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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně
Cement Hranice

Kapacita (rozsah) záměru:

60 000 tun spalovaného odpadu za rok
odpady katalogových čísel:
Ø 03 01 05: Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a
dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
Ø 07 02 13: Plastový odpad
Ø 15 02 03: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Ø 16 01 03: Pneumatiky
Ø 19 12 04: Plasty a kaučuk
Ø 19 12 07: Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Ø 19 12 08: Textil
Ø 19 12 10: Spalitelný odpad
Ø 19 12 12: Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické
úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

Umístění:

kraj: Olomoucký
obec: Hranice
KÚ: Hranice

Charakter záměru:

Charakterem záměru je spoluspalování vybraných
odpadů v rotační peci na výpal cementového slínku. V
podstatě se jedná o palivo, které je v procesu používáno
již v současnosti pod názvem alternativní palivo (AP) a
slouží jako náhrada neobnovitelného zdroje energie uhlí. Z připravované novely vyhlášky 357/2002 Sb.,
kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska
ochrany ovzduší, je zřejmé, že dojde ke změně v
základních pojmech a novelizovaná vyhláška již nebude
znát pojem alternativní paliva.
V reálném provozu se předpokládá používání odpadů,
které budou předem kvalitativně definované v souladu
se stávajícími postupy přípravy.
Obchodní firma oznamovatele:

Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288
7 5 3 3 9 – Hranice I - město
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IČ oznamovatele:

15504077

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Ing. Pavel Šprencl
Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288
753 39 Hranice I - město
tel: 581 829 433
fax: 581 829 595
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění a z tohoto pohledu v podstatě odpovídá požadavkům citovaného
zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Stanislavem Postbieglem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č. j. 1178/159/OPVŽP, číslo autorizace 46513/ENV/06.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující s výhradami uvedenými v závěru této
kapitoly.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože
oznamovatel předložil záměr jednovariantně.
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy (pouze z formálního
hlediska není uvedena autorizace zpracovatele dokumentace).
Jako přílohy ve svazku jsou uvedeny:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

schéma provozu Cement Hranice
vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
stanovisko orgánu ochrany přírody k možnému ovlivnění evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí
autorizace osvědčení zpracovatele dokumentace
rozptylová studie – skutečnost rok 2006
rozptylová studie – energetické využívání odpadů v cementárně Cement Hranice
hluková studie
hodnocení vlivů na obyvatelstvo a na veřejné zdraví

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že z hlediska obsahové náplně předložená
dokumentace v podstatě odpovídá požadavkům přílohy č.4 k zákonu č.100/2001 Sb.
v platném znění a rozsah dokumentace lze považovat za akceptovatelný pro další
pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.Určité připomínky k popisu
technického řešení záměru a grafických příloh týkajících se popisu technologie jsou
komentovány v další části posudku.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Energetické využívání vybraných
odpadů v cementárně Cement Hranice“ na životní prostředí považuje zpracovatel
posudku za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí, a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ,
adresa pro korespondenci, jméno, příjmení, a funkce zástupců oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem týkající
se oznamovatele.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Energetické využívání
vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice“ .
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje informaci o zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle
přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění. Ze strany zpracovatelského
týmu posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Smyslem záměru je využívání spalitelných odpadů (bez nebezpečných vlastností)
v množství cca 60 000 tun/rok jako paliva pro rotační pec na výpal cementového
slínku. V podstatě se jedná o palivo, které je v procesu používáno již v současnosti
pod názvem alternativní palivo (AP) a slouží jako náhrada neobnovitelného zdroje
energie - uhlí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že stávající platná legislativa nezná termín „spalitelné
odpady“. Z §2 NV č. 354/2002 Sb. v platném znění odst.e) vyplývá, že pokud ke
spoluspalování dochází tak, že hlavním účelem zařízení není využití energie nebo
výroba hmotných statků, ale tepelné zpracování odpadů spalováním, je takové
zařízení pokládáno za spalovnu odpadů. Protože v uvedeném konkrétním případě je
hlavním účelem výroba hmotných statků, potom platí, že zařízení používá odpad
způsobem obdobným jako základní nebo přídavné palivo a zařízení není pokládáno za
spalovnu odpadů. Potom tudíž pro uvedené zařízení platí specifické emisní limity pro
spoluspalovací zařízení dle přílohy č.2 k NV č. 354/2002 Sb. – podmínky pro
spoluspalování odpadů v cementářských pecích.
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B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Olomouckém kraji, v obci a
katastrálním území Hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Popisná část je
v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrná situace záměru.

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

Dokumentace konstatuje, že firma Cement Hranice, a.s. se zabývá výrobou a
distribucí cementového slínku, cementů a omítkových a maltových směsí dle
požadavků odběratelů.
V reálném provozu se předpokládá používání odpadů, které budou předem
kvalitativně definované v souladu se stávajícími postupy přípravy.
Příkon pecní linky zůstane zachován, rovněž nedojde k navýšení celkového vnosu
energie ze spalovaných paliv (nenavyšuje se kapacita výroby slínku).
Realizace záměru nevyžaduje žádnou instalaci výrobního zařízení a plně využívá
stávající infrastrukturu areálu.
Realizace záměru nevyvolá žádné kumulativní vlivy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry dokumentace ve vztahu k uvedenému bodu se lze ztotožnit.

