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číslo hydrologického pořadí
Česká národní rada
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Úvod

Všeobecné údaje
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dok ument ace)
DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBE ZPEČNÝCH ODPA DŮ V LYSÉ NAD LABEM
se zabý vá posouzením očekávaných vlivů na život ní prostředí navrhované změny stavby spalovny odpadů
v Lysé nad Labem před jejím dokončením.
Dokumentace je zhotovena firmou INVES Tprojekt NNC, s.r.o. na základě objednávky, zaslané společ ností
BDW LINE, spol. s r.o. Praha.
Stavba spalovny jako celek byla již kladně posouz ena z hlediska jejího vlivu na život ní prostředí podle
zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. K posouzenému záměru vydal Ok resní
úřad Nymburk, ref. životního prostředí souhlasné stanovisko pod čj. ŽP/2680/96-Nj, jehož platnost pro
oznamovat ele pot vrdilo MŽP ČR pod č.j. 977/OPV ŽP/96 ze dne 7.6.1996. Stavba spalovny bylo povolena
stavebním povolením čj. výst/1133/42/96/Fia ze dne 10.12.1996, vydaným stavebním úřadem Městského
úřadu Lysá nad Labem.
Předmětem změny stavby a posouzení v oznámení jsou doplňující stavby spalovny, jejichž potřeba se
ukázala v průběhu zkušebního provozu spalovny:
• zařízení na příjem tekutých odpadů,
• hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho lik vidací
• silo na použitý sorbent
Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovac í řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb. V závěru
zjišťovacího řízení č.j. NM700/2856/5015OPV ŽP/02KA je pož adováno zpracování dokumentace v rozsahu
přílohy 4 zákona 100/2001 Sb.
Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 3 k
tomuto zákonu bylo zpracováno ing. Zuzanou Tonikovou, držitelkou aut orizace č.j. 2826/316/OPV ŽP/94 v
srpnu 2002.
Dokumentace byla druhým materiálem, vy pracovaným k posuzované výstavbě v režimu uvedeného
zákona. Dok umentace hodnotící předmětný záměr vycházela a dále roz víjela posouzení jednotlivých
složek životního prostředí rozpracovaných v Oznámení.
Dokumentace byla zpracována ve smyslu §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí. Posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona do kategorie I, bod 10.1. – „Zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady“, sloupec A (posouzení záměru zajišťuje Ministerst vo životního
prostředí). Dle §4 uvedeného zákona prot o patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Cílem dokument ace bylo vyhodnotit veškeré kladné i záporné vlivy na životní prostředí, jeho jednotlivé
složky i jako soubor jednotlivých okruhů oc hrany životního prostředí. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté investorem, dílčí doplňující informace vyž ádané zpracovatelem dokumentace během vlastního
zpracování dokumentace, informace úřadů státní správy a údaje získané během vlastních průzkumů
lokality.
Při zpracování autoři dokumentace zohlednili všechny připomínky vz ešlé ze zjišťovacího řízení. Rozsah
jejich akceptování a následné rozpracování v textu vyplý val ze z vážení jejich relevantntnosti s ohledem na
rozsah oznamovaného záměru a požadavky zákona č. 100/2002 Sb.
Tato dokumentace byla Ministerst vem životního prostředí dopisem ze dne 24. 11.2003 (n.z. 5468/OIP/03)
vrácena k dopracování. Podrobnější roz pracování bylo požadováno u následujíc ích bodů:
•

upřesnění manipulace s nebezpečnými odpady v rámci areálu spalovny
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•

specifikace míšení odpadů před jejich lik vidac í

•

upřesnění řešení izolace skladu proti úniku nebezpečných odpadů

•

zhodnocení záměru v s ouladu s plat nou legislativou v ochraně ovz duší (zejména omezování
emisí těkavých organických látek)

Na základě požadavku ministerst va byla tedy původní dokumentace přepracována a je předkládána
v k ompletní formě vč etně vš ech příloh.
S ohledem na z vláště uvedený požadavek ministerst va na vypořádání vš ech pož adavků uvedených
v z ávěrech zjišťovac ího řízení je součástí dokumentace z vláštní část věnovaná podrobnému vy pořádání
vš ech vyjádření t voříc ích součást závěrů zjišťovacího řízení.
Dokumentace je výsledkem práce skupiny odborníků specializovaných na jednotlivé oblasti životního
prostředí. Jejich jmenný seznam je uveden na titulním listu dokumentace.

Vymezení dotčeného území
Dotčené území se nachází v katastru města Lysá nad Labem, okres Nymburk, kraj Středočeský. Areál
spalovny leží cca 1 km od okraje města
Umístění jednotlivých ploch a jejich širší návaznosti jsou z řejmé z přílohy č. 1. této dokumentace.
Stavba zasáhne s vými důsledky prakticky pouze areál spalovny, za tzv. dotčenou obec tedy považujeme
pouze město Lysá nad Labem. Dotčeným územním samosprávným celkem je město Lysá nad Labem.
Vyšším dotčeným územním samosprávným celkem je kraj Středočeský.

Obsah a rozsah dokumentace
V rámci této dokumentace jsou hodnoceny dva as pekty stavby, a to aspekt lokalizační a as pekt provoz ní.
Lokalizační aspekt je dán posouzením umístění stavby v krajině, zejména zábory ploch a vlivů na prvky
ochrany přírody a krajiny, který je v tomto případě podmíněn umístěním areálu spalovny a rozmístěním
stávajících objektů a technologie. Z tohoto hlediska jsou pravděpodobné zejména okruhy vlivů na půdu,
horninové prostředí a přírodní podmínky.
Provozní aspekt je dán posouzením vlivů provoz u dobudovaných objektů na okolí. Z tohoto hlediska jsou
pravděpodobné okruhy vlivů na ovzduší, vody a vlivů hlukových, jejichž výsledky jsou promítnuty do
hodnocení vlivů na oby vatelst vo. Hodnocené stavby mají obslužný charakter a prakticky žádným
způsobem neovlivňují hlavní technologii spalovny, proto byl vliv provozu spalovny zahrnut do
pozaďových vlivů (tedy vlivů již v daném území existujících).
Úměrně uvedeným skutečnostem je přizpůsoben způsob a rozsah zprac ování dokumentac e. Zvýš ená
pozornost je věnována vlivům územním, zejména vlivům na vodu, jak povrchovou, tak podzemní,
horninové prostředí a dále vlivům na ovz duší a vlivům hlukovým.
Ostatní vlivy jsou pro posouzení rozhodující menší měrou a jsou tedy hodnoceny s větší mírou obecnosti.
Osnova dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. je však dodržena v úplném rozsahu.

Členění dokumentace
Členění dokumentace striktně odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že osnova dle uvedené přílohy je pom ěrně rozsáhlá a na první pohled málo přehledná,
uvádíme stručný přehled její náplně:
Část A dokumentace obsahuje identifikační údaje o oz namovat eli (investorovi) záměru.
Část B dokumentace je roz dělena na více podkapitol:
•

část B.I. obsahuje základní údaje o záměru (dovy bavení spalovny), tj. zejména základní projektové
údaje o předmětu dokument ace,

•

část B.II. obsahuje údaje o vstupech, tj. nároky na zábor ploch, na odběr médií (voda a dalš í vstupy) a
na dopravu,

FileName: Ly sá_EIA_přeprac.doc
Sav eDate: 12.3.2004

Zak ázk a/Dok ument: C106-03
Vydání: 01
Strana: 7 z 56

DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LYSÉ NAD LABEM
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•

část B.III. obsahuje údaje o výstupech, tj. emise do ovzduší, vypouštění odpadních vod a produkce
odpadů, hlukové a případně další emise.

Část C dokumentac e obsahuje údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území případně
vý vojových trendech.
Část D dokumentac e obsahuje výslednou charakteristiku a výsledky hodnocení vlivů záměru na
oby vatelst vo a životní prostředí. Je rozdělena na více podkapitol:
•

část D.I. obsahuje charakteristiku vlivů na oby vatelst vo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti,

•

část D.II. obsahuje charakteristiku vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničníc h vlivů,

•

část D.III. obsahuje charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech,

•

část D.IV. obsahuje charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí,

•

část D.V. obsahuje charakteristiku metod, použitých při prognózování a z ískávání výchozíc h
předpokladů při hodnocení vlivů na životní prostředí (způsob a metody zpracování dokumentace),

•

část D.VI. obsahuje charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace.

Část E dokumentace obsahuje údaje o variantním řešení záměru.
Část F dokumentace obsahuje shrnující závěr.
Část G dokumentace obsahuje vš eobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.
Část H dokumentac e obsahuje přílohy, tj. mapy, situace případně další mat eriály precizujíc í jednotlivé
okruhy život ního prostředí. Zde jsou též přilož eny veškeré další náležitosti dokumentace.
Z uvedené struktury vyplý vá doporučení pro čtenáře dokumentac e. Zájemcům pouze o vš eobecné
informac e je určena část G. Shrnut í netec hnického charakteru, kde jsou shrnuty závěry dokument ace
stručnou a přístupnou formou, avš ak bez důkazů tam uváděných skutečností. Podrobnější informace lze
nalézt v příslušných kapitolách textu dokumentace, čtenář přitom musí mít na paměti formální členění
dokumentace a požadované informace si vyhledat v příslušných kapitolách. Ještě podrobnějš í informace
jsou uvedeny v přílohác h dokumentace, které jsou však vypracovány pouze pro nejvýznamnější
hodnocené okruhy. A konečně nejširší škálu informac í lze vyhledat v řadě materiálů uvedených v seznamu
použitých podkladů případně v jiných materiálech. Tyto materiály si však zájemce musí vy hledat sám, není
účelem dokumentace je suplovat nebo uvádět v plném znění.
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBE ZPEČNÝCH ODPA DŮ V LYSÉ NAD LABEM

2. Kapacita (rozsah) záměru
Podstatou oznamovaného záměru je dobudování stávajícího areálu spalovny o zařízení, jejichž potřeba se
ukázala v průběhu zkušebního provozu, s ohledem na zlepšení manipulac e s odpady určenými ke spálení
a s ohledem na bezpečnější manipulaci s produkty čištění kouřových plynů.
Jedná se o následujíc í stavby:
• zařízení na příjem tekutých odpadů
• hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho lik vidací
• silo na použitý sorbent
Dovy bavení spalovny o výše uvedené objekty žádným způsobem neovlivní stávajíc í technologii lik vidace
odpadů. Po realizaci nedojde ke změně v sortimentu lik vidovaných odpadů ani k jeho nárůstu nad kapacitu
pro níž je stávajíc í spalovna projektována a schválena. Stejně tak zůstane zachován způsob lik vidace
odpadů včetně stávajících postupů při dávkování a míšení odpadů před spalováním. Provoz hodnocených
zařízení dále nebude mít žádný vliv na emise škodlivin vznikajících při spalování odpadů ani neovlivní
účinnost zařízení pro čištění spalin.
Jak již bylo výše uvedeno ve vš ech třech případech jde o zařízení sloužíc í k zlepšení a lepš ímu
zabezpeč ení manipulac e s odpady určenými k likvidaci, respektive s produkty čištění kouřových plynů.
Jednotlivá zařízení jsou podrobněji popsána v následujícím textu v kapitole 6.

Zařízení na příjem tekutých odpadů
3

Válcová ocelová uskladňovac í nádrž o objemu 50 m umístěná v havarijní jímc e schopné zachytit celý
objem nádrže. Nádrž včetně havarijní jímky bude zastřešena. Součástí zařízení je také ocelová jímka pro
vylévání z přepravních obalů. Nádrž bude určena ke skladování hořlavých kapalných odpadů.

Hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho likvidací
Ocelová hala stavební soustavy HARD o půdorysných rozměrech 24 x 15 m a výšce cca 6 m s plechovou
střešní krytinou. Hala bude obezděna zdivem z t várnic o tloušťce 30 cm. Podlaha haly bude betonová
s izolací odolnou ropným látkám a bude vyspádována do havarijních jímek. Hala bude určena k uložení
odpadů v přepravních obalech (v sudech, nebo drobných obalech) po dobu nutnou z provozních důvodů
(např. provedení kontrolní analýzy apod.) před jejich lik vidac í ve spalovně.

Silo na použitý sorbent
3

Ocelové válcové silo o objemu 17 m pro ukládání použitého sorbentu. Kapacita sila odpovídá cca 2-4
týdennímu provozu. Pro lepš í vyprazdňování bude silo umístěno na plošině o výšce 5 m. Toto silo bude
sloužit jako zásobník použitého sorbentu. Odvoz použitého sorbentu bude zajištěn autocisternou.
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Podrobněji je technické řeš ení výše uvedených staveb popsáno v kapitole I.6.

3. Umístění záměru
Kraj Středočeský, okres Nymburk, katastrální území Lysá nad Labem.
Objekty záměru budou umístěny ve stávajícím areálu spalovny na k.ú. města Lysá nad Labem, který se
nacház í cca 1 km od severovýchodního okraje města (viz příloha č.1).

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr zahrnuje následující stavby:
• zařízení na příjem tekutých odpadů
• hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho lik vidací
• silo na použitý sorbent
V předmětném areálu je provozováno zařízení na termickou lik vidaci nebezpečných odpadů (s palovna).
Odpady jsou zde lik vidovány spalováním v rotační peci s dohořívací komorou, spaliny jsou zavedeny do
zařízení pro čištění spalin. Rozsah odpadů, které je ve spalovně povoleno lik vidovat je uveden v
Rozhodnutí Krajského úřadu středočeského kraje č.j. ŽPaZ/16774/02 ze dne 18.9.2002 (viz příloha číslo 4)
Vliv provoz u spalovny byl posouzen v procesu hodnocení vlivu na stavby na životní prostředí dle zákona č.
244/1992 Sb., zakončeném souhlas ným stanoviskem vy daným Okresním úřadem Nymburk pod čj.
ŽP/2680/ 96-Nj, jehož platnost pro oznamovatele pot vrdilo MŽP ČR pod č.j. 977/OPV ŽP/96 ze dne
7.6.1996.
Stavba spalovny byla povolena stavebním povolením čj. výst/1133/42/96/Fia ze dne 10.12. 1996, vydaným
stavebním úřadem Městského úřadu Lysá nad Labem.
V současné době je spalovna provozována v trvalém provoz u na základě Kolaudačního rozhodnutí
Stavebního úřadu MÚ Lysá nad Labem č.j. výst/487/15/02/Fia ze dne 11.1.2003. Dovy bavení spalovny o
výše uvedené stavby bylo navrž eno na základě praktických poznatků v průběhu zkušebního provozu.
Realizace dovybavení spalovny žádným způsobem neovlivní kapacitu spalovny ani jiné její
technické parametry. Navrhované řešení pouze zvýší bezpečnost manipulace s odpady a použitým
sorbentem s ohledem na možné úniky a dále snižuje riziko poškození životního prostředí.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Potřeba realizace navrhovaných staveb vyplynula z vyhodnoc ení zkušebního provozu spalovny. Zvolené
řešení vycházelo z vlastních praktických zkušeností provozovatele, vyjádření a konzultace orgánů státní
správy (odbor životního prostředí Okresního úřadu Nymburk, České inspekce životního prostředí –
oblastního inspektorátu Praha).
Umístění staveb v dané lokalitě je podmíněno jejich bezprostřední návaznost í na provoz a technologii
stávající spalovny umístěné v dané lokalitě.
Účelem navrhovaných staveb je zlepšení stávajícího vlivu spalovny na životní prostředí předevš ím v
oblasti předávání a přebírání odpadů (jak je např. definováno v § 4 nařízení vlády č. 354/2002 Sb. apod.).
3

Vybudováním zařízení na příjem tekutých odpadů (nádrž 50 m s jejím přestřešením), se realizuje možnost
jejich stáčení z cisteren nebo sudů, ve kterých je tekutý odpad přivezen, přímo do nádrže bez možnosti
jejich odkapu, výlevu či jiného úniku na manipulační venkovní plochu.
Realizac e haly umožní bezproblémový příjem odpadu od zákazníků bez ohledu na jeho skladbu,
manipulaci s odpadem za účelem jeho vhodné skladby pro spálení, a tím optimální využití spalovací pece,
uložení prázdných obal ů (sudů) po jejich vyprázdnění a manipulaci s odpady a obaly bez rizika odkapu,
výlevu či jiného úniku na venkovní plochy. Vyhodnocení zkušebního provozu prokáz alo, že k optimalizaci
provozu spalovny na její povolenou a garantovanou kapacitu by bylo vhodné původně uvažované plochy
určené k přípravě, manipulaci a nakládání s odpadem a obaly před jejich zneškodněním ještě rozšířit.
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Silo na použitý sorbent umožní jeho bezprašné skladování před jeho odvozem, jakož i bezprašný odvoz z
areálu spalovny autorizovanou firmou. Vyloučí se tím tak jeho přesypávání do pytlů, kontejnerů a
manipulace s nimi.
Variantní řešení u navrhovaných staveb prakticky nepřipadá v úvahu. Vzhledem k jednoznačné specifikaci
požadavk ů na doplňující zařízení, která mus í být v návaznosti na stávající technologii umístěna na daném
místě v areálu spalovny, se jiné varianty řešení neuvažovaly.
Jejich lokalizace i kapacita závisí na stávající technologii spalovny a technologicky jsou jednoz načně
určeny. Z toho důvodu nebyly žádné jiné varianty záměru uvažovány.
Navržené doplňující stavby umožní stávající spalovnu provoz ovat v ekologicky i ekonomicky efektivnějším
režimu než kdyby byla spalovna provozována bez nich, jak původní projekt uvažoval a jak bylo vydáno
výše uvedené stavební povolení za souhlasu všech dotčených orgánů státní správy.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Předmětem pos ouzení vlivů na životní prostředí jsou tři doplňujíc í stavby spalovny:
• zařízení na příjem tekutých odpadů
• hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho lik vidací
• silo na použitý sorbent,
Zařízení budou umístěna do areálu spalovny v bezprostřední návaznosti na stávající technologii. Podrobný
popis jednotlivých staveb zařízení je uveden dále.

6.1. Zařízení na příjem tekutých odpadů
3

Zařízení na příjem tekutých odpadů se skládá z vylévací jímky a nádrže o objemu 50 m a je navrženo
vně budovy vedle východní stěny provozní budovy spalovny. Situace a schéma dispozičního řešení je
uvedeno v příloze č.2.
Vlastní příjem tekutých odpadů (převážně upotřebených olejů, ředidel, rozpouštědel apod.) bude prováděn
prostřednict vím vylévací jímky. Sudy nebo drobné obaly s odpady budou, přímo z nákladového prostoru
vozidla, postupně umisťovány na rošt vylévac í jímky, zde budou otevřeny a vy prázdněny do jímky.
Prázdné obaly budou opět ukládány na vozidlo.
Objem vylévací jímky je minimálně pro jeden sud a lze vylévat rovněž jeden sud, čímž je zabráněno přelití
jímky při případném ucpání odt okového potrubí. Konstrukce jímky je t vořena ocelovými profily s
vyspádovanou plechovou vanou t voříc í dno. Po stranách jsou přivařeny plec hové bočnice v takovém t varu,
aby nedocházelo k vystříknut í mimo jímku (sudy jsou s bočním i čelním výpustným ot vorem). Odtokový
prostor je vybaven ocelovými síty pro zachycování nejhrubších nečistot. Jímka je opatřena ocelovým
zábradlím napojujícím se na dosavadní zábradlí.
Vylévací jímka bude po obvodu vy bavena hubicemi pro odsávání vz dušiny (par kapalných odpadů)
3
-1
napojené na odtahový ventilátor o výkonu 500 m .hod s výdechem zavedeným do prostoru stávajícího
zásobníku tuhých odpadů. Odtud bude vz dušina odtahována stávajíc ím odsáváním (o výkonu
3
-1
5 000 m .hod ) do spalovacího prostoru pece. Stejným systémem bude řeš eno také odvz dušnění nádrže
3
50 m , čímž bude zaručeno že se žádné zplodiny či úniky par z vylévání a čerpání nedostanou do volného
ovzduší.
Vylévací jímka je navržena ocelová a výškově přizpůsobena pro vykládání z nákladních a užitkových
automobilů a bude též umožňovat napojení hadic pro příjem odpadů z autocisterny. Z vylévací jímky vede
3
odtokové potrubí, které ústí do nové uskladňovací nádrže 50 m .
3

Uskladňovací nádrž o objemu 50 m bude umístěna vedle vnější stěny budovy spalovny, její poloha je
navržena s ohledem na stávajíc í jímky na vody ze zabezpečených venkovních ploch. Umístění nádrže
vy užívá výškový rozdíl mezi zpevněnou plochou na východní straně objektu spalovny (kde je umístěna
vylévací jímka) díky němuž je nádrž umístěna pod vylévac í jímkou.
Je navržena jako ocelová, jednoplášťová, nadzemní nádrž a bude vy hovovat normám a předpis ům pro
manipulaci s hořlavými kapalinami I. třídy dle ČS N 65 0201.
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Nádrž bude umístěna v železobetonové havarijní jímce schopné zachytit více než 100% objemu nádrže,
3
stěny jímky budou opat řeny izolačním epoxydehtovým nátěrem. Havarijní jímk a s nádrž í 50 m bude
přestřešena lehkým ocelovým přestřešením (ocelová konstrukce o rozponu 20,4 x 6,80 m), které bude
zastřešovat také vylévací jímku.
Nádrž je vybavena armaturami pro příjem, vý dej, měření, odkalování, odvz dušnění, vzork ování a
signalizaci maximálního stavu včetně přeplnění. Měření stavu hladiny se bude provádět mechanicky
měrnou tyčí, plovákový ovladač bude plnit úlohu současně signalizac e maximálního stavu a signalizace
přeplnění nádrže (vizuálně a ak usticky).
3

Z uskladňovac í nádrže 50 m budou tekuté odpady přečerpávány do původního systému kapalných
3
odpadů prostřednict vím provoz ní nádrže 1,8 m , která je umístěna uvnitř provozní budovy vedle
navrhovaného zaříz ení. Z provozní nádrže budou odpady přečerpávány (podle druhu) do příslušných
3
stávajících ukládacích nádrží o objemu 15 m .
3

Protože příjem hořlavýc h kapalin je nerovnoměrný, nová nádrž 50 m je určena pro příjem většího
množst ví hořlavin. Třídění se bude realizovat tak, že v nádrži se budou přijímat a shromažďovat hořlaviny
totožných vlastností, které se potom samostatně zpracují, po vyčerpání nádrže bude možno v t éto
skladovat jinou hořlavinu, kterou je rovněž potřeba skladovat odděleně.
Základní technologické param etry:
Doba provozu

8000 h/rok

Objem nádrže

50 m3

Délka nádrže

10,5 m

Průměr nádrže

2,6 m

Délka zastřešení

20,4 m

Šířka zastřešení

6,8 m

Průměrné roční skladované množství:
Kapalné odpady (40 GJ/t)

97 t

Kapalné odpady (3 GJ/t)

292 t

Napětí
Instalovaný příkon

3 x 380 V
3 kW

6.2. Hala pro manipulaci a přípravu odpadu
Hala pro manipulaci a přípravu odpadu je navržena do prostoru stávající volné ploc hy v jižní části areálu
spalovny. Umístění haly je zřejmé z přílohy č. 2.
Konstrukci haly t voří montovaná ocelová konstrukce ocelové stavební soustavy HA RD s vyzděnými
stěnami s minimálním podílem otevřených ploch o půdorysném rozměru 24 x 15 m. Vnitřní prostor je
stavebními příčkami rozdělen na prostor pro uložení prázdných obal ů, na prostor pro manipulaci a přípravu
odpadů. Do každého prostoru je navrž en vstup samostatnými vraty 4,0 x 4,5 m.
Podlaha haly bude betonová, opatřená izolac í proti účinkům skladovaných látek (ropné látky, ředidla,
rozpouštědla). Současně bude podlaha splňovat požadavek na vyt voření havarijní jímky s dostatečným
objemem dle množst ví uskladněných látek.
Hala bude sloužit pro manipulaci s odpady a jejich p řípravu před jejich zneškodněním. Budou zde tedy
uloženy odpady u nichž je provést odběr vzorku pro analýzu složení (např. v případě pochybností o
původcem deklarovaných vlastnostech) dále zde budou uloženy odpady, které je nutno před lik vidací
přetřídit (např. drobné balení chemikálií, barev apod.). Dále zde bude vyt vořen prostor pro krátkodobé
uložení odpadů, které byly při přejímce vytříděny jako odpady jejichž zneškodnění ve spalovně není
povoleno. Takové odpady budou buď vráceny původci, nebo předány k zneškodnění v z ařízení, které je
pro to určeno (tedy jiné firm ě).

