
Hydrogeologický režim v křídovém podloží štěrkopískových teras je určován poměry v křídové pánvi
jako celku. Horninový komplex spodního turonu (slínovce) má funkci regionálního izolátoru, podložní
horniny cenomanu (převážně pískovce) mají funkci kolektoru.
Režim pohybu podzemních vod v kvartérním kolektoru je úzce spjat se stavem vody v řece Labi.
Ovlivnění stavu podzemní vody průtokem v řece je relativně rychlé. Podzemní vody jsou dotovány
především atmosférickými srážkami v hydrogeologickém povodí. Pouze při náhle zvýšených vodních
stavech nebo při extrémním poklesu stavu podzemních vod dochází krátkodobě k dotaci kolektoru
povrchovou vodou.
V dotčeném území se nenalézají studny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Obyvatelstvo je
zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě.

V roce 2004 byla zpracována analýza rizik s ohledem na kontaminaci podzemních vod chlorovanými
uhlovodíky (kontaminant se šíří z prostoru uzavřené skládky CSO I). Nejvyšší kontaminace
podzemních vod puklinového kolektoru bělohorského souvrství byla zpětnou simulací vypočtena na
rok 1993. V rámci aktuálního i plánovaného využití dotčeného území (průmyslová zóna) nebyla
zjišťována karcinogenní či nekarcinogenní zdravotní rizika ani rizika pro ekosystémy plynoucí ze staré
ekologické zátěže.
Kvalita podzemních vod v areálu je pravidelně monitorována v půlročním intervalu. Rozsah a četnost
pravidelného monitoringu jsou stanoveny Integrovaným povolením.

Půda a horninové prostředí

Zájmové území náleží z hlediska morfologického členění do Polabské nížiny, části Mělnické kotliny.
Reliéf krajiny je rovinatý až mírně zvlněný. Výškové rozdíly v zájmové oblasti činí max. 1 až 3 m.
Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému, oblasti Středočeské tabule, celku
Dolnooharské tabule, podcelku Terezínské kotliny a okrsku Roudnické brány.
Půdní typy v lokalitě představují modální fluvizemě (v údolní nivě), v centrální části areálu arenické
regozemě (na terasových štěrcích) a v sv. části modální pararendziny (na karbonátových
svahovinách).
Kvalita půdy v areálu nebyla historicky sledována, proto bylo v roce 2013 odebráno 6 vzorků z míst
s největším potenciálem znečištění (okolí zásobníků PHM, TTO a LTO, manipulační plochy).
Provedené analýzy prokázaly pouze v jednom případě zvýšený obsah ropných látek (jako uhlovodíky
C10-C40). Toto zvýšení nepřesahuje hodnotu indikátoru znečištění zemin stanovenou pro průmyslově
využívané území.

Zájmové území leží ve smyslu regionálně geologického členění ve středočeské oblasti Českého
masivu a je součástí české křídové pánve, rozsáhlé deprese vyplněné sladkovodními a později
mořskými uloženinami.
Podložní horniny představují svrchnokřídové mořské sedimenty zastoupené cenomanskými a
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turonskými slínovci jizerského souvrství, které jsou ve svrchních partiích zvětralé až rozložené.
Úroveň povrchu předkvartérního podloží se v lokalitě pohybuje v hloubce nejčastěji od 10 do 20 m.
Kvartérní horniny zastupují typické fluviální uloženiny údolní nivy, převážně písčité štěrky, štěrky a
štěrkopísky, které jsou překryty hlinitými písky až písčitými hlínami. Svrchní partie představují jílovité
až písčité zeminy místy s příměsí organických látek (povodňové hlíny).
Lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území, není evidován žádný dobývací prostor a
nejsou na ni vázána ložiska vyhrazených nerostů ani jejich ochranná pásma.

Obr. C 2-5: geologická mapa prostoru záměru a okolí (Česká geologická služba)
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Legenda k obr. C.2-5:

Ekosystémy, fauna a flóra

Lokalita je součástí provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské subprovincie, jmenovitě
jednotky 1.7 Polabský bioregion. Vzhledem k průmyslovému využívání pozemků není zastoupen
žádný ekosystém, existují pouze ojedinělé skupiny vysazených stromů a zatravněné plochy, případně
náhodná přítomnost synantropních živočišných druhů.
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ČÁST D

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Klasifikační hodnocení jednotlivých vlivů v předloženém oznámení a další základní parametry použité
pro hodnocení jsou shrnuty v následující tabulce. Vlastní významnost jevu je hodnocena
čtyřstupňovou škálou: zásadní, významný, málo významný, nevýznamný.