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

Z dokumentace vyplývá, že záměr společnosti Cement Hranice, a.s. energeticky
využívat odpady kategorie ostatní jako paliva pro výpal slínku vychází z předpokladu,
že v souvislosti s očekávanou novelou vyhlášky 357/2002 Sb., kterou se stanoví
požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší dojde ke změně základních
pojmů a vyhláška již nebude definovat alternativní paliva. Energetické využívání
odpadu je v zemích EU dlouhodobě ověřenou a preferovanou metodou nakládání s
jinak nevyužitelným spalitelným odpadem. Je také v souladu s legislativou Evropské
unie, k jejímuž převzetí se Česká republika vstupem do EU zavázala (zejména
Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 2000, o
spalování odpadů). Záměr je dle dokumentace rovněž v souladu s Plánem
odpadového hospodářství Olomouckého kraje, jehož cílem je snížit podíl odpadů
ukládaných na skládky a zvýšit podíl jeho využití. Energetické využití je zde pro určité
druhy odpadů (např. pneumatiky) přímo doporučováno jako vhodný způsob nakládání.
Využití odpadů jako paliva v cementářském průmyslu je popsáno v Referenčním
dokumentu o nejlepších dostupných technikách v cementářském a vápenickém
průmyslu z března 2000 a v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro zpracování odpadů ze srpna 2005.
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V evropských cementárnách jsou ve spalovacím procesu běžně využívány následující
typy odpadů: použité pneumatiky, guma, odpadový papír, použité oleje, odpadní
dřevo, kaly z papíren, kaly z odpadních vod, plasty a použitá rozpouštědla.
Vysoká teplota plamene v rotační peci (až 2100°C), dostatečně dlouhá doba zdržení
hořícího paliva a plynů v pásmu teplot nad 1200°C a rychlé zchlazení kouřových
plynů spolu s alkalickým prostředím zaručují dokonalé zachycení (případně potlačení
vzniku) škodlivin. Nespalitelné podíly odpadu se stávají součástí slínku a slouží tedy
zároveň jako náhrada přírodních surovin. V cementárnách jsou tedy odpady využity
jak energeticky, tak materiálově, přičemž se jedná o bezodpadovou technologii. Velmi
vhodnou kapacitou, v současnosti jedinou v Olomouckém kraji, k bezpečnému
spalování odpadů s využitím tepla je právě Cement Hranice, a.s.
V závodě jsou dlouhodobě bezproblémově využívána již zmíněná alternativní paliva.
Jejich kvalita, množství a nakládání s nimi se řídí Integrovaným povolením pro
zařízení „Výroba cementu“ (č.j.KUOK/9436/04/OŽPZ/322 ze dne 18. 4. 2005) a
schváleným provozním řádem, který je zpracován v souladu s výše uvedeným
integrovaným povolením. Dle provozního řádu je možno spalováním alternativních
paliv zajistit až 70% tepelného příkonu pecní linky. V souvislosti s přípravou záměru je
paralelně zpracovávána žádost o změnu integrovaného povolení. Záměr nebyl
navržen ve více variantách.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zdůvodnění potřeby záměru není ze strany zpracovatele posudku
připomínek.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Z hlediska popisu technického a technologického řešení záměru dokumentace uvádí,
že základ pro výrobu cementářského slínku tvoří surovinová moučka, která se
připravuje mletím nízkoprocentní vápencové drtě, vysokoprocentního vápence,
železité korekce, křemičité korekce, vysokopecní strusky, teplárenského popílku a
odprašků z elektrofiltrů mlýnice. Vápence jsou těženy ve vlastních lomech Skalka a
Černotín. Slinek je vyráběn suchým způsobem v rotační peci o projektované kapacitě
cca 2500 – 3550 t/den. Surovinová moučka je ze zásobního sila vedena do dvou
nezávislých větví pětistupňového výměníku - cyklony , kde dochází k jejímu
předehřátí. Dále postupuje do kalcinačního systému výměníku osazeného hořáky
(kalcinační komora a kalcinační kanál) , kde se kalcinuje ve víru spalin na
požadovaný stupeň. Následně je kalcinovaná moučka odloučena v cyklonech pátého
stupně a skluzem vedena do patního kusu rotační pece. V rotační peci dlouhé 64 m
je dokončena kalcinace suroviny a probíhá vlastní tvorba slínkových materiálů.
Výstupní konec rotační pece je zaústěn do žárové hlavy, kde je umístěn hlavní hořák.
Vypálený slinek vypadává na pohyblivý rošt rotačního chladiče. Větší kusy slinku na
závěr procházejí odrazovým drtičem
a veškerý ochlazený slinek je veden
dopravníkem do zásobního sila slinku. Součástí linky jsou systémy odprašování
přebytečného vzduchu a pneudopravy slinkového prachu. Odprášení chladiče slinku
je přes filtrační zařízení zaústěno do komína 80 m. Odtah spalin z pecní linky je přes
elektrostatické odlučovače zaveden do komína 150 m (viz celé schéma cementárny v
kapitole F.I.).
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Hlavním palivem pro výpal slínku je černouhelný prach, který je připravován mletím
černouhelného hruboprachu, a dávkuje se jednak do hlavního kombinovaného hořáku
rotační pece a jednak do hořáků kalcinační komory. Pro uvedení pecní linky do
provozu a při nestandardních situacích je používán zemní plyn (1%). Jako náhrada
neobnovitelných zdrojů energie se v současnosti používají také alternativní paliva a
masokostní moučka (MKM), která jsou dávkována do různých částí pecní linky dle
jejich druhu a vlastností, v souladu s vypracovaným Místním provozním předpisem pro
dávkování alternativních paliv. Každou dodávku lehkého alternativního paliva provází
protokol o složení certifikovaného paliva. Složení a vlastnosti alternativních paliv jsou
dále ověřovány kontrolním odběrem vzorku alternativních paliv. Vlastnosti
jednotlivých paliv a místo, kam jsou dávkována, jsou uvedeny v příslušné tabulce
dokumentace.
Cílem záměru je dle dokumentace místo výše uvedených alternativních paliv využívat
jako zdroj druhotné energie přímo spalitelné odpady (výhradně kategorie „O“ ostatní), které svým charakterem odpovídají zmíněným AP (v praxi se z těchto odpadů
vyrábějí). Předpokládá se využití 60 000 t odpadů ročně, tj. max. 13 t hodinově.
Odpady budou dle druhu dávkovány do příslušné části rotační pece. Odpady
plánované k energetickému využití v rotační peci jsou uvedeny v příslušné tabulce na
str. 10 posuzované dokumentace.
Odpady budou do areálu cementárny dováženy nákladními automobily. Při dodávce
odpadu budou prováděny tyto činnosti:
- kontrola dokumentace o kvalitě odpadů,
- vizuální kontrola každé dodávky odpadu,
- kontrola shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech,
- zaznamenání množství a příslušných charakteristik přejímaného odpadu
- vydání písemného potvrzení o každé dodávce přijatého odpadu.
V případě zjištění nesouladu nebude odpad přijat a bude vrácen jeho původci
(dodavateli). Nebude prováděna žádná úprava, odpady již budou dodávány přímo ve
formě vhodné pro dávkování do pecní linky. Odpady budou přijímány v kontejnerech
typu ABROLL a návěsech typu WALKING FLOOR, ze kterých budou podávány přímo
do technologie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na str. 4, předposlední odstavec, je řečeno, že „předkládaná dokumentace … není
pokračováním předchozího řízení.“ Zpracovatelé posudku však soudí, že potom by
měl být uveden popis technického a technologického řešení záměru ( str.9, bod B.I.6)
daleko podrobnější. Například chybí bližší informace o zařízení pro omezování emisí.
Navíc je zde odkaz na celé schéma cementárny v kapitole F.I., kde ale není uvedeno.
Nachází se až v části H.I., na kterou je též odkaz na str.4. Schéma ale postrádá
jakýkoli komentář, což jeho srozumitelnost a využitelnost, zejména pro širší veřejnost,
prakticky vylučuje. Otázkou například zůstává, kde jsou výduchy EO1 a EO2, o
kterých se mluví na str.13. Od toho se odvíjí i určitá nepřehlednost prezentovaných
rozptylových studií. V tomto smyslu jsou formulována i doporučení pro další
projektovou přípravu záměru.
Dále zpracovatel posudku konstatuje, že se jedná o následující odpady, které jsou
plánované k využití v cementářské peci:
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Ø 03 01 05: Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené
pod číslem 03 01 04
Ø 07 02 13: Plastový odpad
Ø 15 02 03: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Ø 16 01 03: Pneumatiky
Ø 19 12 04: Plasty a kaučuk
Ø 19 12 07: Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Ø 19 12 08:Textil
Ø 19 12 10: Spalitelný odpad
Ø 19 12 12: Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11
Z toho dle názoru zpracovatele posudku vyplývá, že předmětem předkládaného
procesu EIA je náhrada alternativních paliv za výše uvedené odpady. Předmětem
procesu EIA tudíž není využití masokostní moučky, která nemusí být odpad s tím, že
její spalování (nařízení 1774/2002/ES) je podmíněno použitím směrnice 2000/76/ES
ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů. Proto je koncepce předkládaného
posudku postavena na předloženém záměru, který se týká využívání výše uvedených
odpadů a nevěnuje se problematice masokostní moučky (z hlediska druhů
používaných paliv je v platném integrovaném povolení uváděno termické využití
masokostní moučky). V tomto smyslu je formulováno i jedno z doporučení v návrhu
předkládaného posudku, které se týká energetického využívání výše uvedených 9
vybraných odpadů.