V hale budou skladovány a manipulovány odpady v uzavřených obalech (sudec h, kontejnerech apod.) a
prázdné obaly od odpadů.
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Předpokládaná úložná kapacita haly je 40 m kapalných odpadů v sudech. Hala bude splňovat požadavky
na skladování hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.
Základní technologické param etry:
Doba provozu

8000 h/rok

Celkový půdorysný rozměr

24 x 15 m

Celkový rozpon

15 m

Výška po okap

5m

Celková délka

24 m

Modulace

6m

Plocha pro hořlavé kapaliny

217 m2

Plocha pro prázdné obaly

58,4 m2

Plocha pro chemické látky

66,5 m2

Kapacita
Napětí

40 m3,
tj. 200 sudů
3 x 380 V

Instalovaný příkon

2 kW

Řešení izolace proti úniku nebezpečných odpadů
Na základě žádosti o doplnění dokumentac e ministerst va životního prostředí n.z. 5468/ OIP/03 ze dne
24.11. 2003 a Vyjádření Středočeského kraje k záměru č.j. HT-sek-183/02 ze dne 25. září 2002 uvádíme
následujíc í upřesnění řešení izolace proti úniku nebez pečných odpadů.
Hala pro manipulaci a přípravu odpadu je rozdělena stavebními příčkami na dva prostory vybavené
samostatnými vraty. Zde budou odděleně skladovány hořlavé kapaliny, prázdné obaly od odpadů
(hořlavýc h kapalin) a v odděleném prostoru odpady, které byly při přejímce vytříděny jako odpady, jejichž
zneškodnění není ve spalovně povoleno (skladovány pouze krátkodobě, následně předány původci, nebo
ke zneškodnění zařízením jiné firmy, které je pro to určeno).
Podlaha haly je navržena jednak na požadované zatížení, jednak na nepropustnost s ohledem na
skladované látky (ropné látky, ředidla, rozpouštědla). Současně bude podlaha splňovat požadavek na
vyt voření havarijní jímky s dostatečným objemem dle množství uskladněných látek.
Podlaha bude betonová, chráněná proti chemickým účinkům a vyspádována do sběrných šachtiček.
3
Podlaha skladu t vořící havarijní jímku je dimenzovaná na 10 % objemu náplně, tedy na 4 m , což je v
souladu s platnou legislativou.
Celková izolace haly bude splňovat legislativní požadavky v platném znění. Všechna opatření budou
upřesněna v provoz ně havarijním řádu.

6.3. Silo na použitý sorbent
Ve spalovně v Lysé nad Labem je instalováno zařízení na čištění spalin využ ívající metody rozprášení
sorbentu do spalin a následné zachycení prachových částic látkovým filtrem. Jako sorbent (látka, která na
sebe váže škodlivé látky, např. dioxiny a furany) je použ ívána směs aktivního uhlí a hydrátu vápenatého.
Pevné částice obsažené ve spalinách se zachytí na textilních vložkách látkového filtru. Při regeneraci, tj.
oklepávání filtru padá směs použitého sorbent u a popílku do spodní části filtru.
V současné době je použitý sorbent s popílkem odtud odnášen do prostoru odpopelnění, kde je ukládán
do popelnic o objemu 110 l a následně odvážen na skládku nebez pečných odpadů (popílek je kvalifikován
jako odpad nebezpečný).
3

Nově navrhované řešení předpokládá výstavbu nového sila o obsahu 17 m , ve kterém bude zachycený
použitý sorbent ukládán a následně odváž en autocisternou. Toto opatření naplňuje požadavky na
nakládání s odpady vzniklými při spalování odpadů dle § 9 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Tuto informaci uvádíme i s ohledem na požadavek
OÚ Nymburk (viz sdělení č.j. ŽP/ vl.170/02-Nj ze dne 6.9.2002).
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Navržená skladovac í kapacita odpovídá přibližně 2-4 týdení produkci, vy vážení odpadu bude tedy probíhat
přibližně 1-2 x za měsíc dle provozu spalovny. Pro dopravu bude využívána autocisterna, plnění bude
probíhat utěsněnou násypkou, tedy bezprašně.
Ocelové válcové silo bude umístěno na plošině na úrovni 5 m nad terénem, aby pod ním byl dostatečný
prostor pro najet í aut ocisterny k plnění.
Konstrukce sila bude nehořlavá (ocel), s ohledem na požární bezpečnost bude pod filtrem instalována
sonda, která bude signalizovat hromadění materiálu a v případě nahromadění odstaví provoz spalovny.
Dalším opat řením bude čidlo s termostatem na kontrolu teploty v tělese sila, které bude signalizovat
zvýšení teploty nad 70 °C. Dále je předpokládána instalace samohasíc ího zařízení (SHZ) do horní části
sila, napojeného na stávající S HZ, které je již ve spalovně instalováno.
Odvz dušnění sila bude zabezpečeno přes filtr z hmot na bázi polyuretanu.
Účelem instalac e nového sila je úplné zamezení styku obsluhujícího personálu s upotřebeným sorbentem
a popílkem a zamezení rizika případného úniku prašných částic do venkovního prostředí.
Aby bylo zamezeno kondenzaci vody v sile, bude toto tepelně izolováno a pod izolac í bude instalován
topný kabel s regulac í. Pro ohřev sila topnými kabely bude potřeba instalovat výkon 14 kW elektrické
energie. Ta bude zajištěna ze stávajíc ích zdrojů ve spalovně. Pro tuto technologii a její provoz není
potřeba žádná technologická voda.
Charakteri stika materi álu, který bude do sila ukládán:
složení:

popílek
sorbent
sorbent:

30 %
70 %
aktivní uhlí
hydrát vápenatý

15 %
85 %

teplota dopravovaného materiálu cca max. 70 °C
Základní technologické param etry:
Doba provozu

8000 h/rok
17 m3

Objem sila
Celková výška sila

12,75 m

Půdorysný rozměr

5x5m

Podjezdná výška

4,15 m

Teplota dopravovaného materiálu
Kapacita

max 70 °C
1000 kg/24 hod.

Napětí
Instalovaný příkon
Stlačený vzduch

230/400 V
14 kW
15 Nm3 /h

Z hlediska úrovně navrženého technického řešení k valita navrž ené technologie odpovídá standardní
úrovni pro manipulaci s nebezpečnými odpady a použitým sorbentem. Výstupem ze sila je směs použitého
sorbentu v prašném stavu, kde dodavatel garantuje těsnost zařízení jak při plnění sila, tak při
vy prazdňování sila a plnění cisterny. Z technologie nejsou vypouštěny žádné odpadní vody.

6.4. Manipulace s nebezpečnými odpady v rámci areálu spalovny
Na základě žádosti o doplnění dokumentac e ministerst va životního prostředí n.z. 5468/ OIP/03 ze dne
24.11. 2003, závěru zjišťovacího řízení MŽP č.j. NM700/2856/5015/OPV ŽP/02 KA ze dne 15.10.2002,
vyjádření ČIŽP č,j, 5/HI/5852/2002/Če ze dne 16.9.2002, sdělení Českého s vazu zahrádkářů 2. organizace
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Sídliště Lysá nad Labem, bez č.j. dne 23.9. 2002 a sdělení LYSIN - lyská iniciativa, bez č.j. dne 30.9.2002
uvádíme následujíc í upřesnění.
Odpady jsou odstraňovány termicky v rotační spalovně typu D 16-740 dle kódu D10 a D15 přílohy č.4 k
zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech v plat ném znění.
Na základě rozhodnutí K rajského úřadu Středočeského kraje, č.j. ŽPaZ/ 16774/02 ze dne 18.9.2002 byl
udělen:
a) souhlas k provozování zařízení (spalovna),
b) souhlas s provozním řádem zařízení,
c) souhlas k míšení nebezpečných odpadů
V tomto rozhodnut í jsou uvedeny odpady pevné a kapalné přijímané do zařízení (414 položek). Kapalných
odpadů je 128 polož ek, podrobný výčet - viz příloha č.4.
Stávající stav (před výstavbou)
Kapalné odpady, určené ke spalování, jsou různého druhu co se týče vlastností (vý hřevnost, chemické
vlastnosti apod.). Proto se mus í tyto hořlaviny třídit a spalovat dle druhů určeným způsobem.
3

Pro třídění jsou určeny stávajíc í nádrže 3 x 15 m .
Stávající příjem kapalných odpadů je nerovnoměrný, proto je třeba vybudovat nádrž o větší kapacitě.
Stav po realizaci - dovoz odpadů
Kapalné odpady budou přiváženy v přepravníc h obalech (200 l sudy nebo menší přepravní obaly) do
areálu spalovny vozidly splňujíc ími ADR.
Při příjezdu do areálu bude kapalný odpad přímo vyskladněn do vylévací jímky (v případě, že jeho
vlastnosti budou totožné se shromažďovaným odpadem a že v uskladňovac í nádrži bude volná kapacita) z
úložného prostoru vozidla, které kapalné odpady přivezlo.
V případě, že jeho vlastnosti nebudou totožné se shromažďovaným kapalným odpadem a že v
uskladňovac í nádrži nebude volná kapacita, bude kapalný odpad přechodně skladován v hale pro
manipulaci a přípravu odpadu do té doby, než bude v uskladňovací nádrži shromažďován odpad
odpovídajících vlastností. Zde budou odděleně skladovány hořlavé kapaliny, prázdné obaly od odpadů a
odpady, které byly při přejímce vytříděny jako odpady, jejichž zneškodnění není ve spalovně povoleno
(skladovány pouze krátkodobě, následně předány původci, nebo předány ke zneškodnění zařízením jiné
firmy, které je pro to urč eno). V případě potřeby budou, dle informac í provozovatele spalovny, pro přepravu
hořlavých kapalin do vylévac í jímky využita vozidla, která přiváž ejí do areálu odpady v přepravníc h
obalech. Vozidla budou přistavena k vratům haly a do jejich nákladového prostoru bude naloženo
příslušné množst ví kapalných odpadů z haly pro manipulaci a přípravu odpadu.
Následně bude kapalný odpad převezen k vylévací jímce a přes ni přečerpán do skladovac í nádrže.
Podrobněji bude příjem kapalných odpadů upřesněn v provozně havarijním řádu.
Prázdné obaly od kapalných odpadů budou shromažďovány v hale pro manipulaci a přípravu odpadu a
předávány k likvidaci odbornou firmou. Obaly nebudou vymý vány. Případné úkapy (např. z povrchu obalů)
budou odstraněny pomocí sorpčních prostředk ů - viz kapitola D.III.
Příjem kapalných odpadů (převážně upotřebených olejů, ředidel, rozpouštědel apod.) se bude provádět na
vylévací jímce. Zde budou na ocelovýc h sítech zachycovány nejhrubší nečistoty. Odsud budou kapalné
3
odpady vedeny odtokovým potrubím do uskladňovací nádrže o objemu 50 m .
Uskladňovací nádrž na tekuté odpady bude vybavena armaturami pro příjem, vý dej, měření, odkalování,
odvz dušnění, vzorkování a signalizaci maximálního stavu včetně přeplnění. Z nové uskladňovac í nádrže
budou kapalné odpady vydávány do původní provozní nádrže potrubím několikanásobně vy baveným
uzavíracími armaturami. V této nádrži budou shromažďovány kapalné odpady obdobných vlastností, které
budou samostatně zneškodněny. Po vyčerpání nádrže bude mož no skladovat jiný kapalný odpad. Nový
způsob nakládání s kapalnými odpady bude upřesněn v aktualizovaném provozně havarijním řádu.
3

Stávající provozní nádrž o objemu 1, 8 m je umístěna uvnitř provozní budovy. Z ní jsou kapalné odpady
přiváděny do pece a termicky zneškodněny.
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Vylévací jímka a uskladňovac í nádrž budou vybaveny odsáváním a budou napojeny na stávajíc í odsávací
zařízení. Odsávaná vz dušnina bude zavedena nepřímo (z důvodů požární ochrany ) do spalovacího
prostoru pec e.
Stav po realizaci - odpady vzniklé při provozu
viz kapitola B.III. 3. Odpady

6.5. Specifikace míšení odpadů před jejich likvidací
Na základě žádosti o doplnění dokumentac e ministerst va životního prostředí n.z. 5468/ OIP/03 ze dne
24.11. 2003 a Vyjádření Středočeského kraje k záměru č.j. HT-sek-183/02 ze dne 25.září 2002 uvádíme
následujíc í upřesnění.
V současné době probíhá míšení kapalných odpadů na základě rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje, č.j. ŽPaZ/ 16774/02 ze dne 18.9.2002 (souhlas k mí šení nebezpečných odpadů).
A to za účelem splnění pož adavků technologie zařízení k odstraňování odpadů - "Spalovně nebezpečných
odpadů" v Lysé nad Labem. Jedná se o technologickou úpravu (míšení) složení odpadů před jejich
termickým zneškodněním.
V tomto rozhodnut í je uvedeno nakládání s kapalnými odpady, jichž je 128 položek (druhů dle platné
legislativy) - viz příloha č.4.
Kapalné odpady určené ke spalování jsou různého druhu co se vlastností týče (výhřevnost, chemické
vlastnosti apod.). Proto se třídí a shromažďují pro termické zneškodnění dle jejich vlastností, aby termické
zneškodnění odpadů proběhlo optimálně a docílilo se co největší účinnosti při spalovac ím procesu.
Aby bylo možno nastavit technologii co nejlépe je třeba shromažďovat a mísit odpady obdobných
vlastností, aby bylo možno technologii nastavit na ten nejefektivnější a z hlediska životního prostředí
nejbezpečnější provoz, samozřejmě při dodržování platné legislativy.
Pro zabezpečení určité kontinuity proc esu je navrhována realizace nové skladovac í nádrže o dostatečném
3
objemu (50 m ). Způsob míšení odpadů bude nezměněn, pouze bude mož né celý proces přejímky,
uskladnění a termické lik vidace kapalných odpadů zefektivnit a lépe technicky zabezpečit.

6.6. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami
Na základě požadavků uvedených v interním sdělení MŽP č.j. 2874/740/02/ ze dne 19.9.2002 uvádíme
následujíc í upřesnění.
Ve smyslu § 3, odst. (6) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovz duší v platném znění, při změně stávajíc ích
zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovz duš í nebo při jejich modernizaci jsou osoby
oprávněné k podnikání povinny volit nejlepš í dostupné techniky v souladu s požadavky tohoto zákona a
zvláštních právních předpisů.
Ve znění § 14, odst. (3) zákona 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci, úřad při posouz ení zařízení
vychází z použití nejlepších dostupných technik na základě hledis ek uvedených v příloz e č. 3 k tomuto
zákonu se zřetelem k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního
prostředí, aniž by však předepisoval použití jakékoli konkrétní metody či technologie.
Pro porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami využ íváme přílohy č. 3 k zákonu č. 76/2002
Sb. (o integrované prevenci), i když zařízení pod tent o zákon s vou kapacitou nespadá.
Uplatnění hledi sek pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu č.
76/2002 Sb.
1.

Použití nízkoodpadové technologie

Byli použity nízkoodpadové technologie - viz kapitoly B.I.6.1., B.I.6.2. a B.I.6.3.
2.

Použití látek méně nebezpečných

Posuzované stavby nemají nároky na suroviny, s výjimkou materiálů pro běžnou údržbu.
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3.

Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém
proce su, případně zhodnocování a recyklace odpadu

Posuzované stavby nemají nároky na suroviny, s výjimkou materiálů pro běžnou údržbu. Se vznik ajíc ími
odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodá řst ví.
4.

Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny v průmysl ovém
měřítku

Způsob řešení uskladnění odpadu a ukládání použitého sorbentu je běžně použ ívaný u nás i ve s větě. Pro
vy budování haly pro manipulaci a přípravu odpadu, zařízení na příjem tekutých odpadů a sila na použitý
sorbent budou použity dle projektových dokumentací ty nejlepší dostupné materiály a technologie.
Dle projektové dokumentace budou splněny všechny legislativní a normativní požadavky.
5.

Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace

Instalovaná technická zařízení budou odpovídat vysoké technické úrovni vč. technologických postupů.
6.

Charakter, účinky a množství pří slušných emisí

Viz kapitola B.III.
7. Datum uvedení nových nebo existujících za řízení do provozu
Výstavba:
2004
Zahájení provozu:
8.

2005

Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky

Posuzované stavby jsou vyprojektované v souladu s nejlepšími dostupnými technikami.
9.

Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém proce su a jejich
energetická účinnost

Viz kapitola B.II.
10. Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi
spojených na minimum
Viz kapitola D.I.
11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí
Posuzované stavby nespadají do působnosti zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
Viz kapitola D.III.
12. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zve řejňované
Evropskou komi sí nebo mezinárodními organizacemi
Pro dovybavení spalovny nebez pečných odpadů v Lysé nad Labem nejsou k dispozici Referenční
dokumenty o nejlepších dostupných technikác h.
V rámci dovybavení spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem bylo použito nejlepších
dostupných technik, jak je zřejmé z kapitol B.I.6.1, B.I.6.2 a B.I.6.3.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Výstavba:
Zahájení provozu:
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následujíc í územně samosprávné celky:
Město Lysá nad Labem:
Městský úřad Lysá nad Labem,
Husovo nám. 23
289 22 Lysá nad Labem
Kraj Středočeský:
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Období výstavby
V rámci výstavby doprovodných zařízení pro provoz spalovny nevz nikají nároky na zábor půdy. Podle
vý pisu z katastru nemovitostí jsou dotčené plochy vedeny jako ostatní plochy. Z tohoto pohledu nedojde k
žádnému trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
3

Předpokládaný objem výkopů bude cca 100 m .
Období provozu
V období provoz u již nebude činěn žádný nárok na zábor půdy.
Po ukončení provozu spalovny dojde k demontáži zařízení a provedení technické a biologické rekultivace.

2. Voda
2.1. Odběr vody
Období výstavby
Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebních dělníků. Půjde o relativně
malá množství, přičemž odběry budou víc eméně nahodilé dle momentální potřeby.
Technologická voda bude spotřebovávána v procesu výstavby například pro přípravu betonových směsí,
zvlhčování betonu v procesu jeho tuhnut í.
Období provozu
Posuzované stavby nevyžadují žádnou spotřebu provozní (technologické) vody. Nedojde tedy ke zvýšení
spotřeby technologické vody. A vzhledem k tomu, že realizace nevy volá potřebu nových pracovních sil,
nedojde ani k zvýšení potřeb vody pro sociální účely.

2.2. Spotřeba vody celkem
Období výstavby
Množst ví spotřebované pitné vody pro sociální úč ely bude závislé na rozsahu a intenzitě výstavby a z toho
vy plý vajíc ího počtu pracovníků a době trvání stavby. Tyto parametry nejsou známy a celkovou spotřebu
3
lze odhadnout v řádu jednotek m .
Obdobně tak spotřebu vody pro technologické účely nelze v současné době detailně stanovit. Bude záviset
na technologii výstavby, použitých materiálech aj. Bude se jednat o množství, která budou relativně malá
3
(lze je odhadnout v řádu jednot ek m ) a nebudou mít sledovatelné vlivy na zdroje vody v oblasti.
Období provozu
Posuzované stavby nevyžadují žádnou spotřebu provozní vody. Realizace nevy volá potřebu nových
pracovních sil, tedy nedojde ani k zvýšení potřeby vody pro sociální účely.
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2.3. Zdroj vody
Voda pitná
Areál spalovny (a tedy i posuzované stavby) využ ívá jako zdroj pitné vody vlastní studnu. Zásobování
sociálních zařízení vodou (WC, sprchy) je zabezpečeno ze stávajíc í studny. Pro pitné účely se vy užívá i
donášky balených vod.
Voda provozní
Zdrojem vody pro technologické účely spalovny je stávající studna. Posuzované stavby nevyžadují žádnou
spotřebu provozní vody.
Voda požární
3

Zdrojem pož ární vody bude stávající požární nádrž v areálu o objemu 500 m , která je napájena z vlastní
studny.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Období výstavby
V průběhu výstavby bude využita elektrická energie pro provoz některých technologických zařízení
a pohonné hmoty pro stavební stroje a zařízení. Pravděpodobně budou využita i další média (t echnické
plyny v lahvích, stlačený vzduch, ...). Spotřeba uvedených médií není blíže specifikována, bude
realizována v rámci činnosti provádějíc í stavební práce a lze ji charakterizovat jako běž nou.
Vstupními surovinami pro výstavbu jsou stavební hmoty a montované konstrukce, jejichž celková spot řeba
není v daném stupni projektové přípravy blíže specifikována.
Období provozu
Elektrická energie
Jako zdroj el. energie bude vy užita stávající přípojka.
Tab.: Instalovaný příkon
zařízení na příjem tekutých nebezpečných odpadů
hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho likvidací
silo na použitý sorbent

instalovaný příkon
3 kW
2 kW
14 kW

Tlakový vzduch
3

Tlakový vzduch bude vy užíván pro dopravu sorbentu do sila. Předpokládaná spotřeba bude 15 m za
hodinu.
Zemní plyn
Odběr zemního plynu není požadován.
Tepelná energi e
Hala pro manipulaci a přípravu odpadu nebude vytápěna.
Tepelná energie pro otápění nádrže a sila na použitý sorbent bude zabezpečeno topnými kabely (tedy el.
proudem).
Suroviny
Posuzované stavby nemají nároky na suroviny, s výjimkou materiál ů pro běžnou údržbu.
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Objekty navrhované v rámci dovybavení spalovny slouží ke skladování a manipulaci s odpady
likvidovanými ve spalovně.
Na základě rozhodnutí K rajského úřadu Středočeského kraje, č.j. ŽPaZ/ 16774/02 ze dne 18.9.2002 byl
udělen:
a) souhlas k provozování zařízení (spalovna),
b) souhlas s provozním řádem zařízení,
c) souhlas k míšení nebezpečných odpadů
V tomto rozhodnut í jsou uvedeny odpady pevné a kapalné přijímané do zařízení (414 položek). Kapalných
odpadů je 128 polož ek (viz příloha č.4).