Tab. D.1/1: Použité klasifikační stupnice a hodnoty
Hledisko Kvantifikace Poznámka

Doba trvání Chvilkové Časovou jednotkou je max. den

Krátkodobé Trvání několik týdnů

Střednědobé Časovou jednotkou je rok

Dlouhodobé Generační (25 let)

Trvalé Po dobu trvání objektu/stavby

Způsob interakce Přímá Faktor působí přímo na posuzovanou složku

Nepřímá Faktor působí prostřednictvím jiné složky

Pravděpodobnost
výskytu

Vyloučené Nemůže nastat (pravděpodobnost = 0)

Málo pravděpodobné Celkově se nepředpokládá (p = 0,1 – 0,4)

Středně pravděpodobné Pravděpodobnost je reálná (p = 0,5 ± 0,1)

Velmi pravděpodobné Celkově se předpokládá (p = 0,6 – 0,9)

Jisté Nevyhnutelně nastane (pravděpodobnost = 1)

Vratnost jevu Vratné V reálném čase lze obnovit původní stav

Částečně vratné Lze obnovit pouze částečně nebo pouze některé

Nevratné Účinek je trvalý

Součinnost Inhibiční Vzájemné působení snižuje souhrnný účinek

Indiferentní Faktory se neovlivňují

Kumulativní Celkový účinek se zvyšuje lineárně („sčítá“)

Synergická Celkový účinek se zvyšuje exponenciálně („násobí“)

Velikost Nulové (V textu jsou použity také jiné slovní popisy
v závislosti na konkrétní veličině, případně
semikvantitativní vztažné popisy s ohledem na limitní
hranice nebo celkový rozsah)

Podprůměrné (malé)

Průměrné

Nadprůměrné (velké)

Extrémní
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Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Stavební práce nejsou svým rozsahem významné, ale s ohledem na blízkost bytové zástavby nelze
zcela vyloučit, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody pro
obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby a to zejména vlivem zvýšené prašnosti a hlučnosti na
staveništi. Zdravotní vlivy v období výstavby lze předběžně hodnotit jako málo významné a časově
omezené.
Zhodnocení účinků imisních příspěvků znečišťujících látek, hluku na lidské zdraví bude definováno
v hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které bude přílohou v dalším stupni dokumentace EIA.
Realizace Záměru bude mít pozitivní sociální důsledky. Dojde k přímému i nepřímému zvýšení
zaměstnanosti v regionu. Místní firmy se budou moci podílet na výstavbě záměru a na službách
spojených s údržbou záměru. Záměrem nedojde k záboru ZPF a PUFL nebo výkupu pozemků či
nemovitostí.

Vlivy na ovzduší a klima
Krátkodobý vliv na ovzduší lze uvažovat v období výstavby. Hlavními emisemi bude prach ze
stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot projíždějících aut a stavebních mechanismů.
Zatížení tohoto typu bude však pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci záměru a lze je
považovat za obvyklé při činnostech obdobného charakteru, nevýznamné a v širší oblasti za únosné a
odpovídající podmínkám regionu. Nepředpokládá se ovlivnění klimatických poměrů území.
Celkový vliv výstavby na kvalitu ovzduší lze označit za lokálně omezený, krátkodobý a celkově
poměrně málo významný.
V rámci výstavby Záměru budou přijata opatření k minimalizaci prašnosti a hlučnosti.
Působení provozu záměru na kvalitu ovzduší ve venkovním prostoru bude vyhodnoceno v rozptylové
studii v dokumentaci EIA. Vzhledem k použití nových technologií, úpravám stávajících provozů a
předpokládaným kompenzačním opatřením nelze předběžně stanovit vliv na ovzduší s odpovídající
přesností (např. součtem stávajících a budoucích emisí).