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

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2008
ü termín dokončení: vzhledem k charakteru záměru není relevantní
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné údaje. Ze strany zpracovatelského týmu
posudku bez připomínek.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole je uveden jako dotčený územně správní celek Olomoucký kraj a obec
Hranice
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není připomínek. Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí lze usoudit, že výběr dotčeného územně
samosprávného celku, jakož i potenciálně dotčených obcí, byl zvolen objektivně.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Posuzovaný materiál konstatuje, že nejbližším navazujícím rozhodnutím bude změna
integrovaného povolení, vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem ke zdůvodnění uvedeném v další části posudku zpracovatel posudku soudí,
že jedním z podkladů pro vydání změny integrovaného povolení by mělo být
vypracování autorizované rozptylové studie pro navrhovaný záměr jakož i
autorizovaného odborného posudku dle zákona o ochraně ovzduší v platném znění.
V tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení pro další přípravu záměru.

13

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že areál podniku Cement Hranice se nachází v průmyslové
zóně na pozemcích určených pro průmyslovou výrobu. Pozemky nepodléhají ochraně
zemědělského ani lesního půdního fondu. Záměr je vázán na stávající objekty,
nedojde k záboru půd.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z charakteru záměru je patrné, že se záměrem nemohou být pojeny žádné nové
nároky na plochy. ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že se záměrem nejsou generovány žádné nároky na vodu
pro sociální, respektive technologické účely.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje za vhodné doplnit, že v rámci Integrovaného povolení
udělil Krajský úřad povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 8 odst. 1. písm.
a) bod 1. vodního zákona – odběr povrchových vod k technologickým a průmyslovým
účelům:
1. Z retenční nádrže (kaskáda akumulačních nádrží) na DVT Račí potok
v hydrologickém pořadí č. 4-11-02-035
v množství:
Q ø denní – 12,3 l/s
Qdenní – 1 060 m3/den
Qroční – 312 000 m3/rok
2. Z jímacího bazénu lomu Skalka (voda srážkového původu) v hydrologickém
pořadí č. 4-11-02-035
v množství:
Qø – 1,2 l/s
Qmaximální – 1,5 l/s
Qmax. měsíční – 9 583 m3/měs.
Qroční – 115 000 m3/rok
Qroční – 115 000 m3/rok
Dále Krajský úřad udělil povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. §8 odst. 1.
písm. b) bod 1. vodního zákona – odběr podzemních vod z čerpací stanice „Červený
Hrádek“, v hydrologickém pořadí č. pořadí č. 4-11-02-035 pro zásobování firmy pitnou
vodou, pro sociální účely a pro potřeby rekondičního střediska
v množství:
Q maximální – 3,0 l/s; 10,8 m3/h
Qdenní – 259,2 m3/den
Qroční – 94 608 m3/rok
Dále jsou v integrovaném povolení stanoveny podmínky pro odběr povrchových a
podzemních vod. Vzhledem ke konstatování dokumentace, že se záměrem není
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spojen žádný nový nárok na vodu, lze informaci uvedenou v posuzované dokumentaci
označit za akceptovatelnou.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Posuzovaný materiál v uvedené kapitole specifikuje nároky na „spalitelné odpady“.
Jedná se o sestavu odpadů, která je uvedena v kapitole B.I.6. předkládaného
posudku.
Stanovisko zpracovatele posudku
Pokud pomineme skutečnost dle názoru zpracovatele posudku nevhodně
používaného termínu „spalitelné odpady“, potom z hlediska odpadů, které jsou
navrženy ke spoluspalování v celkovém množství 60 000 tun ročně není ze strany
zpracovatele posudku připomínek. V návrhu stanoviska i s odkazem na uvedené
surovinové zdroje je výslovně uvedeno, že probíhající proces posuzování vlivů na
životní prostředí se netýká masokostní moučky, kde je dle stávajícího integrovaného
povolení uváděno termické využití masokostní moučky.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že s posuzovaným záměrem nejsou spojeny žádné nové
nároky na dopravu v porovnání se stávajícím stavem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že pro jasné a srozumitelné následné
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů souvisejících s vyvolanou dopravou by
bývalo bylo vhodné doložit rozbor generované dopravy související s provozem
posuzovaného záměru. Protože taková informace v dokumentaci chybí, vychází
zpracovatel posudku z informací vyplývajících z obdržených vyjádření (v tomto
případě z vyjádření MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, zn.OŽP/7936/08) kdy je
v tomto vyjádření požadováno, aby maximální počet aut navážejících paliva (v dikci
předkládaného procesu EIA tedy odpadů) nepřekročil současný stav, to je ročně
1 500 až 1 800 nákladních aut o nosnosti 25 t. Tento požadavek považuje zpracovatel
posudku za závazný a je zapracován do podmínek návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že výduch z výpalu slínku je kategorizován jako zvláště
velký spalovací zdroj. Emisní limity byly pro tento zdroj jsou stanoveny Integrovaným
povolením ze dne 18.4.2005, č.j. KUOK/9436/04/OŽPZ/322. Za stávajícího stavu jsou
dodržovány emisní limity. Výsledky měření emisí za elektroodlučovači EO1 a EO2 při
standardním pokrytí tepelného příkonu pece alternativním palivem (při aproximaci na
výrobu 900 000 t slinku/rok) jsou uvedeny v tabulce na str.13 posuzované
dokumentace.
Navrhovaná změna, která je předmětem posuzované dokumentace, spočívá v
nahrazení stávajících alternativních paliv vybranými spalitelnými odpady vhodných
vlastností. Fakticky půjde dle dokumentace o odpady, které jsou obsaženy v dnes již
používaných alternativních palivech a s jejichž spalováním jsou dobré zkušenosti jak
z hlediska energetické vydatnosti, tak i z hlediska kvality výrobku a ovlivnění emisí.
S ohledem na stávající provoz není předpokládáno navyšování podílu spalovaných
alternativních paliv resp. odpadů oproti uhlí a také nejsou očekávány podstatnější
změny charakteru odpadů. Pro vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší bylo provedeno
autorizované měření emisí při zkušebním provozu se spalováním uvedených odpadů
(10 t/hod). Výsledky tohoto měření (v aproximaci na výrobu 900 000 t slinku/rok) jsou
uvedeny v tabulce na straně 13 a 14 posuzované dokumentace.
Dále dokumentace uvádí, že dne 22.11.2007 bylo provedeno autorizované měření
pachových látek ze zdroje rotační pec jednak při spalování uhlí a jednak
alternativního paliva. Při spalování uhlí byla zjištěna průměrná koncentrace
pachových látek 4062 ouE/m3, při spalování alternativních paliv 2280 ouE/m3.
Z hlediska liniových zdrojů dokumentace konstatuje, že celkové množství spalovaných
paliv se realizací záměru nezvyšuje, intenzity dopravy spojené s dovozem
spalovaného odpadu budou odpovídat počtu nákladních automobilů dovážejících
alternativní paliva. Vzhledem k tomu, že tedy nedojde k významné změně intenzity
dopravy spojené s provozem záměru, není předpokládáno ani navýšení emisí z
dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku v zásadě konstatuje, že uvedená kapitola nenaplňuje
zcela osnovu přílohy č.4 aktuálního zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
kdy by v této kapitole mělo být jednoznačně uvedeno množství a druh emisí do
ovzduší v porovnání stávajícího a výhledové stavu a zejména detailnějšího
dokladování postupu, kterým byly stávající a zejména výhledové bilance emisí
zjištěny. Tento aspekt je komentován v příslušné kapitole posudku. Lze opět pouze
upozornit na v dokumentaci požívaný termín spalitelné odpady.
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B.III.2 Odpadní vody