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Provoz spalovny vyžaduje pravidelné zásobování spalovanými odpady. Celková int enzita dopravy při
provozu spalovny se pohybuje v úrovni něk olika převážně lehkých nákladních automobilů denně a
několika jednotek osobních aut omobilů denně. Uvedená vozidla zajišťují dopravu odpadů, zbytkového
produktu, servis ního materiálu, zaměstnanců resp. zákazník ů.
Posuzovaný záměr nemění kapacitu spalovny, nemění tedy ani jakkoli významným způsobem její dopravní
nároky. V případě zařízení na příjem tekutých odpadů a haly pro manipulaci a přípravu odpadu nedochází
k žádné změně dopravních nároků, v případě sila na použitý sorbent docház í ke snížení četnosti odvozu, a
to 1 až 2 x za cca 4 týdny velkoobjemovou cisternou (za současného stavu cca 1 až 2x týdně pytlované
nákladními automobily).
Uvažována je výhradně silniční doprava silniční, ostatní druhy dopravy nejsou k dispozici. Nejsou vy volány
nároky na výstavbu nových komunikací.
Doprava odpadů charakteru nebezpečných vyžaduje i přísluš ná opatření v jejich dopravě. Tato doprava je
ošetřena ve smyslu Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věc í (ADR), která má i vnitrostátní
platnost. Tato dohoda byla v posledním znění vy hlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 6/2002.
Dodržení ustanovení dohody minimalizuje potenciální dopravní rizika.
Pokud jde o dopravu při výstavbě, nepředstavuje významné dopravní zatížení. Stavební doprava se bude
pohybovat v řádu několika jednotek vozidel denně (převážně těžkých).
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší
Období výstavby
V průběhu výstavby nebude provoz ován žádný nový bodový zdroj znečišťování.
Jako plošný zdroj budou působit pouze plochy stavenišť, které však mají z hlediska potenciálního ovlivnění
kvality ovzduš í zanedbatelnou velikost. V případě zařízení na příjem kapalných odpadů bude plocha
2
2
2
staveniště cca 150 m , plocha haly cca 400 m a plocha staveniště sila cca 45 m . Emitovanou škodlivinou
bude prach, k emisi prachu bude docházet prakticky pouze v průběhu terénních prací, tedy po velmi
krátkou dobu.
Jako liniový zdroj bude půs obit doprava stavebních materiálů a technologie nákladními vozidly. Vzhledem
k rozsahu posuzovaných staveb se však bude jednat pouz e o jednotlivá vozidla denn ě.
Tab.: Předpokládaný jednotkový objem škodlivin emitovaný autodopravou, vztaženo na 1 km
NOx (kg/km)
0,130

CO (kg/km)
0,104

Cx Hy (kg/km)
0,021

tuhé látky (kg/km)
0,011

Průběh stavebních prac í nebude významným zdrojem znečišťování ovz duš í, neboť v průběhu výstavby
nebudou prováděny významné zemní prác e ani nebudou provozovány žádné velké zdroje znečišťování
ovzduší.
Období provozu
V průběhu provozu nebudou hodnocené stavby působit jako bodové zdroje znečišťování ovz duš í.
Zařízení na příjem tekutých odpadů bude vy baveno odsáváním zajišťujíc ím během příjmu kapalných
3 -1
odpadů odsávání vz duchu z prostoru vylévac í jímky pomocí ventilátoru s výkonem 500 m .h . Na tent o
systém bude napojeno také odvzdušnění skladovací nádrže. Odsávaná vzdušina spolu s výpary
uvolňovanými při vylévání odpadů bude zavedena do prostoru stávajíc ích zásobníků tuhých odpadů,
3 -1
odkud bude nasávána stávajícím odsávacím zařízením o výkonu 5 000 m .h a zavedena do spalovacího
prostoru pec e kde dojde k spálení všech organických par. Spaliny z pece budou čištěny stávajícím
způsobem, jejich kvalita nebude navrhovaným řeš ením ovlivněna.
Toto řešení v zásadě odpovídá požadavk ům vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. na zachycování emis í
těkavých organických látek (VOC), neboť zařízení je vy baveno nuceným odt ahem emise VOC, vč etně
zajištění zneškodnění odvedených VOC spálením při vysoké teplotě ve spalovně. Navržené řešení také
minimalizuje produkci fugitivních emisí neboť přímo z prostoru emise VOC odvádí vzdušinu a zabraňuje
tak úniku VOC do okolního prostředí.
Hala pro manipulaci a přípravu odpadů nebude zdrojem emis í, v hale nebudou umístěny žádné tepelné či
technologické zdroje znečišťování ovz duší.
Silo na použitý sorbent bude zajišťovat bez praš né skladování a manipulaci s obsahem. Pro plnění sila
bude použit uzavřený systém dopravy, při vy praz dňování sila bude použit opět uzavřený systém napojení
sila na autocisternu. Odvz dušnění sila bude vy baveno filtry pro záchyt prachových částic.
Nový způsob manipulace s použitým sorbentem výraz ně omezí riziko úletu praš ných částic během
manipulace nebo v průběhu dopravy. Dále se sníž í četnost odvozu, dojde tedy ke snížení četnosti
manipulace a ke snížení frek vence pojezdu vozidla provádějícího odvoz.
V průběhu provozu hodnocených staveb nevznikne žádný nový plošný nebo liniový zdroj znečišťování
ovzduší.

FileName: Ly sá_EIA_přeprac.doc
Sav eDate: 12.3.2004

Zak ázk a/Dok ument: C106-03
Vydání: 01
Strana: 23 z 56

DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LYSÉ NAD LABEM
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2. Odpadní voda
Období výstavby
Jedinými odpadními vodami z období výstavby budou splaškové vody z hygienických zařízení. Množství
odpadních vod bude úměrné spotřebované vodě pro sociální účely. Při výstavbě budou pracovníci stavby
použ ívat stávající sociální zařízení spalovny, takže splaškové vody vznikající v období výstavby budou
zahrnuty do celkové produkce splaškových vod ze spalovny. Množst ví těchto vod není známo, odborným
3
odhadem lze množst ví splaškových vod předpokládat v jednotkách m denně. K valita bude odpovídat
běžným splaškovým vodám.
Splaškové odpadní vody z objektu spalovny jsou zavedeny do jímky a pravidelně odváženy na ČOV.
Období provozu
Splaškové odpadní vody posuzované stavby neprodukují. Zůstává zachován stávající stav.
V období provoz u posuzovaného záměru nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody.
Pro srážkové vody jsou v areálu spalovny jsou vybudovány dva systémy dešťové kanalizace. Jeden
systém odvádí z tzv. nečistých ploch (tedy ploch na nichž je z důvodu manipulace s odpady možná
kontaminace) srážkové vody do bezodtokové jímky, odkud je voda vyčerpána a spalována v zaříz ení
spalovny. Druhý systém odvodu z tzv. čistých ploch je sveden do retenč ní nádrže, ze kterých je voda po
kontrole čistoty vypouštěna do trativodu na okolní plochy.
Realizac í záměru dojde ke z výšení zpevněných ploch (střechy objektů) ze kterých budou odváděny "čisté "
3
vody do stávajícího systému odvodu těchto vod. Jejich celkové množst ví bude cca 260 m /rok. Tyto
informac e v této kapitole "odpadní vody" zde uvádíme, i když dle zákona § 38 zákona č.254/ 2001 srážkové
vody čisté za odpadní vody nepovažujeme.
Srážkové odpadní vody nečisté a nakládání s nimi bude realizací zám ěru ovlivněno jen minimálně.
Stávající bezodtoké jímky (viz příloha 2), do kterých jsou tyto vody s váděny, nebudou nijak pozměněny,
3
ale budou společně s nádrž í 50 m a vylévacím místem zastřešeny. Lze tedy očekávat nepodstatný úbytek
těchto vod o vody, které by v současnosti mohly do jímek napršet.

3. Odpady
Období výstavby
Tab.: Odpady vznikající v období výstavby
kód
17 05 04
17 09 04
17 01 01
17 02 01
17 04 05
170 409

název
Zemina a kamení
Směsné stavební a demolič ní odpady
Beton
Dřevo
Železo a ocel
Kovový odpad znečištěný nebezp. látkami

kat.
O
O
O
O
O
N

Odpady vzniklé při výstavbě budou shromažďovány a lik vidovány (resp. předány k likvidaci) firmou
provádějící výstavbu.
Období provozu
Tab.: Odpady vznikající v průběhu provozu
kód
050103
050105
150110
150202
200121

název
Kal ze dna nádrží na ropné látky
Uniklé (rozlité) ropné látky
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečiš těné
těmito látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečiš těné nebezpečnými látkami.
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
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Odpady jejichž likvidace je ve spalovně povolena (odpady kat. č. 050103, 050105, 150202) budou
spalovány, nakládání s odpady, které není mož no spalovat (odpady kat. č. 150110, 200121) budou
shromažďovány na vyhrazeném místě a předávány k likvidaci odbornou firmou. Produkce odpadů bude
nepravidelná, množství bude vyplý vat z aktuálních provozních podmínek.

4. Ostatní
4.1. Hluk
Spalovna se v současné době nachází v osamoceném prostoru, ve kterém se nenachází hlukově
chráněné prostory. Hlukové vlivy spalovny se omezují na její nejbližší okolí a nečiní problém. Totéž se týká
i potenciálního hluku z dopravy.
Žádná z posuzovaných staveb nebude výz namným zdrojem hluku. Všechny objekty (zařízení na příjem
tekutých odpadů, skladová hala, silo na použitý sorbent) budou provozovány způsobem výrazně klidovým.
Použitá technologická zařízení (čerpadla, vzduchotec hnika) budou splňovat z hlediska jejich hlukověemisních parametrů příslušné hygienické požadavky jak pro pracovní tak pro komunální hy gienu.
Dopravní hluk nepředstavuje v součas né době problém. Dle platných Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy je za zdroj dopravního hluku považována "doprava po pozemních komunikacích s
intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu resp. aut omobilová doprava
po těchto komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise vy volané intenzitou dopravy 30
osobních automobilů za hodinu". Uvedená hodnota není překročena, průjezd jednotlivých vozidel t voří
ojedinělé akustické události, bez významného vlivu na okolí. Výstavbou a provozem sila na použitý sorbent
dojde k částečnému poklesu int enzit obslužné dopravy (a tím i emitovaných hlukových hladin), tento
pokles je však málo výz namný.
Uvedené údaje se prakticky týkají i stavební dopravy, která nebude významným zdrojem hluku v území a
její vliv na okolí bude málo významný.

4.2. Vibrace
V období výstavby ani v období provoz u nebude docházet ke vzniku vibrací, které by mohly jakkoli
negativně ovlivňovat okolí.

4.3. Záření a další fyzikální faktory
Dovy bavení spalovny v Lysé nad Labem nebude v období její realizace ani v období provozu zdrojem
radioaktivního nebo elektromagnetického záření případně dalších fyzikálních faktorů, které by mohly
ovlivňovat oby vatelst vo nebo životní prostředí.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
•

V dotčeném území se nachází spalovna nebezpeč ného odpadu provozovaná v trvalém provozu

•

V dotčeném území se nenachází žádné z vláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného z vláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním park u nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervac e,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.

•

Ve vzdálenosti cca 1000 m od areálu stavby se nachází město Lysá nad Labem s cca 8500 oby vat eli.

•

Dotčené území není územím zatěžovaným nad míru únosného zat ížení.

•

V dotčeném území nebyly zjištěny staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanační zásah.

•

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhované stavby.
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II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo
V potenciálně dotčené obci, městě Lysá nad Labem, žije cca 8 500 oby vatel. O provoz spalovny odpadů je
v s oučasné době udržován mediální zájem. Lze tedy předpokládat poněkud vyšší citlivost oby vatelst va na
vš echny informace, předevš ím na zprávy negativního charakteru.

2. Ovzduší a klima
2.1. Klimatické faktory
Z dlouhodobých makroklimatických pozorování, jejichž výsledkem je všeobecný obraz o klimatických
poměrech, je území republiky rozčleněno do klimatických oblastí. (E. Quitt - Klimatické oblasti
Československa). Podle této rajonizac e leží území Lysé nad Labem v t eplé oblasti T2. Oblast je
charakterizována následně:
T2 - Léto dlouhé, velmi teplé a velmi suché. Přechodné období krátké s teplým jarem i podzimem. Zima je
krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrý vky.
Tab.: Kritéria klimatických jednotek
Oblast
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu (°C)
Průměrná teplota v červenci (°C)
Průměrná teplota v dubnu (°C)
Průměrná teplota v říjnu (°C)
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období ( mm)
Srážkový úhrn v zimním období ( mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50 - 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
-2 až -3
18 až 19
8 až 9
7 až 9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50
120 - 140
40 - 50

Zájmová oblast patří k nejteplejším v rámci celé České republiky, když se zde průměrné roční teploty
vz duchu (viz tabulka) pohybují nad hranicí 8,5 °C.
Tab.: Průměrná teplota vzduchu (ºC), stanice Brandýs nad Labem
I
II
III
IV
V
-1,4
-0,4
3,7
8,4
13,8
normál za období 1961 - 1990

VI
16,7

VII
18,6

VIII
17,6

IX
13,9

X
8,6

XI
3,6

XII
0,0

Rok
8,6

X
8,5

XI
3,5

XII
0,0

Rok
8,5

Tab.: Průměrná teplota vzduchu (ºC), stanice Lysá nad Labem
I
II
III
IV
V
-1,5
-0,4
3,5
8,3
13,7
normál za období 1961 - 1990

VI
16,7

VII
18,3

VIII
17,4

IX
13,7

Průměrné měsíční teploty vzduchu kolísají od -1,5°C (leden) do 18,3°C (červenec), přičemž již průměr
měsíčních a roč ních extrémů teploty vzduchu naznačuje, že rozky v teplot je značný. Absolutně nejnižší
teploty vzduchu mohou v širokém období roku od prosince do b řezna klesnout pod -25°C (v únoru až pod
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-30°C), když jen v červnu, červenci a v srpnu teplot a vzduc hu ve výšce 2 m nad zemí pod bod mrazu
neklesá. V těchto třech měsíc ích roku pak nejsou vzácností teplotní maxima nad 35°C.
Absolutní teplotní extrémy jsou výsledkem delšího setrvávání určitých synoptických situací nad územím
České republiky, tzn. že postihují současně velice široké oblasti. Oba póly extrém ů bý vají spojeny s
výskytem tlakové výše nad střední E vropou. Zvlášť nebezpečné jsou tyto situace v chladné polovin ě roku,
kdy se k makrosynoptickým vlivům připojuje i vliv morfologie terénu krajiny celé České tabule, jenž je
náchylný k tvorbě jezer studeného vz duchu nadregionálního charakteru s velmi nízkými teplotami a
častými mlhami, tedy s podmínkami pro velmi špatný rozptyl atmosférických exhalací v přízemní a mez ní
vrst vě atmosféry.
Zima, charakterizovaná průměrnou denní teplotou 0°C a nižší, začíná ve studované lokalitě v průměru
kolem 15. prosince a konč í krátce po polovině února, t.j. trvá cca 60 dní. Asi polovinu těchto dní řadíme
mezi dny ledové. Takto vymezené období vš ak zásadně nekoresponduje s výskytem mrazů.
První mráz se v průměru podle údajů stanice Brandýs nad Labem (Podnebí ČSSR, Tabulky, 1961) za
období 1926 - 1950 vyskytne již 16. října s tím, že v konkrétních letech mohou být mrazy zaznamenány až
o měsíc dříve (9. září) i o měsíc později (27. listopadu), než udávají průměrné údaje. Poslední mráz je v
průměru zaznamenán 25. dubna. V konkrétních letech pak může být poslední mráz doznívajícího
chladného pololetí zaznamenán o měsíc dříve (30. března), i o pár týdnů později (14. května) než udávají
průměrné hodnoty.
Z hlediska srážkového je zájmová lokalita zavlažována normáln ě. Roční srážkový úhrn se pohybuje kolem
540 mm, přič emž se v ročním srážkovém režimu projevují srážková minima v únoru (kolem 27 mm sráž ek)
a srážková maxima v červenci (kolem 73 mm srážek). Aktuální měs íční a roční úhrny srážek jsou vš ak
značně variabilní a pohybují se náhodně měsíc od měsíce, resp. rok od roku v mez ích přibližně 0 - 350%,
resp. 56 - 150% přísluš ných dlouhodobých normálů.
Tab.: Srážkový úhrn (mm), stanice Brandýs nad Labem
I
II
III
IV
V
28
26
28
42
54
normál za období 1961 - 1990

VI
70

VII
73

VIII
68

IX
46

X
41

XI
34

XII
32

Rok
542

VIII
66

IX
45

X
41

XI
38

XII
34

Rok
548

Tab.: Srážkový úhrn (mm), stanice Lysá nad Labem
I
II
III
IV
V
31
28
29
44
51
normál za období 1931 - 1960

VI
68

VII
73

Směr a rychlost větru jsou dominujícími met eorologickými charakteristikami, které mají rozhodující podíl
na stabilitě přízemní vrst vy atmos féry a na transport u cizorodých látek obsažených v tropos féře. Podílí se
na difúzi lokálního měřítka při bez větří i na transportu škodlivin globálního charakteru. Z těchto důvodů
budeme v tét o kapitole věnovat pozornost těmto charakteristikám podílejících se na dy namice přenosu
emisí. Jeho obě složky jak směr tak i rychlost se podílejí jednak na stabilitě přízemních vrstev atmos féry,
jednak mají přímý vliv na trans port a nařeďování emisí znečišťujících látek.
Tab.: Větrná růžice (%)
N
3,98

NE
8,01

E
18,01

SE
5,01

S
4,00

SW
12,00

W
21,00

NW
10,00

Calm
17,99

Celkem
100,00

2.1. Kvalita ovzduší
Dle sdělení odboru ochrany ovzduš í MŽP, publikované pod číslem 27 ve věstníku MŽP v č ervenci 2003,
nepatří katastrální území města Lysá nad Labem mezi oblasti se zhoršenou k valitou ovzduš í.
Nejbližším významnějším zdrojem znečišťování ovz duší je sama spalovna. Emise ze spalovny jsou
pravidelně sledovány na základě autorizovaných měření prováděných odbornou firmou v rozsahu
požadovaném naříz ením vlády 354/2002 Sb. Dle prot okolů z měření spalovna v s oučasné době plní
vš echny emisní limity dle výše uvedeného nařízení vlády vč etně emis í PCDD/F (dle protokolu č.
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T337/ 03/01 z posledního měření z 2.9.2003 byla nam ěřena koncentrace 0,034 ng.m , tedy pod limitem 0,1
-3
ng.m ).
Ve městě Lysá nad Labem jsou provozovány tepelné zdroje znečišťování ovzduš í včetně lokálních
topenišť na tuhá paliva a také technologické znečišťování ovzduší. Tyto zdroje spolu s dálkovými přenosy
znečištění z pražské aglomerace a dalších významných průmyslových a tepelných zdrojů ovlivňují k valitu
ovzduší v celém regionu.
Dalším zdrojem znečišťování ovz duší je automobilová doprava.
Hodnocený záměr není významným zdrojem znečišťování ovzduš í neboť se jedná pouze o obslužné a
skladovací zařízení bez přímého vlivu na technologii spalovny, proto je popis kvality ovzduš í omez en
pouze na základní škodliviny.
Údaje o hodnotách imisních koncentrací jsou převzaty z výsledk ů dlouhodobých měření imisí v rámci
Imisního informačního systému (IIS ). Tyto údaje vš ak představují pouze imisní zátěž širšího okolí lok ality.
Nejbližšími stanicemi měřícími znečištění ovzduš í jsou stanice ČHMÚ č.1337 v Rožďalovicích a stanice
Ekotoxy č. 1058 v K ostelním Hlavnu.
Údaje o hodnotách koncentrac í základních znečišťujících látek pocházejí ze souhrnného roč ního
tabelárního přehledu za rok 2002 - "Znečištění ovz duší na území České republiky a chemické složení
srážek" (ČHMÚ, 2003). Naměřené hodnoty ve srovnání s imisními limity uvádí následující tabulky:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu, stanice 1337 - Rožďalovice, rok 2002
škodlivina
limit IHr (µg/m3)
NOx
(40)1
SPM-prašný aerosol
(40)2
SO2
50

roční průměr
13
37(29)
3,9

limit IHd(µg/m3)
(50)
125

denní max
79
239(191)
42

datum max
12.1.
7.1.
5.1.

Tab.: Výsledky imisního monitoringu, stanice 1058 - Kostelní Hlavno, rok 2002
limit IHr (µg/m3)
(40)

škodlivina
NOx

roční průměr
11

limit IHd(µg/m3)
-

denní max
53

datum max
7.1.

Od dubna roku 1992 provádí Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚOM) měření imisí na dvou místech v
Lysé nad Labem pro městský úřad, měřící místa jsou na ulici Vodákova 259 a Mírová 121. Výsledky těchto
měření, kterých zdrojem jsou informac e z MěÚ v Lysé nad Labem, tedy průměrné měs íční hodnoty
koncentrací oxidu siřičitého a oxidů dus íku, jsou uvedeny v následujíc í tabulce.
Tab.: Výsledky imisního monitoringu v Lysé nad Labem (SVÚOM)
Lokalita

Měsíc

NO2

SO2

Vodákova 259

15,9

32,6

15,6

27,9

19

27,7

21,1

22,1

10,4

19,4

17

16,6

-

24

21,6

21,8

Vodákova 259

Leden
Únor

Mírová 121
Vodákova 259

Březen

Mírová 121
Vodákova 259

Duben

Mírová 121
Vodákova 259
Vodákova 259

15

26

11,3

19,3

22,3

24,7

17,3

17,3

7,8

15,2

-

-

17,4

17,9

-

-

8,7

16,3

10,5

15,2

8

17,2

20,8

26,8

Červen

7,4

18,6

7,3

13,6

10,1

23,4

9

15,7

6,6

18,5

-

-

Mírová 121
Vodákova 259

NO2

Květen

Mírová 121

2

Rok 2001

SO2

Mírová 121

1

Rok 2000

měřená imisní složka koncentrace (µg/m3 )

Červenec

hodnoty v zá vorce reprezentují údaj o NO2
hodnoty v zá vorce reprezentují údaj o PM10
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Mírová 121
Vodákova 259

Srpen

Mírová 121
Vodákova 259

Září

Mírová 121
Vodákova 259

Říjen

Mírová 121
Vodákova 259

Listopad

Mírová 121
Vodákova 259

Prosinec

Mírová 121

10

24,7

10,2

20,5

12,1

22,2

-

-

12,7

28,8

5,8

21

8,7

16,8

-

-

9,3

23,1

-

-

6,7

26,4

-

-

10,8

22,8

5,7

22,1

11,8

32,1

-

-

15,2

26,5

14,6

23,8

9,2

22,3

-

-

14,5

14,7

-

-

Z výše uvedených vyplý vá, že v hodnoceném území jsou s rezervou plněny imisní limity základních
škodlivin.