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na odvodnění území
Provedením záměru dojde k nárůstu zastavěné plochy uvnitř areálu závodu. Nebudou provedeny
terénní úpravy ovlivňující odvodnění území.
Se zachycenou srážkovou vodou bude nakládáno stejným způsobem jako u současného provozu, tj.
voda bude kanalizací nezávadnou odvedena částečně k recyklaci přes MČOV a částečně přímo do
Labe.
Vzhledem k plochému reliéfu terénu a relativní blízkosti recipientu lze vliv na odvodnění území
považovat za nevýznamný.

Vliv na povrchové vody
Odběr povrchové vody z vodního toku Labe ř.km 93,17 za účelem zajištění technologické vody při
výrobě papíru je povolen Integrovaným povolením výrobního závodu. Potřeba vody v důsledku
provozu záměru nevyvolává potřebu navýšení maximálního povoleného množství odebíraných vod.
Povolené množství odebíraných vod pokryje jak současnou potřebu závodu, tak i navýšení potřeby
vody vyvolané provozem záměru, které představuje 47 % současné potřeby.
Přehledné údaje týkající se povoleného odběru povrchové vody, množství odebíraných vod před
realizací záměru a vlivem realizace záměru jsou shrnuty v následující tabulce.
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Tab. D.1/2: Údaje o odběru vody

Množství vod Maximální povolené
množství odebíraných

vod dle platného IP

Skutečné množství
odebíraných vod za rok 2014
dle evidence Mondi Štětí a.s.

Odhadovaná potřeba
vody vyvolaná provozem

záměru

l/s 2 000 970 1 087

m3/měsíc 5 000 000 2 543 000 2 817 000

m3/rok 60 000 000 30 511 000 34 269 000

Podmínky vypouštění odpadních vod do vodního toku Labe ř. km 92,87 jsou stanoveny platným
Integrovaným povolením závodu Mondi Štětí, a.s. Celkové množství vypouštěných odpadních vod se
vlivem provozu záměru zvýší, nicméně jak maximální množství vypouštěných odpadních vod, tak také
koncentrační a bilanční emisní limity nebudou překračovat limitní hodnoty stanovené Integrovaným
povolením.

(Údaje o množství vypouštěných odpadních vod viz tab.B.III.3/1)

tab. D.1/3: Údaje o kvalitě vypouštěné vody - emisní limity

Ukazatel Jednotka Emisní
limit dle
platné
legislativy

Stanovený
emisní limit dle
IP

Skutečný
stav
za rok
2014

Očekávaný
stav
vyvolaný
provozem
záměru

BSK5 hodnota „p“ (mg/l) 30 20 6 <20

hodnota „m“ (mg/l) 60 10 <60

t/rok 450 167 210

CHSKCr hodnota „p“ (mg/l) 300 250 101 <250

hodnota „m“ (mg/l) 500 125 <500

t/rok 7 000 2 750 4 656

NL hodnota „p“ (mg/l) 40 40 13 <40

hodnota „m“ (mg/l) 120 21 <120

t/rok 1 700 350 519

AOX hodnota „p“ (mg/l) 1 0,8 0,5 <0,8

hodnota „m“ (mg/l) 1,2 0,7 <1,2

t/rok 22 19 11

Vliv na podzemní vody
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik zpravidla dochází zejména v souvislosti se zásahem do
podložních hornin, který bude v daném případě minimální, dále v důsledku omezení dotace
srážkovými vodami, ve výjimečných případech může také dojít ke znečištění podzemní vody průnikem
kontaminovaných vod z povrchu, což v případě posuzovaného záměru může nastat pouze výjimečně
(havárie).
K přímému zásahu do hydrogeologických charakteristik nedojde. Založení objektů bude na pilotech,
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které nemohou významně ovlivnit proudění nebo úroveň hladiny podzemních vod.
V důsledku omezení dotace srážkovými vodami může dojít k lokálnímu snížení infiltrace, což
vzhledem k proměnlivé propustnosti půdního horizontu a celkové závislosti kvartérního kolektoru na
úrovni povrchové vody v řece nebude představovat významnou změnu.
K ovlivnění puklinového cenomanského kolektoru nedojde.