Z dokumentace jsou patné pouze následující informace:
ü Splašková odpadní voda: bez výstupů
ü Ostatní odpadní voda: bez výstupů
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že Krajský úřad udělil v rámci integrovaného
povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 8 odst. 1. písm. c) vodního zákona
k vypouštění odpadních vod do DVT Račí potok v hydrologickém pořadí č. 4-11-02035 prostřednictvím areálové kanalizace z těchto předčisticích zařízení:
1. Gravitační odlučovač ropných látek AS TOP 2S 05 s fibroilovým filtrem
Garantované hodnoty u vypouštěného znečištění u těchto sledovaných
ukazatelů na výstupu z předčisticího zařízení :
NEL < 2-5 mg /l
NL max. 30 mg/l
Jedná se o odpadní vody z plochy u čerpací stanice nafty a z oplachování
příjezdové komunikace.
2. Separátor RL 2000 typ SEP 6-1
Garantované hodnoty u vypouštěného znečištění u těchto sledovaných
ukazatelů na výstupu z předčisticího zařízení :
NEL < 2-5 mg /l
NL max. 40 mg/l
Jedná se o odpadní vody z parkoviště.
3. Sorpční gravitační odlučovač s fibroilovým filtrem
Garantované hodnoty u vypouštěného znečištění u těchto sledovaných
ukazatelů na výstupu z předčisticího zařízení :
NEL < 2-5 mg /l
NL max.30 mg/l
Jedná se o odpadní vody z mycí plochy.
4. Gravitační odlučovač CHP 7
Garantované hodnoty u vypouštěného znečištění u těchto sledovaných
ukazatelů na výstupu z předčisticího zařízení :
NEL < 2-5 mg /l
NL max.80 mg/l
Jedná se o odpadní vody z oplachu cisteren v expedici závodu. Zařízení má
odsazovací jímku a je bez filtrace NL.
Pro vypouštění předčištěných odpadních vod stanovují specifikované podmínky
specifikované v platném integrovaném povolení.
S ohledem na závěry dokumentace lze tedy vyslovit souhlas s tím, že se záměrem
nemůže být spojena změna z hlediska bilance odpadních vod, která by mohla ovlivnit
imisní situaci v zájmovém území.
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B.III.3 Odpady

Posuzovaný materiál konstatuje, že z provozu záměru nebudou vznikat žádné
odpady. Nespalitelné zbytky (popel) paliva i emise tuhých látek zachycené na
elektrofiltrech jsou vraceny do výroby a opětovně zapracovány do surovinové moučky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelé posudku konstatují, že dle zákona o integrované prevenci a v souladu s
§ 16 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů je udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady – shromažďování vytříděných odpadů v odpovídajících nádobách a
prostředcích, dle ust. §§ 5 a 6 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, před předáním oprávněné osobě k dalšímu nakládání.
Souhlas se týká odpadů níže vyjmenovaných, dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasů k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů):
070299*
080199*
120112*
130113*
130205*
130307*
130308*
130507*
140602*
140603*
150110*
150202*
160107*
160121*
160211*
160213*
160506*
160601*
160602*
160708*
160709*
161001*
170106*
170204*
200121*

Odpady jinak blíže neurčené (dopravní pásy znečištěné)
Odpady jinak blíže neurčené (železné nádoby od barev a ropných produktů se zbytkovým obsahem i bez zbytkového
obsahu látky)
Upotřebené vosky a tuky
Jiné hydraulické oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Snadno biologický rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 160111 a 160113 a 160114
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky
(HFC)
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 160209 až 160212
Laboratorní chemikálie a jejích směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vzhledem k charakteru záměru lze vyslovit předpoklad, že by struktura vznikajících
odpadů neměla být významněji změněna.
B.III.4 Ostatní vlivy

Ve vztahu k uvedené kapitole jsou z dokumentace patrné následující skutečnosti:
ü
ü
ü
ü
ü