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
3.1. Hluková situace v území
V okolí spalovny se nenacházejí významné stacionární zdroje hluku. Zdrojem dopravního hluku je provoz
na okolních pozemních komunikacích, popř. železniční provoz na trati Lysá - Milovice. Vlastní provoz
spalovny je v jejím nejbližším okolí subjektivně patrný do vzdálenosti cca 50 metrů. Měření hlučnosti v
okolí spalovny nebylo prováděno.
V roce 2001 proběhlo ve spalovně autorizované měření hluku ke zjištění úrovně hluku v pracovním
prostředí. Z výsledků vyplý vá, že výsledná celosměnová ek vivalent ní hladina hluku je nižší než limit 85
dB(A).
V bezprostředním okolí spalovny se nenacház í hlukově chráněné prostory, nejbližší obytná zástavba se
nacház í ve vzdálenosti přes 500 metrů.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 502/2000 S b.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrac í, takto (krácené znění, přesné znění lze vy hledat
v uvedeném Nařízení vlády č. 502/2000 S b.):
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ek vivalent ní hladinou akustického A LAeq,T. V denní době
se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na
veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční
dobu.
Nejvyšší přípustná ek vivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z
leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní
a noční dobu a místo. Tyto korekce jsou následující:
Tab.: Korekce pro stanovení hluku ve venkovním prostoru
Způsob využití území

Korekce
[dB]

Nemocnice - objekty

0 2)

Nemocnice - území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území

Výrobní zóny bez bydlení
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1)

Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny,
prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladicí agregáty).
2)
Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce -5 dB.
3)
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na ě
t chto komunikacích převažující a v
ochranném pásmu drah, se použije další korekce +5 dB.
4)

V případě hluku působeného "starou zátěží" z pozemní dopravy je možné použít další
korekci +12 dB. "Starou zátěží" se rozumí stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru
působený hlukem z dopravy his toricky vzniklý do dne účinnosti nařízení vlády
č. 502/2000 Sb., tj. před 1. lednem 2001.

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku železnice, kde se použije korekce -5 dB.
Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +10 dB k základní nejvyšší přípustné ek vivalent ní
hladině akustického tlaku A, a to v době od 7 do 21 hodin.
Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všec h prostředků její
ochrany před hlukem není technicky možné dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním
prostoru, je možné potřebnou ochranu před hlukem zajistit izolací objektu tak, aby bylo vyhověno
podmínk ám nejvyšších přípustných hodnot hluku ve stavbách pro by dlení a ve stavbách občanského
vy bavení.
S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
V širším zájmovém území (okolí) spalovny se nachází stavby pro by dlení. Nejvyšší přípustná ek vivalent ní
hladina akustického tlaku je tedy pro hodnocený prostor uvaž ována hodnotami
LAeq,T = 50 dB v denní době,
LAeq,T = 40 dB v noční době.
Pro období výstavby se povoluje použití další korekce +10 dB(A ), avšak pouze v denní době od 7.00 hodin
do 21. 00 hodin.
Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

4. Povrchová a podzemní voda
4.1. Hydrologický popis území
Zájmové území se nachází v povodí Labe, poblíž roz vodnice dílčích povodí 1-04-07-033 (povodí Litolské
svodnice) a 1-04-07-045 (povodí bezejmeného potoka od Lysé). Území v povodích je drénováno nebo
dotováno soustavou melioračních kanálů a závlahových trubních řadů. V okolí spalovny se nenachází
žádný povrchový tok či vodní plocha. Prot ože výstavba a provoz záměru nemůže ovlivnit povrchové vody,
dalším hy drologickým popisem území se nezabý váme.

4.2. Zdroje pitné vody
Jako zdroje pitné vody se využívá jímac í vrt o hloubce 52 m. K valita vody je pravideln ě kontrolována
autorizovanou laboratoří.

4.3. Podzemní voda
Areál spalovny se nacház í v místě dříve těžené pískovny na vrchu Šibák (cca 227 m n.m.). Území lze na
základě zjištěných geologických poměrů klasifikovat jako deficitní z hlediska výskytu podzemní vody
vázané na připovrchovou zónu.
Dřívějšími průzkumy nebyl prokázán výskyt souvislejš ího z vodnění do hloubky 5 m pod terénem (Hrouda
1976). Nejbližším objektem s prokazatelným z vodněním, využ ívaný v minulosti spalovnou jako zdroj
podzemní vody, byl vrt L1, kde se hladina podzemní vody ustálila během hy drogeologického průzkumu
v hloubce 9 m pod úrovní terénu, v prostředí k vartérních písčitých sedimentů. Maximální jímací kapacita
vrtu byla stanovena na 1,3 l/s při snížení hladiny o 1,6 m. Vzhledem ke k valitě vody bylo možno používat
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tuto vodu pouze jako užitkovou (vysoká t vrdost a mineralizace, z výšený obs ah dusičnanů). V současné
době je vrt zanesený a nefunkční.
Nyní je v provozu nový jímac í vrt (cca 10 m od vrtu L1), který byl vyhlouben do úrovně 52 m pod terénem,
hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubce 32 m pod terénem.
Obecně lze konstatovat, že v oblasti je podzemní voda vázaná na dva hloubkové horizonty:
•
•

mělký oběh vázaný na fluviální štěrkopísčité sedimenty Labe a Jizery,
hlubš í oběh vázaný na cenomanské pískovce.

Podrobněji jsou hydrogeologické pom ěry řešeny v kapitole C. II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje.

5. Půda
Popis jednotlivých půdních představitelů byl již v minulosti v souvislosti s výstavbou spalovny poměrně
podrobně popsán. Ve stručnosti, pro zkladní orient aci je možno zopakovat, že půdní pokry v širšího
zájmového území je značně heterogenní a je t vořen těmito genetickými půdními představit eli: černozemě
na píscích, lehké překry vy spraše na píscích, rendziny a rendziny kambizemní na opukách a vápnitých
svahových hlínách, kambizemě arenické a regozemě arenické na píscích a pískovc ích nebo písčitých
překry vech nivních uloženin, kambizemě typické, kambizemě arenické a rendziny na pískovc ích, fluvizemě
arenické a černice arenické na nivních uloženinách, černice typické na nivních ulož eninách a spraších,
1
gleje organoz emní, organozemě a gleje typické obvykle na rašelině . V posuzovaném území převažuje
vý razným způsobem zem ědělská půda s vysokým stupněm zornění.
Jak bylo řečeno v k apitole A.II.1. Půdy, posuzovaný záměr neklade žádné nároky na zábor zemědělského
půdního fondu, ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Z tohoto důvodu bylo prot o upuštěno od
podrobnějš ího popisu záboru půdy a charakteristiky jednotlivých půdních typů.
V průběhu zpracování dokumentace o hodnocení vlivů pro předcházející proces EIA na celou spalovnu
byly provedeny orientační jednorázové odběry půdních vz orků (říjen 1994) za účelem zjištění stávající
úrovně zatížení půd vy branými rizikovými prvky v zájmovém úz emí. Získané výsledky ukázaly, že nedošlo
k překročení limitních hodnot u sledovaných rizikových prvků (Cd, Pb, Cr, Ni, Hg). Naměřené hodnoty jsou
2
vý razně pod hranicí pozaďových hodnot .

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
6.1. Geomorfologické poměry a topografický popis území
Podle geomorfologického členění ČR (Czudek 1976) nálež í zájmové území soustavě Česká tabule,
podsoustavě Polabská tabule, celku Jizerská tabule, podcelku Dolnojizerská tabule. Jizerská tabule je
tvořena mírně členitým reliéfem s měkkými tvary s maximálními výškami na S Z (nad 300 m n.m.). Směrem
k J a JV nadmořské výšky mírně klesají. Vyvýšený ostroh, který tvoří geomorfologickou hranici mezi
Jizerskou tabulí na severozápadě a Středolabskou tabulí na jihovýchodě odděluje od sebe široc e
rozevřená mělká údolí Labe na jihu od údolí Jizery a jejich přítoků na východě a severozápadě.
Spalovna je situována v jižním c ípu Jizerské tabule na morfologicky výrazném prvku v krajině, kterým je
vrch Šibák o nadmořské výšce 227 m n.m. Tato vy výšenina má půdorys elipsovitého t varu, přičemž
samotná stavba se nachází v jeho jihoz ápadní části. Objekt spalovny se nacház í 1,7 km severovýc hodně
od centra Lysé nad Labem, 800 m od hrany zástavby. Při severním okraji Lysé je napojena na silnici II/272
asfaltovou obslužnou komunikac í.
Nadmořská výška v bezprostředním okolí objektu spalovny se pohy buje okolo 221 m n.m. Areál spalovny
je umístěn v dříve těžené pískovně.

1

Názvosloví genetických půdních přestavitelů je provedeno podle morfogenetického klasifikačního systému (MKSP)
Vi z dokumentace EIA zpracovaná na celou spalovnu, popř. Oznámení řešící "Dovybavení spalovny nebezpečných
odpadů v Lysé nad Labem.
2
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6.2 Geologické poměry
Posuzovaná oblast k regionální geologické jednotce Česká křídová pánev. Sedimenty křídy jsou zde
reprezentovány převážně vápnitými a slinitými pískovci, slinitými prachovci a pís čitými slínovci středního
turonu. Bezprostředně při povrchu se na lokalitě spalovny vyskytují k vart érní štěrkopísčité sedimenty, které
jsou zbytkem nejvyššího stupně pravobřežní terasy Labe.
Na základě archivních geologických posudků, provedených pro potřeby zakládaní staveb do hloubky
maximálně 5 m (Hrouda 1976), byl zastižen geologický profil uvedený v následující tabulce.
Tab.: Geologický profil
profil
navážka
písek s valouny štěrku

mocnost
0-2,8 m
0,4-2 m

písčité hlíny s jílovitou
příměs í
navětralé slínovce - turon

0,7-1,6 m
nezjištěna

popis profilu
navážka hlinitého charakteru s příměsí stavebního odpadu, převažuje suť
středně zrnitý, rezavěhnědý písek s valouny štěrku (3-5 cm, ojediněle 8 cm), podíl
štěrku do 20%, dříve těženo
silně písčité hlíny, místy silně zajílovány – eluvium podložních slínovců
hnědošedý až zelenošedý písčitý slínovec, na povrchu silně navětralý, směrem
k povrchu přechází v písčité hlíny eluviálního charakteru

Geologický profil je sestaven na základě 10-ti provedených inženýrskogeologických sond (Hrouda, 1976).
Všemi vrty byly zastiženy zvět ralé horniny středního turonu, zastoupené navětralým slínovc em
v hloubkách od 1,5 m do 4,3 m pod úrovní terénu, tedy v nadmořské výšce od 217,2 m n.m. do 220, 2 m
n.m. Povrch slínovc ů se uklání směrem k západu.
V nadlož í slínovců středního turonu bylo vš emi vrty zastiženo eluvium těchto hornin charakteru převážně
silně písčité hlíny, místy s jílovitou příměsí. Mocnost eluvia skalního podkladu se pohybuje od 0,7 do
1,6 m. Sedimenty kvartéru jsou na zájmovém území zastoupeny fluviálními sedimenty reliktu nejvyšší
pravobřežní terasy řeky Labe. Mocnost souvrst ví fluviálních sedimentů má nejmenší mocnost 0,4 až 0,8 m,
v průměru se pohybuje okolo 2 m. Tyto mocnosti však neodpovídají původnímu stavu neovlivněnému
lidskou činností. Areál spalovny se nac hází v opuštěné pískovně s odkrytou mocností 6 m (Vondra, 1971).
Nejs vrchnější vrst vu t vořila v době průzkumu převážně hlinitá navážka s odpadem převážně charakteru
stavební suti o mocnosti 0 až 2,8 m.

6.3. Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologického rajónování (Olmer, Kessl 1990) náleží zájmové území rajónu 436 - Labská
křída.
Rajón zahrnuje centrální část křídové pánve, která se z hydrologického pohledu odlišuje od ostatních částí
zcela zanedbatelnou velikostí infiltračních ploch, malou mocností jediného bazálního cenomanského
kolektoru A v klastikách perucko-korycanského souvrst ví, a tím i nepatrnou intenzitou oběhu podzemní
vody (Olmer, Kessl 1990). V plochém povrchu terénu dominuje teplické a březenské souvrst ví
v nepropustné jílové labské facii. Propustnost cenomanského kolektoru je průlinovo puklinová, mocnost
a litologický charakter kolektoru podléhají rychlým změnám v závislosti na morfologii p ředkřídového reliéfu.
Generelní směr proudění je od severu k jihu (Olmer, Kessl 1990).
Chemicky lze podzemní vodu přiřadit k typu Na-Ca-HCO3-Cl s celkovou mineralizací 2 až 8 g/l, přičemž
směrem k západní části mineralizace klesá na 300 až 550 mg/l.
Zranit elnost cenomanského kolektoru je vzhledem k mocnému artézkému stropu nízká, nebezpeč í hrozí
pouze při přetěžování struktury nadměrnými odběry.
Obecně lze konstatovat, že v oblasti je podzemní voda vázaná na dva hloubkové horizonty:
•

mělký oběh vázaný na fluviální štěrkopísčité sedimenty Labe

Podzemní voda je vázána na kolektory mělké z vodně t vořené štěrkovými až štěrkopískovými terasami
Labe. V převážné většině t voří souvislé z vodnění, které není v hy draulické spojitosti s povrchovou vodu
v řec e. Stavba je situována ve vrcholové části výrazné terénní elevac e, proto zde lze předpokládat pouze
občasné mělké z vodnění v obdobíc h z výšených srážek s rychlým odtokem podzemní vody do nižších
poloh. Vrtnými pracemi nebyla hladina podzemní vody v areálu spalovny zastižena do hloubky 5 m.
Nejbližším objektem s prokazatelným souvislým z vodněním, využívaný v minulosti spalovnou jako zdroj
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podzemní vody, byl vrt L1, kde se hladina podzemní vody ustálila během hy drogeologického průzkumu
v hloubce 9 m pod úrovní terénu, v prostředí k vartérních písčitých sedimentů. Maximální jímací kapacita
vrtu byla stanovena na 1,3 l/s při snížení hladiny o 1,6 m. Vzhledem ke k valitě vody bylo možno používat
tuto vodu pouze jako užitkovou (vysoká t vrdost a mineralizace, z výšený obs ah dusičnanů). V současné
době je zanesený a nefunkční.
•

hlubš í oběh vázaný na cenomanské pískovce

Charakteristika cenomanského kolektoru je popsána výše, při popisu hy drogeologického rajónování. Jeho
mocnost je vrtnými pracemi ověřena od 20 do 60 m. V současné době je podzemní voda z tohot o
kolektoru vy užívána novým jímacím vrtem, který byl vyhlouben do úrovně 52 m pod terénem, hladina
podzemní vody se vyskytuje v hloubce 32 m pod terénem.
V areálu spalovny, ani v jeho těsné blízkosti se nevyskytují významné zásoby podzemních nebo k valitních
povrchových vod (jímac í vrty podzemní vody kolem Jizery + úpravna vody v Káraném jsou vzdálené cca 6
až 7 km, akumulace podzemní vody vázané na fluviální štěrkopísčité sedimenty Labe jsou vzdálené cca 3
až 4 km).

6.4. Tektonické poměry, přirozená seismicita oblasti a eroze
Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast, budovaná horninami české křídové pánve, podle
ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb a její přílohy č. 1, podobně jako většina území ČR, k oblastem s
intenzitou do 6° M.C.S., v nichž není nutné při návrhu stavebníc h konstrukcí uvažovat účinek zemětřesení.
Stavby v popisovaném území si tedy z hlediska přirozené seismicity horninového prostředí nevyžadují
žádná z vláštní opatření.
Hodnocené území pro plánovanou výstavbu doprovodných zařízení není vzhledem ke s vé geologické
stavbě, geomorfologickému ut váření a modelaci terénu, charakteru k vartérních pok ry vů a také v důsledku
jeho průmyslového využ ívání náchylné ke vzniku vý razných erozních a sesuvných jevů.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
7.1. Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) patří zájmové úz emí k Polabskému
bioregionu, podprovincie hercynská. Ty pickým rysem bioregionu jsou nivy nízkých a středních teras. Biota
je celkově dosti diverzifikovaná. V nivě Labe jsou četné zbytky dnes již nezaplavovaných lužních lesů,
fragmenty slatin a mrt vých ramen. Na vyšších terasách jsou hojné kulturní bory. Nivní louky jsou
zastoupeny relativně málo, dominuje orná půda. Krajina bioregionu je vodohospodářskými úpravami a
hospodářskou činností silně pozměněna. Odpovídající fauna hercynského původu je silně ochuzena.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný at Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum ve fytogeografickém okrese Střední Polabí.

7.2. Fauna a flora
Posuzované doplňující stavby v areálu stávajíc í spalovny, které jsou předmětem posouz ení, nemají žádné
nároky na nový zábor nezastavěného území, tedy na případný zábor stanoviště nebo biotopu fauny a flóry,
ani je nijak neovlivní. Výstavba haly je situována v prostoru dnes již odstraněné zástavby, v místě bez
vegetačního porostu. Proto neuvádíme podrobnější charakteristiku širšího zájmového území a okolí
spalovny z hlediska fauny a flóry.
V oploceném zastavěném areálu spalovny se nacház í ruderální porosty a zatravněné ostrůvky s
okrasnými jehličnany. Území nejbližšího okolí spalovny t voří vz rostlé dřeviny, zastoupeny jsou lípa srdčitá,
akát, topol, bříza bělokorá, olše lepkavá, jasan, borovice, růž e šípková, hloh obecný atd. Na
severovýchodě přecház í zeleň v souvislejš í lesní porost, tvořený převážně borovicemi. V širším okolí
převládají ekosystémy kulturníc h polí a sadů. Společenst va kulturníc h plodin na orné půdě jsou vysoc e
produkční a energeticky náročné ekosystémy, s nízkým stupněm ekologické stability.
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Vzhledem k zemědělskému vy užití území je fauna na okolních pozemcích zastoupena běžnými druhy
vázaných na biot opy agrocenoz, jedná se o následující druhy obratlovců: zajíc polní, hraboš polní, myšice,
krtek obecný aj. Z hmyzu se v okolí posuzované lokality nacházejí nap ř.: kobylka, cvrček polní, saranče
modrokřídlé, mravk olev běžný aj. V širším okolí se vyskytují druhy vázané na lesní společenst va.
Vzhledem k charakteru lokality lze předpokládat, že oplocený areál spalovny s betonovým povrchem není
vhodným biotopem pro výskyt chráněných druhů rostlin nebo živočichů.

7.3. Zvláště chráněná území
Hodnocené území není součástí žádného národního parku a nelež í v chráněné krajinné oblasti. V areálu
spalovny a v jeho těsné blízkosti nejsou vy hlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky a přírodní památky.
Nejbližším chráněným územím je národní přírodní rezervace Hrabanovská černava (k.ú. Lysá n. Labem),
nacházející se cca 2 km severozápadním směrem od areálu spalovny. Území bylo vy hlášeno podle
Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny. Jde o komplex mokřadů a slatinných luk na prameništi levostranného p řítok u
Mlynařice o rozloze 51, 82 ha. Z kriticky ohrožených druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde byl
zaznamenán výskyt mařice pilovité (Cladium mariscus) a hrachoru bahenního (Lathyrus palustris). Ze
živočichů, zařazených výše uvedenou vyhláškou mezi druhy kriticky ohrožené, zde byli zjištěni čolek velký
(Triturus cristatus), blatnice sk vrnit á (Pelobates fuscus) a ropucha krátkonohá (Bufo calamita).
V širším zájmovém území jsou dále jako chráněná úz emí dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, navrženy lokality "Josefov" (významný krajinný prvek dle §3 a §4 zákona č. 114/ 1992 Sb.) a "Pod
Benáteckým vrchem" (přechodně chráněná plocha dle §13 zákona č. 114/1992 Sb.).
Významnými krajinnými prvky v území jsou dle zákona č.114/1992 Sb. všechny lesy, vodní toky a údolní
nivy.

7.4. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je definován zákonem č.114/1992 Sb. jako vz ájemně
propojený soubor přiroz ených i pozměněných, avš ak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Základními pojmy použ ívanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interak ční
prvek.
Areál spalovny je umístěn v blízkosti hranice dvou katastrů Lysá nad Labem a Milovice. Pro katastrální
území Lysá nad Labem a Milovice byl zpracován Generel místních systémů ekologické stability (Atelier "U
24", 1993). Generel místního systému ekologické stability pro katastrální úz emí Benátecká Vrutice, Jiřice a
Milovice byl zpracován v červnu 1996 (Ing. František Moravec ).
Nejvýznamnějším ekosystémem v nejbližším okolí areálu spalovny jsou lesní společenst va, t vořící lokální
biocentrum (B C 7) s borovicemi a akáty. V širším okolí p řevládají ekosystémy kulturních polí a sadů.
Společenst va kulturních plodin na orné půdě jsou vys oce produkční a energeticky nároč né ekosystémy, s
nízkým stupněm ekologické stability.
Nejbližšími prvky místního systému ekologické stability jsou následující biocentra a biokoridory:
Katastrální území Lysá nad Labem:
LBC 7 "U Šibeničního vrchu"

částečně
funkční
lokální
biocent rum,
rozloha
5,5
ha.
Lesní biocentrum, zastoupení dřevin: borovic e a akát, v severní polovině
biocentra bude nutné v čisté borové kultuře a v akátovém porostu
pozměnit rodovou a druhovou skladbu na odpovídající složení. Lesní typ
1M - borová DB.