Vlivy na hlukovou situaci

Při provádění stavebních prací je třeba minimalizovat hluk ze staveniště následujícími opatřeními:
- Využíváním zařízení a strojů v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje

stanovené hodnoty,
- Vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi,
- Vypínáním motorů strojů,
- Kontrolou technického stavu strojů a mechanizace,
- Dodržováním pracovní doby (zákaz noční práce prací se zvýšeným hlukem)

Celkový vliv hluku během výstavy lze, stejně jako vliv na ovzduší, označit za lokálně omezený,
krátkodobý a celkově poměrně málo významný.
V rámci záměru bude realizováno opatření snižování hlučnosti na chladicích věžích. Bude provedena
náhrada za nové věže s nižší hlučností a jejich přemístění v rámci areálu do vhodnější lokality.
Současně pokračuje realizace protihlukových opatření na ostatních zdrojích Mondi Štětí, ale rovněž
na Mondi Coating a.s. a Security Paper Mill a.s. v areálu závodu.
Náhradou některých technologií (např. odstavení spalovny CNCG, náhrada vápenné pece, změna
manipulace v části dřevoskladu) dojde k dalšímu snížení hluku.
Pozitivní vliv na snižování hlučnosti má i trend omezování noční dopravy a převádění silniční dopravy
na železniční.
Celkový vliv provozu záměru na hlukovou zátěž ve venkovním chráněném prostoru bude ověřen
modelováním v hlukové studii, která bude přílohou dokumentace EIA.

Vlivy na půdu

Záměr je situován ve stávajícím areálu, jeho realizací nedojde k žádnému záboru půdy ze ZPF,
dotčeny nebudou ani pozemky PUPFL. V prostoru záměru se nevyskytují žádné přírodní zdroje
specifikované jako příslušná chráněná ložisková území. Jiné přírodní zdroje se v zájmové oblasti
rovněž nevyskytují. Vlivy na půdu lze hodnotit jako zanedbatelné.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Výstavba ani provoz záměru neovlivní území s výskytem přírodních prvků, nemá vliv ani na stávající
vegetaci ani volně žijící živočichy.

Vlivy na územní systém ekologické stability

Prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES, nezbytné k zachování jejich funkčnosti, nebudou
realizací záměru omezeny. Lze proto předpokládat, že přímý vliv na územní systém ekologické
stability bude nulový.
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Vlivy na významné krajinné prvky, památné stromy

Údolní niva, v níž je záměr umístěn, nebude významně ovlivněna, protože navržené aktivity se
odehrají výhradně uvnitř průmyslového areálu a na stávající komunikační síti. Památné stromy
v prostoru záměru nejsou, v širším okolí nebudou žádným způsobem dotčeny.

Vlivy na krajinu

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací lze očekávat velmi malý vliv na krajinu. Nové
stavební objekty budou zcela konformní se stávajícími a současně nerozšiřují plochu areálu.

Celkově lze zásah z pohledu vlivu na estetické hodnoty, harmonického měřítka a vztahů v krajině
vyhodnotit jako velmi slabý. V širším krajinném rámci záměr nemůže ovlivnit celkové vnímání krajinné
scény a narušit převažující estetické hodnoty krajiny. Záměr nesníží význam vnímání přírodních
dominant krajiny a nijak neovlivní jejich stávající využití/funkci.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Protože plocha záměru leží v provozovaném průmyslovém areálu, nedojde k dotčení cizího hmotného
majetku. Záměr nevyžaduje výkup nebo demolici žádných stávajících objektů (kromě vlastních).
Kulturní památky v dosahu přímých i nepřímých vlivů záměru nejsou známy.
Obvod staveniště zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení VN. Při práci v tomto prostoru
budou respektovány technickobezpečnostní předpisy.
Přestože možnost archeologického nálezu není pravděpodobná, nelze ji (i přes řadu v minulosti
proběhnuvších stavebních prací) zcela vyloučit. V takovém případě bude postupováno v souladu
s platnou legislativou, která stanoví povinnost oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu přímo nebo prostřednictvím obce. Oznámení je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná
za provádění prací, při nichž k nálezu došlo. Předběžně lze očekávat, že k zachování archeologické
hodnoty postačí jeho dokumentace a vyzvednutí v souladu s platnou legislativou.