Hluk: provoz: bez produkce
Vibrace: provoz: bez produkce
Záření: ionizující záření: zdroje nebudou používány
Elektromagnetické záření: zdroje nebudou používány
Další fyzikální nebo biologické faktory: nebudou používány
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku nerozporuje konstatování dokumentace, že ve své
podstatě realizací záměru, který je posuzován v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí nedochází k žádným technologickým a pravděpodobně ani
dopravním změnám, které by mohly změnit akustickou situaci v zájmovém území.
Potom by však zpracovatelé dokumentace považovali za vhodné, kdyby v rámci
dokumentace byl specifikován cíl hlukové studie, která je součástí dokumentace a
která dokladuje plnění hygienických limitů souvisejících se zdroji hluku v rámci areálu
cementárny v noční době, avšak již v pásmu nejistoty výpočtu ve vztahu
k hygienickému limitu pro noční dobu, a současně doporučuje realizaci některých
specifikovaných protihlukových opatření na vybraných zdrojích hluku. Protože
omezování hluku z jakýchkoliv stacionárních zdrojů hluku tam, kde je to možné,
považuje zpracovatel posudku za účelné ( i s ohledem na konstatování hlukové studie
na str. 24, že „se nedá vyloučit, že se v areálu závodu nacházejí další významné
zdroje hluku na střechách objektů, ke kterým nebyl z bezpečnostních důvodů
přístup“), aby návrhy vyplývající ze zpracované hlukové studie byly zohledněny
v rámci procesu změny integrovaného povolení. V tomto smyslu je také formulována
jedna z podmínek do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace konstatuje, že v rámci posuzovaného záměru nebudou prováděny
terénní úpravy a rovněž nedojde k zásahům do krajinného rázu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním dokumentace lze vyslovit souhlas.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Dokumentace konstatuje, že:
Ø Areál závodu Cement Hranice se nachází v průmyslové zóně na východním okraji
města. Ze severu je lokalita ohraničena významnou komunikací spojující Hranice
a Ostravu, z východu železniční tratí. V jižní části areálu je umístěn lom Skalka.
Okolí areálu je průmyslově i zemědělsky využíváno.
Ø Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a
krajiny, což prakticky znamená že :
§ V dotčeném území (na ploše záměru) se nenachází prvky územního systému
ekologické stability.
§ Dotčené území není součástí přírodního parku.
§ Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
§ Ve vzdálenosti 0,5 – 1 km od záměru jižním směrem se nachází dvě přírodní
památky (V Oboře a Nad Kostelíčkem). Realizací záměru nebudou tato zvláště
chráněná území dotčena.
Území Stavebního úřadu Hranice je dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č. 4,
publikovaném ve Věstníku MŽP č. 3 z března 2007 zařazeno mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisního limitu pro maximální
24hodinové koncentrace PM10 na 75,6 % území.
Areálem cementárny protéká Račí potok s jeho bezejmenným přítokem. Dotčené
území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Ve vzdálenosti cca 900 m od místa záměru se nachází vnější ochranné pásmo 2.
stupně vodárenského zdroje Hromůvka (550 m3 denně).
Dále asi 1 km jihozápadním směrem se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých
zdrojů 3. stupně lázní Teplice nad Bečvou. V témže směru ve vzdálenosti cca 200 m
se nachází ochranné pásmo ložiska nerostných surovin cementárny.
Dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č.
20/1987, o státní památkové péči, v platném znění.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k posuzovanému charakteru záměru zpracovatel posudku výčet
nejzávažnějších environmentálních charakteristik nerozporuje, i když s odkazem na
obsah příslušné přílohy tento není vyčerpávající.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje problematice imisního pozadí zájmového území, které
je vyhodnocováno na základě dat stávajícího imisního monitoringu. Kapitola dále
obsahuje popis základních klimatických charakteristik zájmového území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska doložených informací o imisním pozadí lze ze strany zpracovatele posudku
konstatovat, že nejsou zásadnější připomínky. K rozptylové studii, na kterou je
odkazováno v této kapitole („Rozptylová studie Cement Hranice, akciová společnost –
skutečnost rok 2006“) je nutné uvést, že nelze posoudit vstupy do RS, protože nejsou
uvedena původní data. V tabulce na str. 7 této přílohy jsou pouze shrnuty celkové
emise za rok 2006. V odstavci nad touto tabulkou je uvedena nesrozumitelná věta
„Parametry …. jsou uvedeny v příloze a obsahují údaje o emisích tuhých
znečišťujících látek (pokud není uvedeno jinak – emise jiných škodlivin) roku 2006“.
Příloha se ale u této RS nenachází. Pro zpracovatele posudku je podstatnější
rozptylová studie porovnávající stav při spalování alternativního paliva se stavem při
spoluspalování odpadu, která je komentována v příslušné části předkládaného
posudku.
Pozn.zpracovatele posudku: příloha č.4 k zákonu o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění taxativně nestanovuje v charakteristikách životního prostředí
samostatnou kapitolu „Obyvatelstvo a veřejné zdraví“. Tomu odpovídá i obsahová
náplň kapitoly uvedené v posuzované dokumentaci.
C.2.2. Voda

Kapitola popisuje základní hydrologické a hydrogeologické charakteristiky území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku podstatnějších
připomínek.
C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že pozemky určené pro realizaci záměru nejsou vedeny
jako ZPF ani jako PUPFL, a z tohoto pohledu nejsou ani dále popisovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Jsou popsány základní geomorfologické a geologické charakteristiky zájmového
území. Je uvedeno, že převážná část dotčeného území spadá do 2. kategorie
radonového rizika.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou popisnou část této kapitoly lze vzhledem k charakteru posuzovaného
záměru považovat za dostatečnou.
C.2.5. Fauna a flora

Dokumentace konstatuje, že zájmová lokalita se nachází v areálu cementárny a je
tvořena zastavěnými a zpevněnými plochami. Realizací záměru nedojde k nárokům
na kácení zeleně čí odstranění travních porostů. Vzhledem k charakteru lokality není
předpokládán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvedených ve
vyhlášce č. 395/1992 Sb.
Dotčené území není součástí Územního systému ekologické stability. Nejbližším
prvkem územního systému ekologické stability (cca 700 m JV směrem) je
nadregionální biokoridor 151 s řadou lokálních biocenter, tvořených chráněnými
územími Malá a Velká Kobylanka, Nad kostelíčkem. Realizací záměru nebude prostor
biokoridoru dotčen.
Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000. V rámci této dokumentace
bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, které vyloučilo možné
ovlivnění naturových lokalit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na charakter posuzovaného záměru lze s uvedeným popisem této složky
životního prostředí vyslovit souhlas.
C.2.6. Krajina a krajinný ráz

Dokumentace konstatuje, že záměr je umístěn v areálu Cement Hranice. Krajina v
bezprostředním okolí je silně ovlivněna antropogenní činností, jedná se o území
intenzivně průmyslově i zemědělsky využívané. Širší okolí je tvořeno krajinářsky
hodnotnou oblastí s Oderskými vrchy oddělenými Moravskou bránou od Maleníku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek, protože je zjevné, že
navrhovaný záměr nijak nemůže s popisovanou složkou životního prostředí souviset.

C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že v rámci realizace záměru nebudou prováděny žádné
demolice ani výstavba nových objektů. Dále je patrné, že zájmové území leží mimo
městskou památkovou zónu zřízenou Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne
10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných za památkové zóny. V
zájmovém území se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
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Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž
nenachází drobná solitérní architektura .
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku není k uvedené kapitole připomínek.