LBK 16 " Kolem homolky"

částečně
funkční
lokální
biokoridor,
délka
2.1
km.
Kontaktní biokoridor spojující lesní porost s lučním společenst vem v nivě
vodního toku. V úseku cca 1 630m je koridor nefunkční a je potřeba jej
založit.
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LBK 17 "Na Panském"

funkční
lokální
biokoridor,
délka
0.75
km
Biokoridor, vycházející z lesního biocentra U Šibeničního vrc hu a je veden
po hranic lesa k potoku Mlynařice. Biokoridor je funkční v celém s vém
rozsahu.

Severozápadně od spalovny se nacház í regionální biocentrum Hrabanovská černava (národní přírodní
rezervac e). Jde o biocentrum unikátního typu vzhledem k půdním podmínkám, kterými se liší od okolí.

Katastrální území Milovice:
LBK 7 "Mlynařice"

částečně
funkční
lokální
biokoridor,
délka
5,2
km
Koridor je t vořen pot okem Mlynařic e a jeho břehovými porosty. Porosty
jsou značně ruderalizovány zemědělskou výrobou.

LBC 3 "Josefov"

vymezené
funkční
lokální
biocentrum,
rozloha
33,95
ha
Biocentrum je t vořeno vodní nádrží, slatinou a mokřady potoka
Mlynařice. Vyskytují se zde téměř přirozená společenst va bez

ruderalizace.
LBK 6 "Zákoutí"

vymezený,
částečně
funkční
biokoridor,
Biokoridor vymezen v zastavěném území.

délka

2,9

ha

8. Krajina
Krajinný ráz vychází p ředevším z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínk ami krajiny. V rámci antropogenních činnost í je krajinný ráz dot vářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vyt vářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikujíc í určitý prostor.
Jak již bylo uvedeno dříve, okolí areálu spalovny lze charakterizovat jako kulturní zemědělsky
obhospodařovanou krajinu, s poměrně pravidelně roztroušenými malými či středně velkými sídly i
vz dálenějš ími významnějš ími průmyslovými centry (Mladá B oleslav, Nymburk, Čelákovice, aj.). Nejbližším
sídlem je m ěsto Lysá nad Labem, důležitý železniční uzel a významné historické sídlo s kulturními
památkami.

9. Hmotný majetek a kulturní památky
Lysá nad Labem je připomínána již r. 1052, kdy zde stávala při kladské zemské stezce tvrz. V r. 1291 byla
založena v podhradí osada (m ěsto) s farním kostelem. Až do konce 14. století byla Lysá majetkem
českých královen. V r. 1647 získal panst ví značně postižené válečnými událostmi císařský generál Jan
Špork. Za panst ví tohoto rodu došlo ke značnému oživení stavební činnosti a vzniku řady cenných
památek. Během 19. století se město stává významným průmyslovým a zemědělským střediskem, čemuž
napomohlo i vybudování hlavních železničních trat í do Prahy, Nymburka a Děčína v letech 1872-4.
V Lysé se nachází zámek – barokní trojkřídlá budova, vybudovaná v let ech 1562-67 přestavbou gotického
hradu, v 2. pol. 17. st. zbarokizován, další úpravy v l. 1738-9 a v 2. pol. 18. stol. V interiéru cenné nást ěnné
malby, v zámeckém parku hodnotné barokní a klasicistní plastiky z 18. stol. Dále bý valý klášter z r. 1739,
který spolu se zámkem tvoří typickou dominantu města.
Dalšími památkami jsou barokní jednolodní kostel s v. Jana Křtitele z let 1719-41, na ohradní zdi umístěny
barokní plastiky, nejcennějš í je socha s v. Jeronýma (autor snad M.B.Braun), radnic e – barokní
jednopat rová budova s klenutým podloubím, kaple P.Marie a další.
Město Lysá n.L. je rodištěm orient alisty a chetitologa s vět ového výz namu Bedřicha Hrozného (první na
světě rozluštil chetitské klínové písmo), který je pohřben na zdejš ím hřbitově. Ve městě je Muzeum
Bedřicha Hrozného s orientalistickými sbírkami.
Žádná z výše uvedených historických a kulturních památek nebude posuzovanými stavbami nijak dotčena.
V prostoru areálu spalovny nejsou, s výjimkou objektu spalovny a souvisejících staveb, žádné budovy ani
jiný hmotný nemovitý majetek, ani se zde nenacházejí žádné arc hitektonické či historické památky.
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Nemovité kulturní památky archeologické povahy nejsou v uvedeném areálu evidovány.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravní napojení areálu spalovny na komunik ační síť je po účelové komunik aci, spojující areál spalovny
se silnicí II/272 severně od Lysé nad Labem. Po této silnici je možná doprava směrem severním přes
Benáteckou V rutici a Jiřice na silnici I/10 resp. jižním přes Lysou nad Labem, Litol a Starý Vestec na silnici
II/ 611 a dálnici D11. V Lysé nad Labem je možno odbočit ze silnice II/272 na silnici II/331 směrem
západním přes Dvorce, Sojovice a Podbrahy na silnice II/ 610 a I/10 resp. východním směrem přes Litol,
Ostrou, Šnepov a Kostomlaty nad Labem do Nymburka. Síť silnic je dále doplněna silnicemi III. třídy.
Intenzity dopravy na komunikační síti města Lysá nad Labem jsou zřejmé z následujíc ího obrázku.
Obr.: Intenzity dopravy Lysá nad Labem (dle sčítání ŘSD 2000)

FileName: Ly sá_EIA_přeprac.doc
Sav eDate: 12.3.2004

Zak ázk a/Dok ument: C106-03
Vydání: 01
Strana: 37 z 56

DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LYSÉ NAD LABEM
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Údaje v obrázku jsou uvedeny ve t varu: průměrný počet vozidel celkem za 24 hodin (horní údaj)
číslo sčítacího profilu (dolní údaj)
číslo silnice (černá čísla)
Stav komunikač ní sítě odpovídá požadovanému provozu a nezpůsobuje významnějš í problémy.

11. Jiné charakteristiky životního prostředí
11.1. Ochranná pásma
Přehled ochranných pásem (vyplý vající z platných zákon ů, ČSN a dalších předpisů):
silnice I. třídy:
ostatní silnice:
vtl ply novody:
vedení 22 kV:
vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně:
vodovodní řady a kanalizační stoky od průměru 500 mm:
vodní toky (114/92, §4, odst.4):

50 m od osy komunikac e
15 m od osy komunikac e
do 500 mm: 8 m
nad 500 mm: 12 m
7 m od krajního vodiče
1,5 m od vnějšího líce potrubí
2,5 m od vnějšího líce potrubí
20 m od břehové čáry

11.2. Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Podle Invent arizace zásob nerostných stavebních surovin na listu M-33-66-B Lysá nad Labem (Vondra
1971) se areál spalovny nachází v prostoru již nevy užívaného ložiska štěrkopísků pro stavební úč ely. Další
ložisko štěrkopísků se podle tohoto zdroje nachází na severovýchodní straně vrchu Šibák.
Surovinou, která se v prostoru současného areálu spalovny těžila, byl štěrkovitý písek reliktu nejvyšší
pravobřežní terasy řeky Labe. Odkrytá mocnost zde činila 6 m. Ložisko bylo těženo pro pot řeby Sovětské
armády. Později docházelo k zaváž ení pískovny odpadem, zejména stavební sut í. Další vy užívání ložiska
již není možné.
V širším zájmovém okolí se nevyskytují žádná další významná ložiska nerostů.
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III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Dotčené území je územím s příznivou k valitou životního prostředí. K překračování míry únosného zatížení
zde generálně nedocház í, místní odchylky od tohoto t vrzení mohou být dány zejména lokálními vlivy.
V současné době probíhá ověřování informací o z výšeném obsahu dioxinů a PCB v tkáních některých
živočichů.
Dotčené území není územím se zvláštním režimem ochrany životního prostředí.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo
Dovy bavení spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem se uskuteční uvnitř stávajícího areálu
spalovny. Vzdálenost nejbližších obytných domů města Lysá nad Labem od areálu spalovny činí cca
1000 m.

1.1. Zdravotní vlivy a rizika
Zdravot ní vlivy a rizika se mohou potenciálně projevit v těchto oblastech:
•
•
•
•

hluk,
znečišťování ovzduší,
znečišťování půdy a vody a
vliv navazující dopravy.
Hluk

Hluk patří k významným škodlivým faktorům součas ného životního prostředí. Při nižších úrovních má
účinek rušivý, při vysokých hladinách vy volává i p římé škody zdravotní.
Spalovna se v současné době nachází v osamoceném prostoru, ve kterém se nenachází hlukově
chráněné prostory. Hlukové vlivy spalovny se omezují na její nejbližší okolí a nečiní problém. Totéž se týká
i potenciálního hluku z dopravy.
Žádná z posuzovaných staveb nebude výz namným zdrojem hluku. Všechny objekty (zařízení na příjem
tekutých odpadů, skladová hala, silo na použitý sorbent) budou provozovány způsobem výrazně klidovým.
Použitá technologická zařízení (čerpadla, vzduchotec hnika) budou splňovat z hlediska jejich hlukověemisních parametrů příslušné hygienické požadavky jak pro pracovní tak pro komunální hy gienu.
Dopravní hluk nepředstavuje v součas né době problém. Dle platných Metodických pokynů pro výpočet
hladin hluku z dopravy je za zdroj dopravního hluku považována "doprava po pozemních komunikacích s
intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu resp. aut omobilová doprava
po těchto komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise vy volané intenzitou dopravy 30
osobních automobilů za hodinu". Uvedená hodnota není překročena, průjezd jednotlivých vozidel t voří
ojedinělé akustické události, bez významného vlivu na okolí.
Na základě uvedených skutečností je mož no uzavřít, že obytné území Lysé nad Labem nebude hlukem ze
spalovny (a to ani po dostavbě pos uzovaných staveb) zdravotně významným způsobem rušeno.
Znečišťování ovzduší
Navrhované stavby nebudou významným zdrojem emisí. Malé množst ví emisí vz nikající při skladování
tekutých odpadů bude přes stávajíc í odsávání skladu odpadů v objektu spalovny odváděno a následně
spalováno ve spalovac ího prostoru spalovny. Silo na skladování použitého sorbentu bude uzavřené a
odvz dušnění sila bude vybaveno filtry.
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Objem emisí bude natolik nízký, že prakticky neovlivní stávající imisní situaci v areálu ani v okolí spalovny.
Imise v Lysé nad Labem tedy nemohou mít žádný zdravot ní význam.
Znečišťování půdy a vody
Smyslem navrhovaných staveb je minimalizovat mož nost úniku kapalných odpadů nebo prašných zbytků
po čištění spalin. Díky zabezpečení manipulace a skladování kapalných odpadů, včetně zabezpeč eného
skladování prázdných znečištěných obalů se toto riziko oproti stávajícímu stavu výrazně sníží. Obdobně
kladně je třeba chápat nový způsob skladování a manipulace s použitým a sorbentem.
Ovlivnění navazující dopravou
Výstavbou a provoz em sila na použitý sorbent dojde k částečnému poklesu intenzit obslužné dopravy (a
tím i emitovaných hlukových hladin), tento pokles je však málo významný.

1.2. Sociální a ekonomické důsledky
Sociální a ekonomický efekt bude neutrální, dovybavením spalovny prakticky nevzniknou nároky na nová
pracovní místa. Z širšího pohledu je však třeba vnímat skutečnost, že zdárné zakončení zkušebního
provozu a přechod na trvalý provoz zajistí existenci stávajícíc h prac ovních míst ve spalovně.

1.3. Vliv y na psychickou pohodu
Areál spalovny, kde se nacházejí posuzované doplňující stavby, je v poloze odlehlé od nejbližších sídel a
obytné zástavby, a proto nebudou jejich obytné území obtěžovat hlukem, chemickými škodlivinami ani
zápachem. Exhalace do ovzduší posuzované stavby neprodukují. Vizuálně budou doplňujíc í stavby
začleněny mezi objekty spalovny a nenaruší pohledový rámec.
Je tedy možno důvodně předpokládat, že posuzovaný záměr nebude mít žádný nepříznivý vliv na
psychickou pohodu okolních oby vatel.

1.4. Počet dotčených obyvatel
Přímými vlivy výstavby a provozu objektů a zařízení t vořícíc h dovy bavení spalovny oby vatelé nebudou
dotčeni.
K nepřímému ovlivnění některých oby vatel, předevš ím v důsledku medializace provozu spalovny a šíření
různých informací (pravdivých i nepravdivých), docház í již v s oučasnosti. Počet takto dotčených obyvatel
je přímo úměrný intenzitě medializace. Navrhované dovy bavení spalovny pravděpodobně tuto situaci
nezmění.

2. Vlivy na ovzduší a klima
2.1.Vliv y na kvalitu ovzduší
Během výstavby jednotlivých staveb nebude docházet k terénním pracím velkého rozsahu nebo k
manipulaci se sypkými materiály, v d ůsledku nichž by docházelo k emisi prachu.
Vzhledem ke
oby vatelst va.

vz dálenosti

areálu od obytné zástavby

nepředpokládáme

významné obtěžování

Realizac e navrhovaných staveb se žádným způsobem nedotkne stávající technologie pro termickou
likvidaci odpadů ani navazující technologie na čištění spalin. Z tohoto důvodu je možno zcela vyloučit
jakékoli ovlivnění emisí vyc házejících ze spalovny. Navrhovaná zařízení také nez výš í kapacitu spalovny.
Během provozu zařízení na příjem tekutého odpadu nebude docházet k emisi škodlivin nebo aromatických
látek do ovz duší. Vylévací jímka a skladovac í nádrž budou vybaveny zařízením pro odsáváním emisí
těkavých organických látek (VOC). Odsávac í zařízení zabez pečí odsátí vz dušiny z prostoru vz niku emise
VOC a její následné spálení při vysoké teplotě v peci spalovny. Toto řešení významně omez í fugitivní
emise a tedy i případný zápach a prakticky vyloučí jak ékoli ovlivnění k vality ovz duší v okolí stavby a tedy
pochopitelně i mimo areál spalovny.
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Provoz skladové haly také nebude zdrojem emisí a jeho vliv na stávající imisní zátěž bude tedy nulový.
Ovlivnění vnit rozávodní dopravy v důsledku manipulac e se skladovanými obaly bude, z hlediska vlivu na
ovzduší, bez významné. Je pravděpodobné, že díky novému zařízení na příjem tekutého odpadu bude
možno pro dovoz kapalných odpadů použ ít větší vozidla a snížit tak frek venci dovozu, tedy snížit množst ví
škodlivin emitovaných dopravou.
Silo na použitý sorbent bude vy baveno účinnými filtry zamezujícími úniku skladovaného materiálu.
V průběhu přepouštění sorbentu do autocisterny bude silo s cisternou propojeno bezprašným způsobem.
V průběhu dopravy bude cisterna uzavřena. K úniku použitého sorbentu tedy nebude doc házet,
navrhovaná stavba tedy také neovlivní k valitu ovzduší. Pozitivní dopad naopak bude mít snížení frek vence
odvozu použitého sorbentu (v důsledku větší skladovac í kapacity sila) ze stávajících cca 2 odvozů týdně
na cca 1 odvoz za měsíc.

2.2. Vliv y na klima
Prakticky k podobným celkovým závěrům docházíme také v případě zhodnocení vlivů na klimatické
charakteristiky. V důsledku stavby nedochází ke změně konfigurace terénu ani zásahům významně
ovlivňujíc ím klimatické charakteristiky v zájmovém území. Realizací stavby pochopiteln ě dojde k místním
drobným změnám ovlivňujícím mikroklimatické charakteristiky, jako například změnu povrchu v místě
stavby skladové haly (zpevněná plocha bude nahrazena plechovou střechou), tyto změny však budou z
celkového hlediska prakticky nevýznamné.

2.3. Jiné vlivy na ovzduší
Provoz zaříz ení na příjem tekutého odpadu, skladové haly ani sila na použitý sorbent nebude zdrojem
význačného zápachu, který by oby vatelé vnímali nebo jím byli obtěž ováni.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
3.1. Vliv hluku
Provoz spalovny nepředstavuje v s oučasné době akustický problém.
Vliv hluku provozu posuzovaných staveb v areálu spalovny (zařízení na příjem tekutých odpadů, skladová
hala, silo na použitý sorbent) obdobně tak nebude představovat akustický problém. Jejich provoz
představuje činnost výrazně klidovou, hlukové vlivy při intenzivnějš ím provozu (např. přečerpávání kapalin
resp. použitého sorbentu) budou omezeny na nejbližší ok olí spalovny a budou akusticky málo významné.
V žádném případě se hluk nedotkne obytné oblasti. Hluk z dopravního provozu, souvisejícího se
spalovnou, je v současné době málo významný.
Realizac í posuz ovaných staveb v areálu spalovny nebude tento stav změněn, dojde sice k dílčímu pokles u
dopravních intenzit, ten je však nevýznamný a jeho hlukový vliv t edy rovněž.
Pokud jde o hluk v průběhu výstavby, hlukově chráněné objekty (obytná zástavba) v okolí spalovny
nebudou vlivem stavebních prací dotčeny. Dílč í vliv může mít stavební doprava, projíž dějící v okolí
zástavby, tento vliv však bude malý (v des etinách dB ) a v žádném případě nedosáhne přípustné korekce
+10 dB k limitu.

3.2. Vliv vibrací
Navrhované stavby nejsou a nebudou zdrojem vibrací.
Potenciální vibrace po dobu provádění stavebních budou utlumeny v podlož í již v těsném okolí jejich
vz niku. Vzdálenost areálu spalovna od obytné zástavby zaruč uje úplnou eliminaci potenciálníc h
negativních vlivů vibrac í. Totéž se týká potenciálních vlivů dopravních vibrac í, doprava bude směrována
mimo obytnou zástavbu.

3.3. Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů
Vlivy záření nebo dalších fyzikálních faktorů nepřicházejí u posuzované stavby v úvahu.
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4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti
Realizac í záměru dojde ke zpevnění části ploch dříve volných a k odvedení části srážkových vod do
stávající ret enční jímky, ze které jsou vody vypouštěny do trativodu. Nedoc hází tedy k odvedení vod z
území, nový stav je blízký stávajíc ímu, vliv na charakter odvodnění hodnotíme jako bez významný.
Vzhledem k tomu, že záměr neprodukuje odpadní vody, tyto nejsou nikam odváděny a nemůže tedy dojít k
jakémukoli ovlivnění povrchových vod (jakost, průtok). Funkce stávajících záchytných jímek nebude
omezena.
Lze shrnout, že realizac í a provozem záměru nebudou nijak ovlivněny povrchové vody.

4.2. Změny hydrologických charakteristik
Jak už bylo konstatováno v předchoz í kapitole nedocház í ke změně odvedení vod z území, nový stav je
blízký stávajíc ímu, vliv na hydrologické charakteristika tedy bude nulový.

4.3. Vliv na jakost povrchových a podzemních vod
Při standardním provozu nebudou povrchové vody záměrem ovlivněny (záměr neprodukuje odpadní vody,
tyto nejsou nikam odváděny).
Nebezpeč í kontaminace podzemní vody je minimální. Zařízení pro příjem tekutých odpadů umožňuje
3
manipulaci s odpady na zabezpečených plochách, krytých před srážkami. Nádrž o obsahu 50 m je
umístěna v izolované havarijní jímce, jejíž čistota slouží i jako viz uální kontrola p řípadného porušení
těsnosti nádrže. Hala pro manipulaci a přípravu odpadů je vybavena izolovanou podlahou t voříc í
záchytnou jímku.
Pro zabezpečení ochrany půdy a zprostředkovaně i podzemní vody je však nezbytné důsledně dodržovat
ochranu vš ech objektů pro skladování a manipulaci s těmito látkami ve smyslu platných předpisů
a navržených technických, organizačníc h a jiných opat ření. Rovněž, vzhledem k nebezpečnosti materiálu,
s nímž se manipuluje, je nutno dodržovat maximální pracovní kázeň obsluhy zařízení a obeznámení
pracovníků s možnými dosahy technologické nekázně pro životní prostředí. Je součástí návrhu opatření.
V případě havárie, kdy by došlo k úniku nebezpečných látek (mimo zabezpečenou plochu skladu nebo
jímky) je nutno co nejrychleji kontaminant odstranit, aby nedošlo ke kontaminaci obsahu retenč ní nádrže
dešťových vod. V případě, že by se nebezpečnou látku nepodařilo beze zbytku odstranit, je nutno zajistit
mimořádný odběr vzorků z nádrže a podle výsledků chemických analýz přijmou opatření dle schválených
provozních a havarijních řádů.
Dotčené území nezasahuje do vymezených pásem hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, určených
pro hromadné zásobování oby vatelst va pitnou vodou.
V případě dodržení uvedených podmínek je vyloučen negativní vliv na k valitu podzemní vody v zájmovém
území.

4.4. Vliv na charakter odvodnění, změn vydatnosti vodních zdrojů
a hladiny podzemní vody
Hodnocení vlivu stavby na tuto složku životního prostředí vycház í ze situování záměru, dříve provedeného
hydrogeologického průzkumu (Hrouda, 1976), znalostech o zájmovém území a z terénní rekognoskace.
Uvedené údaje o hladině podzemní vody v prostoru areálu jsou pouze jednorázové. Hladina podzemní
vody nebyla zjištěna v žádném vrt u do hloubky 5 m. Zvodnění je vázané na nižší polohy, vyskytuje se
trvale v polohách štěrkopískové terasy řeky Labe.
Veškerá doprovodná zařízení budou založena mělce po terénem, do nez ámrzné hloubky, navíc
v nepůvodním terénu (hliněná navážka se sutí), ve kterém se trvale nevyskytuje zvodněné prostředí.
Vydatnost vodních zdrojů a hladina podzemní vody nebude záměrem ovlivněna.
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5. Vlivy na půdu
Jak již bylo uvedeno v dřívějších kapitolách oznámení, posuzovaný záměr výstavby doplňujících staveb v
areálu spalovny nevyžaduje zábor zemědělských, lesních nebo jiných ploch mimo areál spalovny. Tak é
jejich předpokládané vlivy nepřesáhnou hranice areálu. Proto lze konstatovat, že záměr nebude mít žádný
vliv na současný rozsah a působ využ ívání zemědělského půdního fondu, popř. pozemků určených k
plnění funkcí lesa.
Na základě vyhodnocení je mož no říci, že posuzované stavby nebudou mít žádný vliv ani na stabilitu nebo
erozi půdy v areálu (v areálu se půdy v pravém smyslu slova nevyskytují, plochy jsou buď zpevněné nebo
je povrch pokryt dřívějš ími navážkami) ani v jeho okolí.
Při dodržení všech příslušných předpis ů a navržených opatření, zejména preventivních, proti možnému
riziku havarijního úniku závadných látek by roz hodně nemělo dojít k následnému znečištění půdy.
Posuzované stavby v tomto smyslu půdu neovlivní.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
6.1. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Horninové prostředí bylo na zájmovém úz emí již dříve vý razně ovlivněno těžbou štěrkopísku, který byl
vy užíván jako surovina pro stavební účely. V rámci těžby došlo k odtěžení suroviny v mocnosti okolo 6 m.
Později byl vytěžený prostor zavezen navážkami, zejména stavebné sutí.
Hodnocený záměr je pouze doplněním stávající technologie a bude realizován v místě již dříve stavebně
vy užitém. Nová hala na skladování odpadu bude vybudována na místě původní haly, která je odstraněna.
Lze tedy počítat s pouze s minimálním ovlivněním horninového prostředí v důsledku výkopových prací
malého rozsahu pro založení nově budované haly a základových patek pro zastřešení uložiště tekutých
odpadů a sila a terénních úprav v jejich ok olí. Výkopové práce budou probíhat pouze do nezámrzné
hloubky a tedy nedojde k zásahu do hlubších horizontů.
V zájmovém území nebyla dle informac í ČGS - Geofond registrována žádná vý hradní ložiska nerostných
surovin (vyjma prostoru již nevyuž ívaného ložiska štěrkopísků pro stavební účely), ani území
s předpokládanými výskyty ložisek, tj. prognózy, včetně poddolovaných území a sesuvů.