D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Uvedený rozsah vlivů zasáhne významnou část obyvatel města Štětí a menší část obyvatel nejbližších
obcí. Z hlediska charakteristiky jednotlivých vlivů lze identifikovat:

- Pozitivní socioekonomické vlivy na populaci v nejbližším okolí z titulu zvýšení přímé a nepřímé
zaměstnanosti

- Pozitivní vlivy s ohledem na omezení celkových emisí zápachu a hluku
- Akceptovatelné vlivy s ohledem na zvýšenou intenzitu dopravy

Vlivy záměru jak ve vztahu k velikosti zasaženého území, tak s ohledem na velikost vlivu lze hodnotit
po uplatnění preventivních a kompenzačních opatření jako málo významné.
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice

Nejsou takové vlivy. Všechny očekávané vlivy jak v období výstavby, tak během provozu, mají pouze
lokální význam.

D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí

Kromě dílčích opatření, která jsou součástí konstrukčních návrhů jednotlivých technologických celků,
budou uplatněna následující opatření:

- Realizace protihlukových opatření na chladicích věží a pokračování programu realizace
protihlukových opatření

- Omezení produkce zapáchajících látek z provozu spalovny zapáchajících látek
- Omezení produkce zapáchajících látek z ČOV realizací krytů kalových jímek, odsávání a

filtrace vzdušniny
- Snížení specifických emisí do ovzduší z provozu regeneračního kotle dodržením BAT-AEL

limitů
- Snížení specifických emisí do ovzduší z provozu vápenné pece dodržením BAT-AEL limitů
- Snížení emisí z kotle K11 dodržením směrnice IED (vyhl. 415/2012 Sb.)
- Omezení ukládání odpadů na kalové pole
- Převedení části automobilové dopravy na železnici

D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů

Vzhledem k úrovni projektové přípravy záměru a jeho dlouhodobému charakteru existují jisté
neurčitosti v hodnocení jeho vlivů. Např. celková posuzovaná produkce emisí nastane až po
dokončení všech jednotlivých celků, tj. zhruba za 10 let. Hodnocení tak nepostihuje možný vývoj
v úrovni emisí např. silničních vozidel, což je v daném případě nedostatek na straně bezpečnosti.
V úrovni odpovídají stádiu přípravy záměru jsou odhadovány hodnoty spotřeby energie a vody,
produkce odpadů, hlukové emise apod. Tyto odhady však vycházejí ze znalosti s provozem
obdobných zařízení a jsou považovány za nejlepší dostupný odhad, dostatečný pro posouzení vlivů
záměru.
Z hlediska neurčitostí obecně, lze považovat údaje o záměru za ucelené a dostatečné pro jeho
posouzení (upřesněné v navazující dokumentaci o hodnocení vlivů).
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ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je navržen v jedné variantě, což vyplývá z prostorových podmínek v území. Vlastní provedení
záměru představuje optimální využití dostupných ploch v areálu a vazbu na stávající provoz. Pro
vlastní realizaci požadovaného účelu záměru (průmyslová produkce papírů) není dostupné variantní
řešení.

Nulová varianta
Nulová varianta představuje zachování současného stavu, který však výhledově vyžaduje jednak
úpravy některých stávajících provozů, jednak renovaci některých zařízení. S těmito pracemi by byl
spojen jak stavební, tak dopravní provoz, který je v tomto okamžiku možné odhadovat jako mírně nižší
než u posuzovaného záměru.

Srovnání variant
Vzhledem k relativně dlouhému období přípravy a implementace záměru (jeho jednotlivých částí) je
obtížné srovnávat jej s nulovou variantou (viz výše), která by v blízké budoucnosti vyžadovala
významné stavební i technologické úpravy. Je tedy zřejmé, že nulová varianta v pravém slova smyslu
není reálnou variantou. Navržená varianta předpokládá aktivní řešení střetů s platnou legislativou.
Protože jak vstupy, tak výstupy z plánovaného záměru leží pod objektivními limity stanovenými buď
platnými povoleními nebo legislativou, lze aktivní variantu považovat za vhodnější s ohledem na
pozitivní vlivy na socioekonomickou sféru.
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ČÁST F

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Porovnání použité technologie s nejlepší dostupnou technologií
Porovnání emisních limitů navrhované technologie s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími
dostupnými technikami (BAT-AEL) pro výrobu buničiny, papíru a lepenky je provedeno za použití
rozhodnutí Komise č. 2014/687/EU ze dne 26. 9. 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších
dostupných technikách pro výrobu buničiny, papíru a lepenky (závěry BAT).