C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že životní prostředí posuzované lokality a blízkého okolí je
již dlouhodobě ovlivňováno antropogenní činností. Na převážné části dotčeného
území dochází k překračování imisního limitu pro prachové částice frakce PM10. Na
tomto stavu se nejvyšší měrou podílí liniové zdroje znečišťování ovzduší, tj. dopravní
provoz, plošné zdroje jako těžba v blízkých lomech a rovněž malé zdroje znečišťování
ovzduší – zejména domácí topeniště. Příspěvek velkých stacionárních zdrojů
znečišťování k této zátěži je méně významný.
V areálu se nenacházejí žádné prvky ochrany přírody – biocentra, biokoridory,
významné krajinné prvky, chráněné rostliny či živočichové s výjimkou Račího potoka,
který protéká areálem a nebude posuzovaným záměrem dotčen.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku opět vzhledem k charakteru záměru týkající se
záměny alternativního paliva za vybrané odpady bez připomínek.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Z dokumentace vyplývá, že vlivy provozu cementárny na zdraví obyvatel při používání
nově definovaného paliva bylo vyhodnoceno v samostatné studii, přičemž vzhledem k
charakteru záměru byly uvažovány vlivy znečišťování ovzduší. Z provedeného
hodnocení vyplývá, že realizace záměru významně neovlivní imise znečišťujících
látek v okolí cementárny. Příspěvky hodnocených znečišťujících látek (PM10, NO2,
SO2, CO, HCl a HF) se budou dle této studie lišit pouze nepatrně od příspěvků
stávajících a budou nízké, takže ani v součtu s pozadím znečištění ovzduší z jiných
zdrojů nebudou mít nepříznivý zdravotní vliv.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví z hlediska imisní zátěže
bylo zpracováno oprávněnou osobou k posuzování vlivů na veřejné zdraví Prof. Mudr.
J. Kotulánem, CSc.. Postup prezentovaný v příslušné příloze dokumentace je
zpracován standardní metodou hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. U látek, pro které
nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným
způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka
z hlediska ochrany zdraví
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány v sedmdesátých
letech minulého století Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US
EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Z nich vycházejí i metodické podklady
pro hodnocení zdravotních rizik v České republice, konkrétně Manuál prevence v
lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000
Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik
kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník
MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních
rizik.
Z hlediska této kapitoly v zásadě bez připomínek, i když je evidentní, že již i ve
stávajícím pozadí jsou zahrnuty emise, které se do ovzduší uvolňují při stávajícím
spalování alternativních paliv, tudíž i hodnocení příspěvků posuzovaného záměru
neznamená absolutní nárůst k imisní zátěži zájmového území.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že vlivy na kvalitu ovzduší v průběhu výstavby jsou
vyloučeny, realizace záměru nebude spojena s prováděním stavebních prací. V
důsledku realizace hodnoceného záměru nedojde k navýšení výrobní kapacity ani k
nárůstu spotřeby energie dodávané v palivu. Navržený záměr také nebude spojen se
změnou technologického vybavení ani způsobu odvedení spalin. Hodnocenou
změnou tedy nedojde dle dokumentace ke změně rozptylových parametrů zdroje. Vliv
provozu záměru na kvalitu ovzduší dotčeného území byl podrobně vyhodnocen v
přiložené rozptylové studii. Hodnoceny byly škodliviny PM10, NO2, SO2, CO, HCl a HF.
PCDD/F a pachové látky nebyly v rozptylové studii podrobněji vyhodnoceny, neboť při
provedení orientačního výpočtu vycházela dle dokumentace imisní zátěž prakticky
zanedbatelná. Výsledky rozptylové studie ukazují mírné snížení příspěvku
cementárny k imisní zátěži okolí po realizaci záměru, jedná se však o změny v řádu
desetin, max. jednotek procent příslušných imisních limitů. Z výsledků studie tedy
vyplývá, že v důsledku změny paliva v peci pro výpal slínku v cementárně Hranice
prakticky nedojde k významné změně imisní zátěže okolí cementárny.
Stanovisko zpracovatele posudku
Jak již bylo uvedeno v úvodu posudku, zpracovatel posudku postrádá poněkud
podrobnější popis technického a technologického řešení záměru, chybí bližší
informace o zařízení pro omezování emisí. Je sice uveden odkaz na celé schéma
cementárny, které se nachází v kapitole H.I., nikoliv v F.I. na kterou je odkazováno.
Schéma ale postrádá jakýkoli komentář, což jeho srozumitelnost a využitelnost,
zejména pro širší veřejnost, prakticky vylučuje. Není například ani patrné, kde jsou
výduchy EO1 a EO2, o kterých se mluví na str.13 dokumentace.
Zpracovatel posudku konstatuje, že dokumentace zachycuje plánovanou změnu
paliva z alternativního paliva na spoluspalování odpadů, které však mají mít stejné
složení jako dosud používané alternativní palivo. Produkované množství slínku bude
stejné, energetický obsah paliva také. Dle názoru zpracovatele posudku chybí
vysvětlení, proč tedy jsou měrné emise v druhém případě (tedy při spalování
samotných odpadů) nižší než v případě prvním. V dokumentaci nejsou uvedeny měřicí
protokoly, není uvedeno množství spalin jakož i další vstupy do rozptylové studie,
které by se obvykle měly uvádět při specifikaci zdroje znečištění (rozptylová studie
v zásadě udává pouze emise v kg přepočtené na maximální výkon a dále již jen výšku
komína). Je tedy otázkou, zda-li není rozdíl způsoben tím, že zkušební várka odpadů
při měření emisí režimu spoluspalování měla jiné složení, v úvahu možná přichází i
případná změna účinnosti odlučování emisí. Uvedené skutečnosti podporují názor
zpracovatele posudku o vhodnosti vypracování autorizovaného odborného posudku a
autorizované rozptylové studie, které budou kromě jiného i jednoznačně specifikovat
vstupy do rozptylové studie pro porovnání stávajícího a výhledového stavu. V tomto
smyslu je také formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
V rozptylové studii je porovnávána situace se starým, alternativním palivem a nově
s odpady údajně stejného složení. Vstupní data byla získána z měření, ale protokoly
uvedeny nejsou. Emisní situace při spoluspalování odpadů vychází lepší než při
spalování alternativního paliva, což se jistým způsobem odráží i ve výsledcích
rozptylové studie. Z hlediska vlivů na ovzduší je tato skutečnost nepochybně příznivá,
avšak zpracovatelé posudku postrádají jakékoliv vysvětlení této skutečnosti.
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Zpracovatel posudku dále doporučuje, aby byl respektován požadavek že při
dodávce odpadu bude prováděn v průběhu zkušebního provozu odběr
reprezentativních vzorků a jejich uchování nejméně 1 měsíc po spálení příslušné
dodávky. Uvedený požadavek se vztahuje legislativně k problematice nebezpečného
odpadu, zatímco dokumentace EIA hovoří o odpadech kategorie „ostatní“, avšak
s ohledem určité nejasnosti i ve vstupech do rozptylové studie je doporučeno provádět
tento odběr reprezentativních vzorků odpadu k ověření shody s popisem odpadu, a to
minimálně v průběhu zkušebního provozu po zahájení spoluspalování odpadu.
V tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
Hodnoty celkových emisních limitů „C“ stanové v příloze č.2 k NC č. 354/2002 Sb. pod
bodem 2.1. pro spoluspalování odpadů v cementářských pecích jsou v zásadě
shodné s emisními limity v platném integrovaném povolení, s výjimkou TOC, kde
integrované povolení stanovuje emisní limit 50 mg/m3 oproti 10 mg/m3 dle NV
354/2002 Sb. Dokumentace konstatuje, že emise TOC nevznikají ze spalovaného
odpadu a na základě výjimky uvedené pro tento případ v příloze č.2 NV č. 354/2002
Sb. je tedy ponechán stávající emisní limit dle platného integrovaného povolení.
Uvedený postup legislativa nevylučuje, avšak v rámci změny integrovaného povolení
bude muset být podán jasný průkaz tohoto konstatování.
Pro další projektovou přípravu, která bude vyžadovat změnu integrovaného povolení
zvážit respektování následujícího doporučení:
• v rámci energetického využívání vybraných odpadů budou využívány následující odpady:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