6.2. Změny hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik dochází při stavbách podobného rozsahu zejména
v s ouvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
Další možností, která ovlivňuje množství podzemní vody a tím i její pohyb v prostředí je omez ení dotace
srážkových vod.
Zpevněné plochy, určené k realizaci záměru jsou z hlediska zamezení vsaku srážkových vod v porovnání
s okolím zanedbatelné.
Území pro stavbu doprovodných zařízení ve spalovně lze z hlediska propustnosti charakterizovat jako
prostředí dobře až podmínečně dobře propustné, vše je závislé na stupni zahlinění a přítomnosti jílového
podílu stávajícího podkladu (navážka se sutí, cca 2 m mocné). Ke změně infiltračních a trasportních
vlastností může dojít pouze při plošném zásahu do prostoru kolektoru mělké z vodně. Takový zásah při
stavbě nepřicház í v úvahu. Terénní úpravy budou prováděny pouze na povrchu, stavba nevyt váří s vým
umístěním nepřirozenou překážku, která by bránila odtoku. Navážka, ani podložní horniny nejsou v daném
území kolektorem podzemní vody, nemůže tedy dojít k jeho ovlivnění v souvislosti s možnou změnou
hydrogeologických charakteristik.
Hydrogeologické charakteristiky nebudou realizací ani provozem posuzovaných zařízení negativně
ovlivněny.
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7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
7.1. Vliv y na faunu a flóru
Území vymezené pro posuzované stavby zahrnuje pouze plochu stávajíc ího areálu spalovny. Jak bylo
uvedeno dříve, nejedná se o žádný přirozený biotop rostlin a živočichů s přírodní hodnotou, ale o území s
velkým podílem zastavěných a zpevněných ploch, které v podstatě neposkytují možnost výskytu rostlin a
živočichů, jejichž přítomnost by bylo nutno zohlednit. V areálu se místy vyskytují pouze malé plochy s
ruderální vegetac í a okrasnou zelení, případně sporadicky a dočasně některé běžné a synantropní druhy
bezobratlých.
Výstavba haly je umístěna v areálu spalovny, na místě původní haly. V bezprostřední blízkosti se nachází
lesní porost. Stavba je umístěna na zpevněné ploše a neklade tedy nároky na kácení dřevin ani zábor
lesní půdy. Vzhledem k blízkosti lesního porostu navrhujeme opatření k ochraně dřevin.
S přihlédnut ím k charakteru lokality, nep ředpokládáme, že realizac í a provozem posuzovaných
doplňujících staveb by mohlo dojít ke znatelnému ovlivnění okolní fauny a flory ani k případnému
poškození nebo vy hubení živočišných nebo rostlinných druhů a jejich biotopů.

7.2. Vliv y na ekosystémy
Jak vyplý vá z charakteru a lokalizace posuzovaných staveb i z výše uvedených údajů, v souvislosti s
výstavbou a provozem těcht o staveb nedojde k ovlivnění stávajících okolníc h ekosystémů (v nejbližším
okolí areálu spalovny se jedná o obhospodařované zemědělské ploc hy – tedy velmi nestabilní a druhově
chudé agroekosystémy, popř. o málo hodnotná společenst va vzrostlé zeleně a borovicového lesního
porostu), v samotném areálu, kde mají být stavby realizovány, se v podstatě žádné ek osystémy hodné
toho jména nevyskytují.
Z vymezení jednotlivých biocenter a biokoridorů, které jsou popsány v kapitole Územní systém ekologické
stability, Část C.II.7. vyplý vá, že nejbližším prvk em ÚSES v rámci posuzovaného záměru je lokální
biocentrum BC 7 "U Šibeničního vrchu" . Nepředpokládáme jeho přímé ovlivnění realizac í stavby. K
jistému nepřímému ovlivnění by mohlo dojít z výšením hladiny hluku předevš ím při vlastní výstavbě s
ohledem na hnízdění ptáků.

8. Vlivy na krajinu
8.1. Vliv y na estetické kvality území
Posuzovaný záměr neovlivní stávající krajinný ráz daného území. Stavby jsou lokalizovány do stávajíc ího
areálu spalovny. Stavba haly je navržena na místě původní haly a se svými výškovými parametry
nepředstavuje riziko estetického narušení krajiny. Pohledově je celý areál spalovny od Lysé nad Labem
chráněn porostem vzrostlých dřevin.

8.2. Vliv y na rekreační využití krajiny
Dotčené území není vy užíváno k rek reaci, plocha pro záměr se nacház í v průmyslovém areálu stávajíc í
spalovny nebezpečného odpadu. Záměr nemá vliv na rekreační využití krajiny.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
9.1. Vliv y na hmotný majetek
Hodnocený záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek (s výjimkou stávajícího areálu).

FileName: Ly sá_EIA_přeprac.doc
Sav eDate: 12.3.2004

Zak ázk a/Dok ument: C106-03
Vydání: 01
Strana: 45 z 56

DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LYSÉ NAD LABEM
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.2. Vliv y na architektonické a historické památky
V areálu spalovny se nenacházejí žádné archit ektonické nebo historické památky, navrhované stavby tedy
na ně nebudou mít žádný vliv.

9.3. Vliv y na archeologické památky
V areálu spalovny se nepředpokládá výskyt archeologických památek. Možnost narušení doposud
neznámých lokalit a jednotlivýc h nález ů je velmi nepravděpodobná.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
10.1. Vlivy na dopravní infrastrukturu
Posuzovaná stavba (zařízení na příjem tekutých odpadů, skladová hala, silo na použitý sorbent ) nevy volá
zvýšení celkového počtu vozidel, pohybujíc ích se dnes po komunikacích.
Nejsou vy volány nároky na výstavbu nových komunik ací.
Dopravu při výstavbě nebude představovat významné dopravní zatížení.

10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu
Stávající infrastrukturní stavby a zařízení nebudou positivně ani negativně ovlivněny.

11. Jiné ekologické vlivy
Posuzované dovy bavení spalovny nebude mít podle dostupných informací jiný významný vliv na s vé okolí,
než je popsáno v předchozích kapit olách.

II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
V žádné z posuzovaných oblastí nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by dovybavení spalovny
jednoznačně bránily. Naopak realizace navrhovaných staveb z výší bezpečnost manipulace s látkami, které
by v případě úniku mohly způsobit škody na životním prostředí.
S realizací navržených opatření (viz kapitola IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivýc h vlivů na životní prostředí) lze považovat potenciální vlivy v dotčeném
území za únosné. Z tohoto faktu zároveň vyplý vá, že přes hraniční vlivy jsou vyloučeny.
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III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Z hlediska potenciálního ohrožení životního prostředí připadají v ú vahu následující havárie:
• únik tekutých odpadů
• únik praš ných materiálů (použitý sorbent)
• požár
K úniku tekutých odpadů by teoreticky mohlo dojít při manipulaci s nádobami obs ahujícími tento odpad
(například ve skladové hale nebo při přemisťování nádob k vylévací jímce), nebo při vlastním skladování.
Úniky ve skladovac í hale nejsou z hlediska možného vlivu na životní prostředí rizikové, neboť hala bude
vy bavena izolovanou podlahou vyspádovanou do sběrných jímek. Odpad z poškozeného obalu tedy
3
nebude moci uniknout mimo prostor haly. Skladovací nádrž o obsahu 50 m bude umístěna v izolované
havarijní jímce schopné případný únik zachytit. Jímka bude pravidelně kontrolována, každá známka
přítomnosti kapalného odpadu v jímce bude okamžitě řešena v souladu s provoz ním a havarijním řádem.
V případě havárie, kdy by došlo k úniku tekutých odpadů (mimo zabezpečenou plochu skladu nebo jímky)
je nutno co nejrychleji kont aminant odstranit, aby nedošlo ke kontaminaci obsahu retenční nádrže
dešťových vod. V případě, že by se nebezpečnou látku nepodařilo beze zbytku odstranit, je nutno zajistit
mimořádný odběr vzorků z nádrže a podle výsledků chemických analýz přijmout příslušná opatření.
Únik prašných materiálů připadá v ú vahu pouze u sila na použitý sorbent. K takovému úniku by mohlo dojít
pouze v případě závady (porušení) prac hových filtrů. Jde o závadu, která je snadno vizuálně
detekovatelná a byla by zjištěna prakticky okamžitě. Vzhledem k poloze a rozměrech sila by únik postihl
prakticky pouze areál spalovny.
Možnost požáru skladové haly a zařízení pro příjem tekut ého odpadu je závislá předevš ím na stupni
hořlavosti skladovaných odpadů. Stavebně budou obě stavby vybaveny tak, aby splňovaly požadavky pro
skladování hořlavin I. třídy. Dopad požáru na životní prostředí by spoč íval předevš ím v uvolňování zplodin
hoření do ovzduší. Dopad na povrchové vody by byl minimální, neboť areál spalovny je odkanalizován do
retenční nádrže, kterou je možno uzavřít a zachytit zde všec hny úniky (např. hasivo a uniklé odpady apod.)
a ty následně lik vidovat.
Možnost požáru sila je prakticky omezena pouze na mož nost vznícení filtru a teprve následnému zahoření
použitého sorbentu. Vzhledem k nízkému obsahu hořlavých látek v použitém sorbentu (cca 10%) a
instalaci samozhášecího zařízení jako součásti filtru je tato možnost spíše teoretická, ani v takovém
případě by vš ak nedošlo k ovlivnění širšího okolí spalovny.
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IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Uvedená opat ření zahrnují zejména ta územně plánovací, technická, kompenzační případně jiná opat ření,
která bezprostředně nevyplý vají z příslušných zákonů či předpisů stavebních, provozních, dopravních
apod. Pozornost je věnována opatřením, která se týkají konkrétní posuz ované stavby a konkrétního stavu
životního prostředí v dotčeném území v jeho citlivých složkách. Všeobecná nek onkrét ní opatření nejsou
uváděna.
Doporučujeme, aby se tato opat ření stala součástí stanoviska příslušného úřadu a navazujícíc h správních
rozhodnutí.
Opatření jsou rozdělena podle jednotlivých řešených okruhů, některá opatření však mohou věc ně spadat
do více okruhů tyto případy nejs ou z vlášť vyznačeny:
Obyvatel stvo
•

V rámci dalších stupňů přípravy a realizace stavby vhodným způsobem informovat oby vatele Lysé nad
Labem o provozu spalovny (např. prostřednict vím zastupitelst va m ěsta, pořádáním dnů otevřených
dveří apod.)
Ovzduší a klima

•

Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven větrné erozi a nedocházelo ke
zvyšování prašnosti.

•

V místech výjezdů vozidel z prostoru stavby na veřejné komunikace zajistit čištění vozidel tak, aby bylo
zabráněno znečištění vozovek, roznášení zeminy a následnému z výšení prašnosti na veřejných
komunikacíc h.

•

Zabezpečit uložení stavebního materiálu na nákladních vozidlech tak, aby nedoc házelo k jeho
rozprašování nebo ztrát ám.

•

Během zkušebního provozu ověřit funkčnost zaříz ení na zachycování emis í VOC u vylévací jímky
vč etně podílu fugitivních emis í.

•

Do provozního řádů vylévací jímky začlenit a v praxi zajistit, aby odsávací zařízení vylévací jímky bylo
ponecháno v provozu i po ukončení slévání odpadů po dobu dostatečnou pro odvedení výparů ze
zbytků kapalných odpadů ulpělých na stěnách a dně vylévací jímky.

•

Během provozu zajistit pravidelnou údržbu a kontroly filtračího zařízení sila
Hluk

•

Pro ochranu před hlukem nejsou navrž ena žádná dodatečná opat ření nad rámec běžných projekčních
postupů.
Doprava

•

Z hlediska dopravy je možno (nad rámec zákonných požadavk ů) doporučit vyloučení dopravního
provozu v nočních, brzkých ranních a pozdních večerních hodinách,
Půda, podzemní voda

•

Vzhledem k nebezpečnosti materiálu, s nímž se manipuluje, je nutno dodržovat maximální pracovní
kázeň obsluhy zařízení a obeznámení pracovníků s možnými dosahy technologické nekázně pro
životní prostředí.

•

Udrž ovat dno havarijníc h jímek čisté a suché
Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Před realizac í stavby provést inženýrskogeologický průzkum pro objasnění detailní geologické skladby
v okolí stavby a základových poměrů.

FileName: Ly sá_EIA_přeprac.doc
Sav eDate: 12.3.2004

Zak ázk a/Dok ument: C106-03
Vydání: 01
Strana: 48 z 56

DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LYSÉ NAD LABEM
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fauna, flóra a ekosystémy
•

Dřeviny v blízkosti stavby haly, které nebudou káceny, je nutné chránit před poškozením po celou
dobu provádění stavebních prací. Proti mechanickému poškození (pohmoždění kůry, kmene a kořenů,
poškození koruny) vozidly a stavebními stroji doporučujeme oplocení jednotlivých dřevin. Plot by měl
chránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů, daná okapovou linií koruny a
zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny). Pokud z důvodu nedostatku místa není možné chránit
celou kořenovou zónu, je nutné alespoň obednit kmen do výše nejméně 2 m.
Krajina

•

Preventivní nebo kompenzační opatření nejsou navrhována
Hmotný majetek a kulturní památky

•

Preventivní nebo kompenzační opatření nejsou navrhována
Dopravní a jiná infrastruktura

•

Preventivní nebo kompenzační opatření nejsou navrhována.
Jiná opatření

Nad rámec projektového řešení nejsou navržena žádná jiná dodatečná opatření k prevenci, vyloučení,
snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
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V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Charakteristiky použitých metod prognózování a výchoz ích předpokladů při hodnocení vlivů (zpracování
dokumentace) jsou rozděleny podle jednotlivých řešených okruhů:
Obyvatel stvo
Stať pojednávající o vlivu na oby vatelst vo byla zpracována na podklad ě předložených projekčních
podkladů, kartografické dok umentace a po vy hodnocení místních podmínek osobním průzkumem.
Ovzduší a klima
Vliv na ovzduš í a klima byl hodnocen na základě rekognoskace lokality a jejího okolí, údaj ů z měření
prováděných odbornými institucemi (ČHMÚ apod.), technických podkladů o navrhovaném záměru a využití
zkušeností z řešení obdobných problematik.
Hluk
Vlivy na hlukovou situaci jsou stanoveny na základě místního šetření (senzorické hodnocení) a vztahu
spalovny k poloze nejbližších hlukově chráněných objektů.
Doprava
Dopravní vlivy jsou hodnoceny na základě porovnání stávajíc ích a očekávaných dopravních zátěž í.
Povrchová a podz emní voda
Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací, získaných od investora záměru, z
vodohospodářských map, z odborné literatury a z platné legislativy. Takto získané znalosti byly dopln ěny
vlastním terénním šetřením posuzovaného území.
Půda
Při zpracování se vycházelo z podkladů a informací, získaných od investora záměru, z odborné literatury a
z platné legislativy. Takto získané znalosti byly doplněny vlastním terénním šetřením posuzovaného území.
Podzemní voda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Při zpracování geologické části dokument ace bylo použito odborné literatury, archivních materiálů firmy,
výsledků inžený rskogeologického průzkumu a ČGS-Geofond Praha.
Fauna, flóra a ekosystémy
Při zpracování kapit ol týkajících se fauny, flóry a ekosystémů jsme vycházeli z místního šetření, stávajících
dokumentů a údajů orgánů státní správa a samosprávy.
Krajina, hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy jsou stanoveny na základě místního šetření a mapových podkladů.
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VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Obyvatel stvo:
Pro posouzení vlivů na oby vatelst vo se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech případně neurčitosti,
které by mohly ovlivnit výsledky dokumentace.
Ovzduší a klima
Při zpracování kapit ol věnovaných ovzduší a klimatu bylo k dispozici dostatek informac í úměrných řeš ené
problematice.
Hluková situace ev. dal ší fyzikální a biologické charakteri stiky
V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které
by mohly negativně ovlivnit její závěry.
Půda
Veškeré údaje pro posouzení záměru v rámci dokumentace byly zpracovat eli k dispozici, jeho závěry
nejsou ovlivněny absencí vstupních materiálů.
Podzemní voda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Při zpracování geologické části dokument ace bylo použito odborné literatury, archivních materiálů firmy,
výsledků inžený rskogeologického průzkumu a ČGS-Geofond Praha. K dispozici nebyly geologické,
hydrogeologické nebo inženýrsko-geologické průzkumu vztahujíc í se přímo k záměru. Výsledky
a doporučení vy plý vající z těchto průzkumů budou součástí další fáze projektové přípravy.
Fauna, flóra a ekosystémy
Pro zprac ování příslušných kapitol bylo dostatek informací.
Dopravní a jiná infrastruktura
V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které
by mohly negativně ovlivnit její závěry.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V rámci této dokumentace byla hodnocena jediná aktivní varianta, jejíž umístění je úzce vázáno na lokalitu
stávající spalovny a technické řešení vy plý vá z k onkrétních požadavků na účel a funkci, tedy realizace tří
následujíc ích staveb:
• zařízení na příjem tekutých nebezpečných odpadů,
• hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho lik vidací
• silo na použitý sorbent
Aktivní varianta byla v rámci hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí porovnána s nulovou
variantou, tedy nerealizac í tří výše uvedených staveb.
Výsledkem tohoto srovnání je konstatování, že realizace navrhovaného dovybavení z výší bezpečnost
manipulace s tekutými odpady a s jejich obaly, včet ně manipulace s prázdnými znečištěnými obaly.
Také manipulac e s použitým sorbentem bude oproti stávajícímu stavu lépe zabezpečena proti možnému
úniku prašných látek. Možnost skladování použitého sorbentu v silu současně umožní snížit počet jízd při
jejich odvozu.
V rámci obou řeš ených variant byl uvaž ován provoz stávající spalovna nebezpeč ného odpadu a její vlivy
na životní prostředí byly uvažovány společně s ostatními pozaďovými vlivy. Realizace navrhovaných
staveb žádným způsobem neovlivní stávající technologii spalovny ani režim, za kterého docház í k termické
likvidaci odpadů ve spalovně. Proto jsme nepovaž ovali za nutné opak ovat některé výpočty a analýzy
provedené již dříve v rámci procesu hodnocení vlivu Spalovny odpadu Lysá nad Labem na život ní
prostředí, který proběhl v roce 1996.
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ČÁST F
ZÁVĚR

Tato dokumentace hodnot í vlivy na životní prostředí způsobené realizac í a provozem navrhovaného
dovy bavení spalovny nebezpeč ných odpadů v Lysé nad Labem sestávající se z následujících staveb:
• zařízení na příjem tekutých odpadů,
• hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho lik vidací
• silo na použitý sorbent
Stavba byla posuzována v rozsahu a provedení navrženém investorem stavby a popsaném v č ásti B této
dokumentace.
Záměr nebyl předložen ani hodnocen ve variantách neboť umístění je úzce vázáno na lokalitu stávajíc í
spalovny a technické řešení vyplý vá z konkrétních požadavků na účel a funkci.
Předmětem hodnocení byly vlivy navrženého zám ěru na zdraví oby vatelst va a na jednotlivé složky
životního prostředí. Pro prevenci a minimalizaci možných negativníc h dopad ů záměru byla v dokumentaci
navržena příslušná opatření.
Na základě vyhodnocení možných vlivů na zdraví oby vat elst va a životní prostředí nebyly zjištěny žádné
závažné vlivy, které by neumožňovaly záměr realizovat. Naopak realizací zám ěru dojde ke z výšení
bezpečnosti manipulace s odpady a nakládání s použitým sorbentem.
Proto na úrovni současných znalostí, dílčích závěrů a doporučení, uvedených v této dokumentaci,
doporučujeme s realizac í záměru souhlasit.

V Brně 12.3.2004

…………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizac e č.j. 1713/209/OPV ŽP/97
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ČÁST G
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem této dok ument ace je vyhodnocení dobudování stávajícího areálu spalovny o zařízení, jejichž
potřeba se ukázala v průběhu zkušebního provozu, s ohledem na zlepšení manipulace s odpady určenými
ke spálení a s ohledem na bezpečnější manipulaci s produkty čištění kouřových plynů.
Jedná se o následujíc í stavby:
• zařízení na příjem tekutých nebezpečných odpadů
• hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho lik vidací
• silo na použitý sorbent

Zařízení na příjem tekutých nebezpečných odpadů
3

Válcová ocelová nádrž o objemu 50 m umístěná v havarijní jímce schopné zachytit celý objem nádrže.
Nádrž včetně havarijní jímky bude zastřešena. Součástí zařízení je také ocelová jímka, respektive box pro
vylévání 200 litrovýc h sudů. Nádrž bude určena ke skladování hořlavých kapalných odpadů.

Hala pro manipulaci a přípravu odpadu před jeho likvidací
Ocelová hala HA RD o půdorysných rozměrec h 24 x 15 m a výšce cca 6 m s plechovou střešní krytinou.
Hala bude obezděna zdivem z t várnic o tloušťce 30 cm. Podlaha haly bude betonová s izolac í odolnou
ropným látkám a bude vyspádována do sběrných jímek. Hala bude určena ke skladování odpadů
v přepravních obalec h (např. sudech), prázdných obalů od těchto odpadů a také ke skladování odpadů,
které budou při přejímce vyřazeny jako nevhodné pro lik vidaci ve spalovně (ty odpady jejichž likvidace není
ve spalovně povolena) a budou následně odvezeny k lik vidaci do jiného zařízení.

Silo na použitý sorbent
3

Ocelové válcové silo o objemu 17 m pro ukládání použitého sorbentu. Kapacita sila odpovídá cca 2-4
týdennímu provozu. Pro lepš í vyprazdňování bude silo umístěno na plošině o výšce 5 m. Odvoz použitého
sorbentu bude zajištěn autocisternou.
Podrobněji je technické řeš ení výše uvedených staveb popsáno v kapitola I.6.