Tab. F/1: Emise z regeneračního kotle (roční průměr, sulfátový proces výroby buničiny)

Látka/skupina
látek/ukazatel

Jednotka Úroveň emisí
BAT-AEL

Očekávané emise Poznámka

SO2 mg/Nm3 5 – 25 4 <25
BAT 21

5 - 50 5 <50

TRS (jako H2S) mg/Nm3 1 – 5 <5 BAT 21

NOX mg/Nm3 120 – 200 <200 BAT 22

TZL mg/Nm3 10 – 25 6 <25 BAT 23

Tab. F/2: Emise z vápenné pece (roční průměr) při 6% O2 (sulfátový proces výroby buničiny)

Látka/skupina
látek/ukazatel

Jednotka Úroveň emisí
BAT-AEL

Očekávané emise Poznámka

SO2 mg/Nm3 5 – 70 / 55 -120 7 <70 BAT 24

TRS (jako H2S) mg/Nm3 < 1–10 <10 BAT 25

NOX (jako NO2) mg/Nm3 100-350 / 100–2008 <200 BAT 26

TZL mg/Nm3 10 – 25 9 <25 BAT 27

4 Pro obsah sušiny v černém výluhu 75 – 83%
5 Pro obsah sušiny v černém výluhu pod 75%
6 Nová zařízení nebo významná modernizace
7 Nejsou-li spalovány silně koncentrované plyny / jsou-li spalovány silně koncentrované plyny
8 Kapalná / plynná paliva
9 Nová zařízení nebo významná modernizace
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ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Popis technického řešení

Záměr ECOFLEX společnosti Mondi Štětí a. s. zahrnuje řadu aktivit plánovaných k postupnému
začlenění do stávajícího papírenského provozu. Budou realizovány jednak úpravy směřující
k omezení negativních vlivů provozu na okolí (omezení emisí pachových látek, protihluková opatření),
jednak rozšíření výrobních kapacit při dodržení budoucích přísnějších limitů.
Všechny navržené úpravy, modifikace stávajících zařízení i výstavba nových jsou umístěny uvnitř
areálu průmyslové zóny. Jedná se o přemístění dřevoskladu, úpravy existujících zařízení, výstavbu
regeneračního kotle a nových výrobních zařízení.

Obr. G.1: Umístění dotčených ploch v průmyslovém areálu

Hodnocení vlivů záměru

Navržený záměr předpokládá zvýšení výroby v areálu papíren Štětí při současné modernizaci
stávajícího provozu, která je zaměřena na snížení stávajících negativních vlivů provozu na životní
prostředí.
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Předpokládá se zejména snížení úrovně emisí zapáchajících plynů, které budou likvidovány v novém
regeneračním kotli. Použitím moderních technologií dojde ke snížení emisí oxidů síry a prachových
látek, předpokládá se mírné snížení hlukové zátěže. Sníží se celkové množství skládkovaných
odpadů.
Zvýšení výroby se projeví odpovídajícím zvýšením dopravy, zvýšením spotřeby vody (které dosáhne
ve výhledu 60% povoleného odběru) a vstupních surovin. U některých emisí dojde provedením
záměru ke zvýšení (některé parametry znečištění odpadních vod, oxidy dusíku). Tato zvýšení však
nedosáhnou povolené limitní hodnoty.
Předpokládá se, že záměr bude posuzován ve smyslu platné legislativy, což znamená, že součástí
posouzení bude zpracování rozptylové a hlukové studie a následně posouzení vlivů na veřejné zdraví.
Očekává se pozitivní dopad na ekonomickou a sociální sféru, jak přímý (zaměstnanost) tak nepřímý
(doprovodná ekonomická aktivita).
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Vyjádření a stanoviska příslušných dotčených orgánů (viz přílohy)

Příslušné legislativní normy
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ČÁST H

PŘÍLOHY

Příloha 1 Sdělení Městského úřadu Štětí, odboru stavebního, životního prostředí a dopravy
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 22. 10. 2105

Příloha 2 Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje z hlediska
možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ze dne 4. 11. 2015

Příloha 3 Prohlášení oznamovatele o odstoupení od záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“
– kód záměru MZP305

Datum zpracování oznámení:  10. 11. 2015
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držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
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prodloužení na dobu dalších 5 let vydalo MŽP ČR pod č. j.: 40546/ENV/11  9. 6. 2011
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