03 01 05: Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
07 02 13: Plastový odpad
15 02 03: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 03: Pneumatiky
19 12 04: Plasty a kaučuk
19 12 07: Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08:Textil
19 12 10: Spalitelný odpad
19 12 12:Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

• v rámci změny integrovaného povolení předloží oznamovatel OŽPZ Krajského úřadu
Olomouckého kraje autorizovaný odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném
znění; součástí posudku bude i jednoznačné dokladování skutečnosti, že emise TOC
nevznikají ze spalovaného odpadu pro potvrzení emisního limitu TOC 50 mg.m-3; s ohledem
na prezentované emise znečišťujících látek prostávající a výhledový stav dokladovat, proč
jsou měrné emise při spalování samotných odpadů nižší než při spalování alternativních
paliv
• v rámci změny integrovaného povolení předloží oznamovatel OŽPZ Krajského úřadu
Olomouckého kraje autorizovanou rozptylovou studii dle zákona č.86/2002 Sb., studie bude
obsahovat veškeré relevantní vstupy pro výpočet včetně množstevní a látkové bilance
množství plynu odváděného přes řešený zdroj
• v rámci změny integrovaného povolení budou doloženy protokoly
z měření emisí
provedeného při spalovacích zkouškách receptury nového paliva v roce 2007
• k minimalizaci nepříznivých vlivů bude zajištěno dodržování následujících opatření:
§ důsledná kontrola kvality přijímaných odpadů a souladu s jejich dokumentací
§ zabránění znečišťování přístupových cest a okolí závodu dováženým odpadem
§ zabezpečení odpadů před znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy
odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prost ředí
§ plnění podmínek stanovených integrovaným povolením
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• pro zkušební provoz spoluspalování odpadů bude respektován požadavek na odběr
reprezentativních vzorků odpadů k ověření shody s popisem odpadu; odebrané vzorky
budou uchovávány nejméně 1 měsíc po spálení příslušného odpadu
• v rámci změny integrovaného povolení bude aktualizován provozní řád jako trvalá a závazná
součást místních provozních předpisů zdroje; do provozního řadu budou zapracovány
emisní limity vyplývající z přílohy č.2, bodu 2.1. NV č. 354/2002 Sb., emisní limit na TOC bude
stanoven s odkazem na závěry odborného posudku, změna provozního řádu musí být
projednána a následně odsouhlasena krajským úřadem
• po zahájení zkušebního provozu spoluspalování odpadů bude provedeno autorizované
měření emisí uvedeného zdroje znečišťování ovzduší

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace uvádí ve vztahu k této složce životního prostředí následující
skutečnosti:
ü vzhledem k tomu, že nebudou realizovány nové objekty, instalovány nové zdroje
hluku, ani nedojde k navýšení dopravního provozu vlivem záměru, je hodnocen vliv
záměru na hlukovou zátěž dotčených venkovních hlukově chráněných prostor jako
nulový
ü v souvislosti se záměrem nebudou v areálu instalovány zdroje vibrací. Vlivem
záměru rovněž nedochází k navýšení dopravy související s provozem cementárny;
vliv záměru na vibrace přesahující hranice areálu Cement Hranice je označen jako
nulový.
ü zdroje ionizujícího (radioaktivního) záření nejsou používány
ü spalovaný odpad bude zabezpečen proti znehodnocení, včetně pronikání škůdců;
vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů jsou vyloučeny.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Jak již bylo uvedeno v úvodní části předkládaného posudku, součástí posuzované
dokumentace EIA Hluková studie, vypracovaná v září 2007 společností AKUSTING,
spol. s r.o. Předložená studie shrnuje výsledky měření hluku v areálu akciové
společnosti Cement Hranice (u zdrojů hluku a na hranici areálu) a porovnává je
s výsledky měření z roku 2005. V rámci hlukové studie je vytvořen model akustické
situace pro denní a noční dobu odpovídající naměřeným hodnotám v roce 2007, do
kterého jsou zadány výpočtové body v chráněném venkovním prostoru staveb s tím,
že měření i modelace zachycuje plný provoz závodu.
Z hlukové studie vyplývá, že nejbližší místa, která lze v souladu s NV č.148/2006 Sb.
považovat za chráněný venkovní prostor staveb, leží jihozápadně od hranice areálu ve
vzdálenosti cca 300 m a je oddělen pásmem lesa. Jedná se o sídliště Cementář.
Centrum města Hranice je od areálu vzdálen přibližně 2 km.
Lze sice souhlasit s názorem zpracovatele dokumentace, že vzhledem k tomu, že
nebudou realizovány nové objekty, instalovány nové zdroje hluku, ani nedojde k
navýšení dopravního provozu vlivem záměru, je hodnocen vliv záměru na hlukovou
zátěž dotčených venkovních hlukově chráněných prostor jako nulový, avšak současně
zpracovatel posudku upozorňuje na výstupy hlukové studie, která je součástí
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posuzované dokumentace EIA. Z této studie celkem jednoznačně vyplývá, že
v oblasti výpočtového bodu L2, které reprezentuje Cementářské sídliště, se ve
stávajícím stavu hladina akustického tlaku pohybuje na hranici hygienického limitu pro
noc (LAeq,T = 40 dB). Proto také zpracovaná hluková studie v rámci své kapitoly č.8
„Dominantní zdroje hluku, protihluková opatření“ identifikuje dominantní zdroje hluku a
navrhuje a doporučuje možná protihluková opatření. Je tudíž zřejmé, že jsou
navrhována opatření, která by měla spolehlivě zajistit plnění požadovaného
hygienického limitu pro noční dobu, a to i s ohledem na uváděnou nejistotu výpočtu ±
3 dB.
V rámci vydaného integrovaného povolení jsou stanoveny hygienické limity hluku pro
denní a noční dobu (LAeq,T = 50 dB pro den, respektive LAeq,T = 40 dB pro noc).
Zpracovatel posudku soudí, že bez ohledu na konstatování dokumentace o nulovém
vlivu hodnoceného záměru na hlukovou situaci je vhodné respektovat následující
doporučení:
• v rámci změny integrovaného povolení provést denní a noční měření hladin akustického
tlaku v chráněném venkovním prostoru, které určí KHS Olomouckého kraje, jednoznačně
však u nejbližších obytných objektů Cementářského sídliště ve vztahu k uvažovanému
záměru; pokud výsledky měření potvrdí výstupy hlukové studie společnosti AKUSTING s.r.o.
vedené pod číslem zakázky 07060, budou neprodleně provedena protihluková opatření dle
návrhu této studie; po jejich realizaci bude provedeno nové kontrolní měření hluku ve
shodných výpočtových bodech stanovených KHS Olomouckého kraje