Objekty záměru budou umístěny ve stávajícím areálu na k.ú. města Lysá nad Labem, který se nachází cca
800 m od severovýchodního okraje města (viz příloha č.1).
Výsledkem hodnocení vlivů navrhovaného dovybavní spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem
je zjištění, že:
Obytné území Lysé nad Labem nebude hlukem navrhovaných zařízení zdravotně významným způsobem
rušeno. Objem emisí nových objektů bude natolik nízký, že prakticky neovlivní stávající imisní situaci
v areálu ani v okolí spalovny. Imise v Lysé nad Labem tedy nemohou mít žádný zdravotní význam.
Smyslem navrhovaných staveb je minimalizovat mož nost úniku kapalných odpadů nebo prašných zbytků
po čištění spalin. Díky zabezpečení manipulace a skladování kapalných odpadů, včetně zabezpeč eného
skladování prázdných znečištěných obalů se toto riziko oproti stávajícímu stavu výrazně sníží.
Výstavbou a provoz em sila na použitý sorbent dojde k částečnému poklesu intenzit obslužné dopravy (a
tím i emitovaných hlukových hladin), tento pokles je však málo významný.
Přímými vlivy výstavby a provozu objektů a zařízení t vořícíc h dovy bavení spalovny oby vatelé nebudou
dotčeni.
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K nepřímému ovlivnění některých oby vatel, předevš ím v důsledku medializace provozu spalovny a šíření
různých informací (pravdivých i nepravdivých), docház í již v s oučasnosti, počet takto dotčených oby vatel je
přímo úměrný intenzitě medializace. Navrhované dovybavení spalovny pravděpodobně tuto situaci
nezmění.
Během výstavby jednotlivých staveb nebude docházet k terénním pracím velkého rozsahu nebo k
manipulaci se sypkými materiály, v d ůsledku nichž by docházelo k emisi prachu.
Vzhledem ke
oby vatelst va.

vz dálenosti

areálu od obytné zástavby

nepředpokládáme

významné obtěžování

Realizac e navrhovaných staveb se žádným způsobem nedotkne stávající technologie pro termickou
likvidaci odpadů ani navazující technologie na čištění spalin. Z tohoto důvodu je možno zcela vyloučit
jakékoli ovlivnění emisí vyc házejících ze spalovny. Navrhovaná zařízení také nez výš í kapacitu spalovny.
Provoz zaříz ení na příjem tekutého odpadu, skladové haly ani sila na použitý sorbent nebude zdrojem
význačného zápachu, který by oby vatelé vnímali nebo jím byli obtěž ováni.
Vliv hluku provozu posuzovaných staveb v areálu spalovny (zařízení na příjem tekutých odpadů, skladová
hala, silo na použitý sorbent) nebude představovat akustický problém. Jejich provoz představuje činnost
vý razně klidovou, hlukové vlivy při intenzivnějším provozu (např. přečerpávání kapalin resp. použitého
sorbentu) budou omezeny na nejbližší okolí spalovny a budou akusticky málo významné. V žádném
případě se hluk nedotkne obytné oblasti.
Realizac í a provozem zám ěru nebudou nijak ovlivněny povrchové vody.
Nebezpeč í kontaminace podzemní vody je minimální neboť veškerá manipulace s tekutými odpady bude
probíhat na zabezpečených plochách.
Realizac í a provozem posuzovaných dopl ňujících staveb nedojde ke znatelnému ovlivnění okolní fauny a
flory ani k případnému poškození nebo vyhubení živočišných nebo rostlinných druhů a jejich biotopů.
Posuzovaný záměr neovlivní stávající krajinný ráz daného území. Stavby jsou lokalizovány do stávajíc ího
areálu spalovny. Plocha pro záměr se nacház í v průmyslovém areálu stávajíc í spalovny nebez pečného
odpadu. Záměr nemá vliv na rekreační vy užití krajiny. Hodnocený záměr nebude mít žádný vliv na hmot ný
majetek (s výjimkou stávajíc ího areálu).
Posuzovaná stavba (zařízení na příjem tekutých odpadů, skladová hala, silo na použitý sorbent ) nevy volá
zvýšení celkového počtu vozidel, pohybujíc ích se dnes po komunikacích. Dopravu p ři výstavbě nebude
představovat významné dopravní zatížení.
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DOVYBAVENÍ SPALOVNY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LYSÉ NAD LABEM
Vypořádání připomínek vznesených v průběhu zjišťovacího řízení

Vyjádření zpracovatele dokumentace k připomínkám
orgánů vznesených v rámci zjišťovacího řízení
1.

DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE

1.1.

Ministerstvo životního prostředí

Žádost o doplnění dokument ace, n.z. 5468/OIP/03 ze dne 24. 11.2003.
Požadavky:
... upřesnění manipulace s nebezpečnými odpady v rámci areálu spalovny

Vypořádáno přidáním kapitoly B.I.6.4.
... specifikace míšení odpadů před jejich likvidací

Vypořádáno přidáním kapitoly B.I.6.5.
... upřesnění řešení izolace skladu proti úniku nebezpečných odpadů

Vypořádáno v kapitole B.I.6.2.
... zhodnocení záměru v souladu s platnou legis lativou v ochraně ovzduší (zejm. omezování emisí těkavých
organických látek)

Hodnocené zařízení (zařízení pro příjem kapalných odpadů) bude splňovat požadavky § 8, odst. 3
vy hlášky č. 355/2002 Sb. (…podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících
těkavé organické látky..), který stanoví, že: V zájmu ochrany zdraví lidí, z vířat a životního prostředí je
nutné emise těkavých organických látek uvedených v odstavc ích 1 a 2 (téhož paragrafu) odvádět ze zdroje
při využití záchytu komínem, výduchem nebo vý pustí za zařízení pro omezování emis í.
Vzdušina z prostoru vylévacího box u, tedy z prostoru, kde může docházet k uvolňování výparů těkavýc h
složek kapalných odpadů, bude ods ávána za pomoci ventilátoru. Ods ávaná vz dušina bude následně
zavedena spolu s nasávaným vz duchem do spalovacího prostoru pece, kde dojde ke spálení těkavé
složky. Spaliny následně projdou systémem čištění kouřovýc h plynů spalovny, kde dojde k zachycení
případných anorganických škodlivin.
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2.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

2.1.

Ministerstvo životního prostředí

Závěr zjišťovacího řízení, č.j.: NM700/2856/5015/OPV ŽP/02 KA ze dne 15.10.2002.
Požadavky:
... upřesnění druhů nebezpečných odpadů, které budou ve spalovně likvidovány, jejich zatřídění podle platné
legislativy

Odpady budou termicky zneškodněny. Vypořádáno v kapitole B.II.3.
Realizac í hodnoceného zám ěru nedojde ke změně sortimentu zneškodňovaných odpadů oproti
současnému stavu (viz seznam odpadů uvedený v příloze dok ument ace). Zařízení umisťovaná do areálu
spalovny pouze zajišťují bezpečnější manipulaci s kapalnými odpady a odpadním produktem z čištění
spalin.
... upřesnění manipulace s nebezpečnými odpady v rámci areálu spalovny

Vypořádáno přidáním kapit oly B.I.6.4.
Manipulace s pevnými odpady zůstane beze změny, kapalné odpady budou přijímány přes vylévac í jímku
3
a před vlastním zneškodněním umístěny v zabezpečené nádrži o objemu 50 m . V případě potřeby mohou
být odpady v uzavřených obalech skladovány v zabezpečené hale, která bude splňovat vš echny
požadavky pro skladování hořlavin.
... specifikace míšení odpadů před jejich likvidací

Vypořádáno přidáním kapitoly B.I.6.5.
Stávající pravidla a postupy pro míšení odpadů před lik vidac í se po realizaci hodnoc eného zám ěru
nemění.
... vznik kapalných a pevných odpadů z provozu zařízení

Vypořádáno v kapitole B.III. 3.
... ovlivnění podpovrchových vod a půdy při úniku nebezpečných odpadů

Realizac í hodnoceného zám ěru dojde ke z výšení bezpečnosti z hlediska možného ovlivnění podzemní
vody či horninového prostředí. Stáčení kapalných odpadů bude probíhat přes vylévací jímku, odpady
budou umístěny v zabezpečené skladovací nádrži. Veškerá manipulace s odpady bude probíhat na
zpevněných plochách.
Skladová hala bude zajištěna pro případ úniku skladovaných odpadů, podlaha haly bude vybavena izolací,
v jednotlivých sekcích budou vy budovány sběrné jímky.
... vliv záměru na zdraví obyvatel

Realizac í hodnoceného zám ěru dojde ke z výšení bezpečnosti manipulac e s odpady a s produkty z čištění
kouřových plynů uvnitř areálu spalovny. Případný vliv na lidské zdraví bude omezen pouze na vlastní
areál, kde dojde ke zlepšení stávajíc ího stavu, res pektive ke z výšení bezpečnosti. Hodnocené dovybavení
spalovny prakticky nezmění stávající vlivy na veřejné zdraví.
... problematika nakládání s odpadními vodami ze zpevněných ploch

Vypořádáno v kapitole B.III. 2.
Stávající nakládání s odpadními vodami ze zpevněných ploch zůstane prakticky beze změny, stávající
záchytné jímky zůstanou zachovány.
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... vliv na ovzduší

K manipulaci s kapalnými odpady s možností emise těkavých složek do ovz duší bude probíhat pouz e
v prostoru vylévac í jímky, která bude vybavena nuceným odsáváním vz dušiny z pracovního prostoru.
Odsávaná vzdušina bude následně přisávána do spalovac ího prostoru pece spalovny. Veškeré spaliny ze
spalovacího procesu procházejí před vypuštěním do atmosféry systémem čištění spalin. Ovlivnění k vality
ovzduší v důsledku dovybavení spalovny tedy bude prakticky nulové.
... upřesnění řešení izolace skladu proti úniku nebezpečných odpadů

Vypořádáno v kapitole B.I.6.2.
... upřesnění havarijních úniků nebezpečných odpadů

Realizac í navrhovaných zařízení dojde ke sníž ení rizika havarijních úniků kapalných odpadů. Odpady,
které budou přijímány budou překládány přímo z vozidla do prostoru vylévac í jímky (bez nutnosti z vedání –
pracovní prostor jímky bude ve výšce nákladového prostoru vozidla). Ke skladování odpadů bude využita
zabezpeč ená nádrž nebo skladová hala, vybavená záchytnou jímkou.
... problematika rizik havárií při provozu spalovny

Možnost rizika havárie při provozu spalovny, týkající se manipulace a skladování kapalných odpadů a
produktů z čištění spalin, bude v důsledku lepšího zabezpečení, nižší. V případě ostatníc h zařízení a
prostor spalovny nedojde oproti stávajíc ímu stavu ke změně.
... zhodnocení záměr v souladu s platnou legislativou v ochraně ovzduší (zejm. omezování emisí těkavých
organických látek

Hodnocené zařízení (zařízení pro příjem kapalných odpadů) bude splňovat požadavky § 8, odst. 3
vy hlášky č. 355/2002 Sb. (…podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících
těkavé organické látky..), který stanoví, že: V zájmu ochrany zdraví lidí, z vířat a životního prostředí je
nutné emise těkavých organických látek uvedených v odstavc ích 1 a 2 (téhož paragrafu) odvádět ze zdroje
při využití záchytu komínem, výduchem nebo vý pustí za zařízení pro omezování emis í.
Vzdušina z prostoru vylévacího box u, tedy z prostoru, kde může docházet k uvolňování výparů těkavýc h
složek kapalných odpadů, bude ods ávána za pomoci ventilátoru. Ods ávaná vz dušina bude následně
zavedena spolu s nasávaným vz duchem do spalovacího prostoru pece, kde dojde ke spálení těkavé
složky. Spaliny následně projdou systémem čištění kouřovýc h plynů spalovny, kde dojde k zachycení
případných anorganických škodlivin.
... zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění a podmínky, které jsou uvedeny v došlých
vyjádřeních

Vypořádáno v následujíc í kapitole.
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3.

VYJÁDŘENÍ K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

3.1.

Hejtman středočeského kraje

Vyjádření k záměru, č.j.: HT-sek-183/ 02 ze dne 25.9. 2002.
Požadavky:
... požaduje k záměru "Dovybavení spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem" provést posouzení
podle zákona č.100/2001 Sb. s důrazem na specifikaci míšení odpadů...

Vypořádáno přidáním kapitoly B.I.6.5.
Stávající pravidla a postupy pro míšení odpadů před lik vidac í se po realizaci hodnoc eného zám ěru
nemění.
... požaduje k záměru "Dovybavení spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem" provést posouzení
podle zákona č.100/2001 Sb. s důrazem na řešení izolace skladu proti úniku nebezpečných odpadů...

Vypořádáno v kapitole B.I.6.2.

3.2.

Okresní úřad Nymburk, Referát životního prostředí

Sdělení, č.j.: ŽP/ vl.170/ 02-Nj ze dne 6.9.2002
Požadavky:
... chybně označen zákon o odpadech...

V dokument aci opraveno a zapracováno.

... by mělo být důsledně zachováno zatřídění do skupiny 19...

V dokument aci opraveno a zapracováno v kapitole B.III.3.
... nemohou být do spalovny přiváženy kyseliny...

Vypořádáno v kapitole B.I.6.
Do spalovny nebudou kyseliny a hydroxidy dováženy. Výjimečně se však zde mohou vyskytnout tyto látky
v rámci přijet í širšího sortiment u chemikálií (například lik vidace laborato ře apod.). Takovéto odpady však
budou před likvidac í přetříděny a chemikálie, které není možno ve spalovně lik vidovat (např. kyseliny a
hydroxidy ) budou předány k likvidaci do jiného vhodného za říz ení.
... S realizací navržené skladové haly bude zřejmě souviset jisté zvýšení míry rizika havarijního úniku tekutých
odpadů...

Dle informac í provozovatele spalovny se předpokládá, že pro přepravu mezi skladovou halou a vylévací
jímkou (případně jiným vstupem do technologie spalovny) bude využito vozidel zabezpečených proti
případným únikům (splňujíc ím všechny požadavky ADR). Riziko havarijního úniku bude tedy srovnatelné
s rizikem při přepravě odpadů od původce do spalovny. Pochopitelně riziko dopravní nehody v areálu
spalovny je výrazně nižší než v běžném provoz u, mimo to veškerá manipulace s odpady bude
uskutečňována na zpevněných plochách, které jsou odkanalizovány a svedeny do retenční jímky
umožňujíc í případné zachycení uniklých látek.
... uvedenou stavbu souhlas do 50-ti m od okraje lesa...

Bude respektováno.
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3.3.

Okresní úřad Nymburk, Okresní hygienik

Stanovisko, č.j.: 3441-215/ 02/Rm ze dne 4. 9.2002.
Požadavky:
Sdělení je souhlasné, bez připomínek.

3.4.

Ministerstvo zdravotnictví

Sdělení, n.z.: HEM-3212-28.8.02-23781 ze dne 29.8.2002.
Požadavky:
... požadujeme, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby podle
zákona č. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
(okresní hygienik Nymburk).

Bez komentáře, viz předcházející kapitola.

3.5.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení
ochrany vod

Vyjádření k oznámení, č.j.: 5/HI/5852/2002/Če ze dne 16.9.2002.
Požadavky:
... odpadní vody ze zabezpečených venkovních ploch (manipulace s odpady) jsou odváděny do stavebně
řešených sběrných jímek... není zřejmé, zda budou dostavbou dotčeny...

Vypořádáno v kapitole B.III. 2.
Konstrukce zařízení pro příjem kapalných odpadů je navržena tak, aby funkce sběrných jímek nebyla
narušena.
... nakládání s odpadními vodami ze zpevněných ploch spalovny bylo znovu posouzeno v rámci stavby
"Dovybavení spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem"

Vypořádáno v kapitole B.III. 2.
... stávající manipulační prostor kapalných odpadů není dostatečně zajištěn proti únikům... z oznámení není
zřejmé, zda bude k manipulaci s kapalnými odpady nadále využíván.

Vypořádáno v kapitole B.I.6.4.
... není zřejmý způsob manipulace s přepravními obaly většími než 200 l, není řešeno případné stáčení z
cisteren.

Vypořádáno v kapitole B.I.6.
... jak je pracoviště vylévání sudů zabezpečeno v případě rozlití obsahu sudu mimo vylévací jímku.

Vypořádáno v kapitole B.I.6.1.

3.6.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

Interní sdělení, č.j.: 2874/740/02/ ze dne 19.9.2002.
Požadavky:
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... je však třeba upozornit na možnost úniku fugitivních emisí těkavých organických látek do ovzduší,
vznikajících při skladování a manipulaci s takovými látkami...

Popis zabezpečení proti únikům těkavých organických látek do ovz duší je podrobně popsáno v kapitole
B.I.6.1. Navržené řešení minimalizuje množství fugitivních emisí, které by se mohly během provozu
uvolňovat do ovz duší není tedy nebezpečí dosažení či překročení limitu pro obt ěžování pac hem. Emisní
limit pro fugitivní emise pro hodnoc ené za řízení není stanoven (viz vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb. ).
... postrádáme v předloženém materiálu zohlednění nové legislativy v ochraně ovzduší, spočívající mimo jiné v
prováděcí vyhlášce č. 355/2002 Sb. ...

Hodnocené zařízení (zařízení pro příjem kapalných odpadů) bude splňovat požadavky § 8, odst. 3
vy hlášky č. 355/2002 Sb. (…podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících
těkavé organické látky..), který stanoví, že: V zájmu ochrany zdraví lidí, z vířat a životního prostředí je
nutné emise těkavých organických látek uvedených v odstavc ích 1 a 2 (téhož paragrafu) odvádět ze zdroje
při využití záchytu komínem, výduchem nebo vý pustí za zařízení pro omezování emis í.
Vzdušina z prostoru vylévacího box u, tedy z prostoru, kde může docházet k uvolňování výparů těkavýc h
složek kapalných odpadů, bude ods ávána za pomoci ventilátoru. Ods ávaná vz dušina bude následně
zavedena spolu s nasávaným vz duchem do spalovacího prostoru pece, kde dojde ke spálení těkavé
složky. Spaliny následně projdou systémem čištění kouřovýc h plynů spalovny, kde dojde k zachycení
případných anorganických škodlivin.
... musí být ... použito nejlepších dostupných technologií ...

Vypořádáno v kapitole B.I.6.6.

3.7.

Česká inspekce životního prostředí

Doporučení, č.j.: 1/HI/9732/02 ze dne 10.10.2002.
Požadavky:
Bez připomínek

3.8.

Městský úřad Lysá nad Labem

Vyjádření k záměru, č.j.: 764/9/02Jav ze dne 13.9.2002.
Požadavky:
... záměr posoudit ... především s ohledem na ovzduší a klima, odpadní vody a odpady....

Vypořádáno v kapitolách B.III.2., B.III. 3. a dalších příslušných částech dokumentace.

3.9.

Sdružení ARNIKA

Bez č.j. ze dne 17.9.2002 + Analýza spalovny od Ing. J. Procházky.
Požadavky:
... uvedené dovybavení spalovny ne bezpečných odpadů je nedostatečné...spalovna je vybavena filtrem, který
má v dostatečné míře zachycovat....(PCDD/F), zjištěné skutečnosti hovoří o opaku...

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Hodnocená zařízení žádným
způsobem neovlivní funkci zmiňovaného filtru. Požadavek je tedy irelevantní, pln ění imisních limitů je
pochopitelně zákonnou povinností provozovatele. Dle našich informac í (protokol o autorizovaném měření)
-3
je v současné době limit (0,1 ng TEQ. m ) plněn.
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... Další výhrady vůči spalovně a způsobu jejího provozování obsahuje posudek zpracovaný pro sdružení
ARNIKA Ing. Jiřím Procházkou...

Posudek, na který se připomínka odkazuje byl zpracován podstatně dříve (v k větnu 2002), než
oznamovat el zpracoval a předložil MŽP do projednání oznámení (21. 8.2002) - veškeré skutečnosti v
posudku Ing. Jiřího Procházky se vůbec nevztahují k předloženému záměru (dovybavení spalovny ), ale ke
spalovně jak o takové (a není tedy předmětem tohoto hodnocení).
Okrajově se hodnoceného záměru týkají pouze bod 6. a 10., ve kterých je vz nesen požadavek na z výšení
bezpečnosti skladování odpadů a snížení rizika havárie. Realizace dovybavení spalovny tedy bude do
jisté míry uspokojením požadavků vyplý vajících z pos udku.
Dále posudek ve s vém závěru doporučuje věnovat z vláštní pozornost záměru realizace dovy bavení
spalovny (v posudku zmiňováno pouze silo na popílek a nádrž na kapalné odpady). Tento požadavek
pokládáme za splněný čehož důkazem je i skutečnost, že je záměr projednáván procesem EIA.
... ukazuje nedostatečnost původního posouzení vlivů na životní prostředí z roku 1994...

Tato připomínka má spíše deklarativní charakter a přímo nevyžaduje odpověď, přesto pokládáme za
vhodné na ni reagovat. Jak již bylo výš mnohokrát uvedeno (s odkaz em na § 8, odst. (1), příloha č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. ) vztahuje se připomínka k minulému procesu E IA na spalovnu, nikoli na zám ěr
dovy bavení. Také není předmětem tohoto pos ouzení hodnotit procesy předchozí, prováděné v době
platnosti jiné legislativy (zákon 244/ 1992 Sb. a dalš ích složkových zákonů a předpisů). Původní posouzení
(z roku 1994) proběhlo dle příslušných zákonů a předpisů a jeho platnost nebyla zpochy bněna.
... oznámení neposuzuje vlivy spalovny na životní prostředí komple xně a omezuje se na posouzení tří
dostaveb vytržených ze souvislosti...

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Na provoz spalovny už proběhl
proces EIA, není zde žádný zákonný podklad k zopakování procesu E IA na celou spalovnu. Tento proces
EIA řeší záměr dovy bavení. Připomínka je tedy irelevant ní.
... Mezi možnými havarijními stavy oznámení nezmiňuje možnost e xploze a následného požáru celé spalovny...

Tento proces EIA řeší záměr dovybavení a tedy i havarijní stavy se budou týkat daného záměru.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Na provoz spalovny už proběhl
proces EIA, není zde žádný zákonný podklad k zopakování procesu E IA na celou spalovnu. Připomínka je
tedy irelevantní.
... zásadně nesouhlasíme s konstatováním autorky oznámení na str. 47, že "...izolovaná poloha
spalovny...zaručuje, že v úvahu přic házející havarijní situace nemohou mít bezprostřední účinek na
obyvatelstvo". To ovšem není uvažován možný velký požár spalovny...

Zabezpečení podlahy ve skladové hale bude provedeno standardním způsobem dle příslušných norem a
předpisů tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace horninového prostředí, povrc hovýc h či podzemních
vod. Zmiňovaný velký požár spalovny i požadavek na veřejnou diskusi havarijního plánu není (s odkazem
na již několikrát citovaný § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění) předmětem tohoto hodnocení.
... zamoření půdy nebezpečnými dioxiny...výsledek měření v Ostravě-Porubě. Není tedy možné konstatovat ve
většině položek, že spalovna nebude m ít negativní dopad na životní prostředí ve svém okolí. Je to možné jen,
pokud se EIA omezí na čisté hodnocení tří staveb odděleně od celé spalovny, což je ale proti smyslu procesu
hodnocení vlivů na životní prostředí.

Výsledek měření v Ostravě-Porubě se vůbec nevztahuje na předloženou dokumentaci k záměru
dovy bavení spalovny.
Celá spalovna byla posouzena v rámci proces u EIA v roce 1994 a ny ní je v provozu. Úroveň kont aminace
jejího okolí dioxiny je v s oučasné době předmětem zkoumání, stejně jako případný vliv spalovny na tuto
zátěž. Opět však musíme konstatovat, že hodnocený záměr se této problematiky netýká.
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... každý emisní zdroj dioxinů má přeshraniční vlivy...jen nesouhlasíme s jejich absolutním vyloučením

Opět připomínáme, že hodnocené dovybavení nemá žádný vliv na emisi dioxinů a nemění stávající
technologii. Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění se hodnot í pouz e vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Tato připomínka se týká
celé spalovny a je tedy zcela irelevantní.
... Proč bude spalovna skladovat látky, které nebude pálit...

Vypořádáno v kapitolách B.I.6.2. a B.I.6.4.
Do spalovny nebudou takové látky dováženy. Výjimečně se však zde mohou vyskytnout v rámci přijet í
širšího sortimentu chemikálií (například lik vidace laborato ře apod.). Tak ovéto odpady však budou před
likvidací přet říděny a chemikálie, které není možno ve spalovně lik vidovat (např. kyseliny a hydroxidy)
budou předány k lik vidaci do jiného vhodného zařízení.
... Dotčených obcí je více...

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
... Oznámení zjevně nepočítá s možností vzniku kapalných odpadů

Jedná se o oprávněnou připomínku, která byla v dok umentaci vypořádána v kapitole B.III.3.
Vznik zmiňovaných odpadů je pravděpodobný a tato dokumentace jejich vz nik uvaž uje.
... Zpracovatelka...Opomíjí přitom skutečnost, soudě dle dosavadních výkazů pálených odpadů ve spalovně k
žádné takovéto likvidaci nedošlo...Otázku odpadních vod je nutné dořešit...

Hodnocení stávajícího provozu spalovny a vedení provoz ní evidence není předmětem této dokumentace.
Nakládání s odpadními vodami z hodnoceného záměru je vypořádáno v k apitole B.III.2.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Tato připomínka se opět dotýká
provozu celé spalovny a je tedy irelevantní.
... Na základě čeho autorka oznámení soudí, že "splaškové vody jsou vyváženy na městskou ČOV"?

Vypořádáno v kapitole B.III. 2.
... Na základě dosavadních zkušeností i kopií rozborů přejímaných odpadů nelze důvěřovat prohlášení, že "ve
spalovně nebudou likvidovány odpady s obsahem vysoce stabilních látek, tedy PCB, PCT apod., a tedy s nimi
nebude ani manipulováno".

Předmětem dok umentace EIA není řešení otázek důvěry či nedůvěry, ale jde o odborný posudek, který
vychází z doložených, objektivních a ověřit elných faktů. Dokumentace hodnotí navržené (a dosud
nerealizované) řešení a případně navrhuje dalš í opatření ke sníž ení negativních vlivů na životní prostředí.
Realizac í skladové haly bude vyt vořen prostor pro bezpečné uložení odpadů u nichž může vzniknout
pochybnost o jejich složení a jejich lik vidaci provést teprve po provedených rozborech.
... Nepřesná interpretace schváleného provozního řádu spalovny...

Údaje z provozního řádu v oznámení jsou pouz e informativní a rámcové bez zacházení do podrobností.
V dokumentaci je jako příloha č. 4 přilož ena kopie souhlasu k provozování spalovny ve kterém jsou
uvedeny všechny odpady přijímané do zařízení .
... Kód...je podle uvedeného zákona chybný ...

Připomínka je vypořádána v kapitole B.III. 3.
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... musel být již dělán rozbor obsahu pevných odpadů produkovaných spalovnou...bylo by tedy na místě jej
uvést....

Odpady, které budou vznikat v rámci posuzovaného záměru jsou řešeny v kapitole B.III.3. K valita ani
množst ví odpadních produktů z čištění spalin se v důsledku realizace hodnocených staveb nemění.
Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí tedy nepokládáme za nutné takovéto podrobnosti uvádět.
... Autorka oznámení připouští, že by mohlo dojít k vyplachování sudů od nebezpečných odpadů..., přitom na
jiném místě popírá, že by provozem spalovny docházelo ke vzniku odpadních vod...

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
Nakládání s odpadními vodami (z hodnoceného záměru) a manipulac e s prázdnými obaly je popsána v
kapitolách B.I.6. a B.III. 2. s vyplachováním sudů od nebezpečných odpadů se nepočítá.
... Výčet odpadů je neúplný. Co se děje s odpadem vzniklým při čištění bezodtoké jímky? Anebo není čištěna?
Autorka také v celém oznámení opomíjí zmínit popílek z filtrů, zmiňuje se pouze o sorbalitu.

Odpad z čištění bezodtokové jímky (možné úkapy atp.) je spalován ve spalovně. Popílek byl v oznámení
zmíněn. Vznik odpadů z provoz u záměru viz kapitoly B.I.6.3. a B.III.3.
... Provozem spalovny vzniká více druhů odpadů nežli zmiňuje autorka v části nazvané "Nakládání s odpady,
které vznikají provozem spalovny.

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
Vznik odpadů z provozu záměru viz kapitola B.III.3.
... "Lokalitu areálu spalovny nelze označit za území s mimořádnou civilizační zátěží....jsou plněny zákonné
limity znečištění. Zájmové území je poměrně kvalitní, nezatížené žádnou mimořádnou civilizační činností".
Toto tvrzení je opřeno o neúplné (ve smyslu zjišťovaných charakteristik) rozbory půd z roku 1994!!!...a o
imisní měření prováděná výhradně v Lysé nad Labem... Přitom je zřejmé, že potencionálně zasaženým územím
jsou i Milovice.

Území dotčené vlivy hodnoceného záměru je relativně malé a nezahrnuje k.ú. Milovice.
... "Z hlediska posuzované problematiky považujeme návrh opatření za dostatečný." - s tím nelze souhlasit.
Vždyť dovybavení spalovny je z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí nedostatečné. Neřeší
například ochranu podpovrchových vod a půdy před kontaminací z jímek anebo problematiku čištění spalin.

Všechny jímky budou řešeny jako nepropustné - viz kapitola B.I. 6. a bude tedy zaručeno že nedojde
k ovlivnění podzemních vod a horninového prostředí.
Problematika čištění spalin se netýká posuzovaného záměru a tato připomínka je irelevant ní. Ve smyslu §
8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na život ní prostředí v platném znění se
hodnot í pouz e vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
... Domníváme se, že by měla být ještě řešena varianta uzavření stávající spalovny a možnost využití budovy
pro jiné účely. Samozřejmě by asi bylo nutné počítat s dekontaminací budovy. Pak je otázka, zda by nebylo
nejlevnější objekt zbourat. To by však muselo být posouzeno.

Předložené Oznámení neobsahovalo variantu uzavření a demolice spalovny. Ani příslušný orgán (MŽP) s
touto variantou neuvažoval, návrh tohoto vyjádření neakceptoval a ve vy daných závěrech zjišťovac ího
řízení nepožadoval její posouzení zcela v souladu s ustanovením § 7, odst. (5) 4 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
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... Navržené změny by měly být posouzeny...podle zákona č. 100/2001 Sb....a to nejen jako oddělené stavby,
ale z hlediska vlivu celé spalovny...

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
Požadavek je irelevantní.
... Zároveň žádáme, aby: oznámení bylo vráceno k doplnění o chybějící údaje..., protože v předložené podobě
nesplňuje požadavky na dokumentaci o hodnocení...

Oznámení nebylo vráceno k doplnění, protože splňovalo veškeré náležitosti ve smyslu § 6, odst. (2)
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, což bylo v oznámení
uvedeno, a není žádný zákonný důvod aby oznámení splňovalo náležitosti dokumentace.
... Zároveň žádáme doplnění dokumentace o varianty ve smyslu zákona. Konkrétně přinejmenším o variantu
úplného uzavření spalovny. Za účelné považujeme také doplnění o variantu zpracování nebezpečných odpadů
jinými technologiemi (nemáme na mysli skládkování) či jinými zařízeními. Z tohoto hlediska zcela postrádáme
porovnání kapacit pro nakládání s odpady ve Středočeském kraji.

Oznámení nebylo zpracováno jako variant ní. Ani příslušný orgán (MŽP ) s touto variant ou neuvažoval,
návrh tohoto vyjádření neakceptoval a ve vy daných závěrech zjišťovacího řízení nepožadoval její
posouzení zcela v souladu s ustanovením § 7, odst. (5) 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
... Odůvodnění:

Připomínkovat el ARNIKA zde uvádí pouze částečné znění § 4, odst. (1), písm. c) zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Jeho úplné znění:
Předmětem pos uzování podle tohoto zákona jsou změny každého záměru uvedeného v příloze č. 1, pokud
má být zvýšena jeho kapacita nebo rozsah o 25 % a více nebo pokud se významně mění jeho technologie,
řízení provoz u nebo způsob užívání a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.
Kapacita nebude navýšena, technologie se nezmění, řízení provozu se nezmění, jen bude doplněno o
záměr.
Ostatní t vrzení už byla uvedena výše - viz předchozí.

3.10. Koalice HEALTH CARE WITHOUT HARM
Bez č.j. ze dne 30.9.2002.
Požadavky:
... Navrhujeme posoudit zněny stavby spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem podle zákona č.
100/2001 Sb. ..., a to ve smyslu posouzení celého provozu spalovny, ne pouze zmíněných tří technologických
úprav, kterými se oznámení záměru zabývá.

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
... zvláště když měření emisí PCDD/PCDF v průběhu zkušebního provozu překračovalo emisní limity platné v
EU...Navíc dovybavení příslušným technologickým zařízením na snížení emisí PCDD/PCDF není vůbec
zvažováno.

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Hodnocená zařízení žádným
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způsobem neovlivní funkci zmiňovaného filtru. Požadavek je tedy irelevantní, pln ění imisních limitů je
pochopitelně zákonnou povinností provozovatele.
-3

Dle našich informac í (protokol o autorizovaném měření) je v souč asné době limit (0, 1 ng TEQ. m ) plněn.
... požadujeme, aby bylo oznámení vráceno k přepracování a dokumentace doplněna o některé údaje, neboť je
zpracována nedostatečně (chybí např. preventivní opatření k zamezení zmnožení patogenních baktérií,
technologie ke snížení emisí PCDD/PCDF).

Připomínka k technologii ke snížení emisí P CDD/PCDF se netýká posuzovaného zám ěru.
Zařízení hodnocená v rámci navrhovaného dovybavení spalovny nebudou sloužit k ukládání infekčních
odpadů, proto nebyla problematika možnosti šíření infekce posuzována.
... chybí instalace technologického zařízení, které by zaručovalo snížení emisí, především PCDD/PCDF pod
limitní hodnotu...

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
Tato připomínka se týká stávajícího provozu spalovny a ne záměru a je tedy irelevantní.
-3

Dle našich informac í (protokol o autorizovaném měření) je v souč asné době limit (0, 1 ng TEQ. m ) plněn.
... jsou posuzovány jednotlivě pouze 3 uvedené záměry - technologické změny bez toho aby byla spalovna
posouzena jako celek,

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Tento proc es EIA řeší záměr
dovy bavení. Připomínka je tedy irelevantní.
... oznámení záměru není úplné a v některých pasážích si odporuje

Reakce na tuto připomínku je obtíž ná, neboť pisatel neuvádí konkrétní případy, předpokládáme, že
Dokumentace obsahuje vš echny podstatné informace o hodnoceném záměru a jeho vlivech.
... Není zpracováno preventivní opatření k zamezení zmnožení a šíření patogenních organizmů z nemocničního
odpadu v případě havarijního stavu a nutnosti odstavení spalovny na delší dobu.

Zařízení hodnocená v rámci navrhovaného dovybavení spalovny nebudou sloužit k ukládání infekčních
odpadů, proto nebyla problematika možnosti šíření infekce posuzována.
Tato připomínka se nedotýká posuzovaného záměru a je tedy irelevantní.
... byla několikrát překročena hodnota 0 ,1 TEQ ng/m3 pro PCDD/PCDF...je zcela nepochopitelné, že oznámení
záměru neobsahuje návrh na instalaci dalšího zařízení na snížení příslušných emisí...

Tato připomínka se nedotýká posuzovaného záměru a je tedy irelevantní.
-3

Dle našich informac í (protokol o autorizovaném měření) je v souč asné době limit (0, 1 ng TEQ. m ) plněn.
... nelze pro souhlasit s vyjádřením...spalovna, a tím i posuzované doplňující stavby...,... nebudou jejich obytné
území obtěžovat hlukem, chemickými škodlivinami ani zápachem."

Připomínka je opět cílena spíše na stávající provoz spalovny než na hodnocenou dostavbu. Navrhované
zařízení pro příjem tekutých odpadů bude vy baveno odsáváním schopným zachytit případné emise
těkavých látek. Odsávaná vzdušina bude spalována ve spalovně a po spálení tedy projde i systémem
čištění spalin. K emisi a tedy zátěži okolí škodlivinami či zápachem tedy nebude docházet.
... se naskýtá otázka, jak mohla být spalovna kladně posouzena v procesu EIA a vydáno kladné rozhodnutí
OkÚ v Nymburce. V areálu se nevhodně skladuje nemocniční odpad, chybí zakrytý prostor pro tekuté
nebezpečné odpady, atd.

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
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Tato připomínka se nedotýká posuzovaného záměru a je tedy irelevantní.
Pisatel zřejmě nečetl oznámení pozorně - zakrytý prostor pro tekuté nebezpečné odpady je součástí
hodnoceného záměru, stávající spalovna disponuje třemi nádržemi na kapalné odpady.
... Rizika havárií a následná opatření vůbec nepočítají s možností biologické kontaminace...

Zařízení hodnocená v rámci navrhovaného dovybavení spalovny nebudou sloužit k ukládání infekčních
odpadů, proto nebyla problematika možnosti šíření infekce posuzována.
Pokud se připomínka týká stávajícího provozu pak na ni v tét o dokumentaci nereagujeme neboť se
nedotýká posuzovaného záměru.
... Během návštěvy...byly zdravotnické odpady naházeny na betonové podlaze bez jakékoliv ochrany a některé
pytle byly natrženy...

Řešení stávajícího ani minulého provozu spalovny či dřívějš ích prohřešků proti provoz nímu řádu není
předmětem proc esu EIA.

3.11. Český svaz zahrádkářů, 2. organizace, Sídliště Lysá nad Labem
Bez č.j. ze dne 23.9.2002
Požadavky:
... předložené oznámení neodpovídá rozsahu poža dovanému po dokumentaci o hodnocení vlivu

Jak uvedl sám pisat el připomínky jednalo se o Oznámení a nebyl tedy žádný důvod aby oznámení
splňovalo náležitosti dokumentace. Oznámení, protože splňovalo veškeré náležitosti ve smyslu § 6, odst.
(2) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a nebylo tedy vráceno
k doplnění.
... uvedené dovybavení spalovny ne bezpečných odpadů je nedostatečné, nepočítá s možností vzniku
kapalných odpadů.

Jedná se o poněkud nejasně formulovanou připomínku, autor zřejmě měl na mysli, že v oz námení není
uvedeno, že při provozu zařízení pro příjem tekutých odpadů mohou vz nikat kapalné odpady.
Vznik zmiňovaných odpadů je pravděpodobný a tato dokumentace jejich vz nik uvaž uje, připomínka je tedy
vy pořádána v kapitole B.III.3.
... předložené oznámení neposuzuje vlivy spalovny na životní prostředí komplexně a omezuje se jenom na
posouzení tří staveb.

A to je přesně v souladu s dikcí zákona.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
... spalovna není schopna splnit limit EU pro emise dioxinů, platný od příštího roku i u nás

Připomínka se týká spalovny jako celku nikoliv vlivů hodnoceného záměru (tedy dovybavení). Připomínka
je tedy z pohledu tohoto procesu EIA irelevantní, plnění imisních limitů je poc hopitelně zákonnou
povinností provozovatele.
-3

Dle našich informac í (protokol o autorizovaném měření) je v souč asné době limit (0, 1 ng TEQ. m ) plněn.
... požadujeme provedení úplného procesu pos ouzení vlivu na životní prostředí.

Připomínka byla akceptována příslušným úřadem a zahrnuta do závěrů zjišťovacího řízení. Byla tedy
zpracována dokumentace.
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3.12. LYSIN - lyská iniciativa
Bez č.j. ze dne 30.9.2002.
Požadavky:
... předložené oznámení neodpovídá rozsahu poža dovanému po dokumentaci o hodnocení vlivu

Jak uvedl sám pisat el připomínky jednalo se o Oznámení a nebyl tedy žádný důvod aby oznámení
splňovalo náležitosti dokumentace. Oznámení, protože splňovalo veškeré náležitosti ve smyslu § 6, odst.
(2) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a nebylo tedy vráceno
k doplnění.
... uvedené dovybavení spalovny ne bezpečných odpadů je nedostatečné, nepočítá s možností vzniku
kapalných odpadů

Jedná se o poněkud nejasně formulovanou připomínku (totožnou jako v případě připomínek 2. ZO
Českého s vazu zahrádkářů), autor zřejmě měl na mysli, že v oz námení není uvedeno, že při provozu
zařízení pro příjem tekutých odpadů mohou vz nikat kapalné odpady.
Vznik zmiňovaných odpadů je pravděpodobný a tato dokumentace jejich vz nik uvaž uje, připomínka je tedy
vy pořádána v kapitole B.III.3.
... předložené oznámení neposuzuje vlivy spalovny na životní prostředí komplexně a omezuje se jenom na
posouzení tří dostaveb

A to je přesně v souladu s dikcí zákona.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
... spalovna není schopna splnit limit EU pro emise dioxinů, platný od příštího roku i u nás

Připomínka se týká spalovny jako celku nikoliv vlivů hodnoceného záměru (tedy dovybavení). Připomínka
je tedy z pohledu tohoto procesu EIA irelevantní, plnění imisních limitů je poc hopitelně zákonnou
povinností provozovatele.
-3

Dle našich informac í (protokol o autorizovaném měření) je v souč asné době limit (0, 1 ng TEQ. m ) plněn.
... mezi možnými havarijními stavy oznámení nezmiňuje možnost exploze a následného požáru celé spalovny

Tento proces EIA řeší záměr dovybavení a tedy i havarijní stavy se budou týkat daného záměru.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Na provoz spalovny už proběhl
proces EIA, není zde žádný zákonný podklad k zopakování procesu E IA na celou spalovnu. Připomínka je
tedy irelevantní.
... dosud jsme nebyli seznámeni s havarijním plánem spalovny odpadů, přestože v materiálu jsou zmiňovány
havarijní stavy

Havarijní plán na provoz dostavby daného záměru bude řešen s příslušným úřadem. Havarijní plán celé
spalovny se netýká tohoto zám ěru, z pohledu procesu posuzování předmětného záměru na životní
prostředí tedy z připomínky nevyplý vají žádná omezení.
... požadujeme provedení úplného procesu pos ouzení vlivu na životní prostředí

Připomínka byla akceptována příslušným úřadem a zahrnuta do závěrů zjišťovacího řízení. Byla tedy
zpracována dokumentace.

3.13. Souhrnné vypořádání vyjádření občanů města Lysá nad Labem
Bez č.j. ze dne 26.9.2002, 30.9.2002, 30.9.2002 a 2.10.2002 (doručeno po zákonné lhůtě 15-ti dní!).
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Požadavky:
... předložené oznámení neodpovídá rozsahu poža dovaném po dokumentaci o hodnocení vlivu

Jak uvedl sám pisat el připomínky jednalo se o Oznámení a nebyl tedy žádný důvod aby oznámení
splňovalo náležitosti dokumentace. Oznámení, protože splňovalo veškeré náležitosti ve smyslu § 6, odst.
(2) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a nebylo tedy vráceno
k doplnění.
... uvedené dovybavení spalovny ne bezpečných odpadů je nedostatečné, nepočítá s možností vzniku
kapalných odpadů

Jedná se o poněkud nejasně formulovanou připomínku (totožnou jako v případě připomínek 2. ZO
Českého s vazu zahrádkářů), autor zřejmě měl na mysli, že v oz námení není uvedeno, že při provozu
zařízení pro příjem tekutých odpadů mohou vz nikat kapalné odpady.
Vznik zmiňovaných odpadů je pravděpodobný a tato dokumentace jejich vz nik uvaž uje, připomínka je tedy
vy pořádána v kapitole B.III.3.
... předložené oznámení neposuzuje vlivy spalovny na životní prostředí komplexně a omezuje se jenom na
posouzení tří dostaveb...

A to je přesně v souladu s dikcí zákona.
Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení).
... spalovna není schopná splnit limit EU pro emise dioxinů, platný od příštího roku i u nás...

Připomínka se týká spalovny jako celku nikoliv vlivů hodnoceného záměru (tedy dovybavení). Připomínka
je tedy z pohledu tohoto procesu EIA irelevantní, plnění imisních limitů je poc hopitelně zákonnou
povinností provozovatele.
-3

Dle našich informac í (protokol o autorizovaném měření) je v souč asné době limit (0, 1 ng TEQ. m ) plněn.
... kde se budou shromažďovat hořlaviny jiných vlastností?...

Vypořádáno v kapitole B.I.6.4.
V případě, že vlastnosti přijatého kapalného odpadu nebudou totožné s odpadem v uskladňovac í nádrži,
bude kapalný odpad přechodně skladován v hale pro manipulaci a přípravu odpadu do té doby, než
bude v uskladňovac í nádrži shromažďován odpad odpovídajících vlastností.
... požaduji provedení úplného procesu posouzení vlivu na životní prostředí...

Připomínka byla akceptována příslušným úřadem a zahrnuta do závěrů zjišťovacího řízení. Byla tedy
zpracována dokumentace.
... požaduji provedení úplného procesu posouzení vlivu na životní prostředí..., a to nejen jako oddělené stavby,
le z hlediska vlivu celé spalovny...

Ve smyslu § 8, odst. (1), příloha č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění se hodnot í pouze vlivy záměru (tedy jen dovy bavení). Připomínka se týká spalovny jako
celku a je tedy irelevantní.
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