Z dokumentace lze vyvodit, že v souvislosti s posuzovaným záměrem nedojde ke
změnám ve vyvolaných přepravních nárocích souvisejících v současné době
s dovozem alternativního paliva, v navrhovaném řešení s dovozem odpadů. Protože
v celém posuzovaném materiálu není uveden žádný konkrétní údaj o přepravních
nárocích souvisejících s dovozem paliv, respektuje zpracovatel posudku požadavek
Městského úřadu Hranice, odboru ŽP (zn.: OŽP/7936/08 ze dne 04.04.2008) a
formuluje následující doporučení:
• v souvislosti s energetickým využíváním vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice
a.s. nepřekročí maximální počet nákladních aut navážejících paliva současný stav, to je
maximálně 1 800 nákladních aut o nosnosti cca 25 tun; v rámci další přípravy jednoznačně
deklarovat minimalizaci dopravního provozu spojeného s dovozem odpadů v noční době
(22,00 hod. – 06.00 hod.)

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Posuzovaný materiál konstatuje, že vzhledem k charakteru záměru nemá jeho
realizace negativní vliv na povrchovou ani podzemní vodu.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Zpracovatel soudí, že vzhledem k transparentnosti procesu EIA bylo korektní
v dokumentaci alespoň popsat rozsah povolení k nakládání s vodami v souladu
s ustanovením § 8 odst. 1. písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod, aby
i nezainteresovaný čtenář si mohl vytvořit představu o celkové koncepci nakládání
s odpadními vodami.
V rámci
předkládaného posudku je proto doloženo Integrované povolení č.j.
KUOK/9436/04/OŽPZ/322 ze dne 18.4.2005., ze kterého kromě jiného je patrný i
způsob nakládání se vznikajícími odpadními vodami.
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Vzhledem k době vydání integrovaného povolení lze upozornit na existenci NV č.
229/2007 Sb., kterým se mění NV č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V tomto
smyslu je formulováno následující doporučení:
• v rámci změny integrovaného povolení aktualizovat v případě potřeby povolení k nakládání
s vodami v souladu s NV č. 229/2007 Sb.

D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že posuzovaný záměr nevyžaduje zábor půd, bude
realizován ve stávajících objektech v areálu Cement Hranice. Z hlediska znečištění
přichází v úvahu pouze úkapy ropných látek z vozidel zajišťujících dopravu odpadu.
Odpad bude řádně zabezpečen. Za předpokladu dodržování standardních opatření a
pravidelné kontroly technického stavu vozidel (resp. kontejnerů) je dle dokumentace
vliv záměru na znečištění půd minimální.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S ohledem na situování stávajícího areálu se konstatovat, že záměr nebude mít vlivy
na topografii respektive na erozi půdy. Za běžných podmínek záměr nebude mít vliv
na geologické a hydrogeologické podmínky ani nemůže ovlivnit žádné chráněné
území. Taktéž lze vyslovit souhlas s názorem, že záměr nemůže významněji ovlivnit
jakost půd.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že záměr bude realizován ve stávajících objektech. Záměr
nebude čerpat surovinové zdroje. Naopak dokumentace konstatuje, že záměr bude
mít pozitivní vliv v úspoře fosilních paliv.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze
vyslovit souhlas.

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Posuzovaný materiál konstatuje, že realizací záměru se nepředpokládá ovlivnění
nebo ohrožení žádného z rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů.
Dokumentace nepředpokládá žádné negativní vlivy na ekosystémy.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru na faunu, floru a ekosystémy se lze
ztotožnit.
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D.I.8 Vlivy na krajinu

Posuzovaný materiál konstatuje, že u záměru nebyly identifikovány žádné vlivy na
krajinu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru na krajinu se lze ztotožnit.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaný záměr neohrozí nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či
jiná díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizován na území, kde se výše uvedená
díla či památky nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými závěry je možné se ztotožnit.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
V dokumentaci je uvedeno, že v žádné z posuzovaných oblastí nebyly zjištěny
takové skutečnosti, které by realizaci navrhované stavby jednoznačně bránily.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že posuzovaný materiál postihl v podstatě
všechny očekávané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí i když již
s uvedenou výhradou, že dokumentace obsahuje velmi kusé a velmi zjednodušující
informace o celém záměru, což z hlediska jednoho z principů procesu EIA –
srozumitelnosti – neumožňuje čtenáři neinformovaném z jiných zdrojů o záměru, se
v předmětné dokumentaci dostatečně dobře orientovat. Proto bylo od oznamovatele
jako vyžádaný doplňující podklad vyžádáno platné integrované povolení, na kterém je
možné dokladovat zásadní aspekty provozu cementárny.
Lze souhlasit i s konstatováním, že přímo s předkládaným záměrem nebyly zjištěny
takové skutečnosti, které by realizaci navrhované stavby bránily. Na straně druhé je
však součásti posuzované dokumentace hluková studie, která dokladuje, že u
vybraných objektů nejbližší obytné zástavby lze očekávat hladiny akustického tlaku,
kde s chybou výpočtového modelu nelze vyloučit riziko překročení hygienického limitu
v noční době. Proto je v tomto směru do návrhu stanoviska příslušnému úřadu
formulováno odpovídající doporučení.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dokumentace konstatuje, že
ü z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevzniká možnost havárií nebo nestandardních
stavů, které by mohly mít významný negativní vliv na okolí
ü z hlediska vlivu na ovzduší spočívá potenciální možnost havárií nebo
nestandardních stavů, které by mohly mít vliv na okolí v riziku požáru
skladovaných odpadů. U těchto látek se však nejedná o riziko vzniku toxických
zplodin. Případný požár je navíc snadno zjistitelný a zlikvidovatelný
ü z hlediska těchto charakteristik nevzniká v souvislosti s realizací záměru možnost
havárií nebo nestandardních stavů, které by mohly mít vliv na zátěž okolí hlukem,
vibracemi, zářením, či výskytem hmyzu či škůdců
ü areálem závodu protéká Račí potok; společnost Cement Hranice má zpracován
povodňový plán a plán opatření v případě havarijního zhoršení jakosti
povrchových vod pro případ vzniku nestandardní situace v souvislosti se
zvýšením hladiny koryta potoka nebo akumulačních či retenčních nádrží nad
stanovenou mez, nebo pro případ zhoršení stavu vodohospodářských děl v areálu
závodu. Zařízení či objekty popisované v této dokumentaci nejsou bezprostředně
ohroženy.
ü z hlediska půd nevzniká možnost havárií nebo nestandardních stavů, které by
mohly mít negativní vliv na okolí
ü z hlediska horninového prostředí nevzniká možnost havárií nebo nestandardních
stavů, které by mohly mít vliv na okolí
ü z hlediska ekosystémů nevzniká možnost havárií nebo nestandardních stavů,
které by mohly mít vliv na okolí
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru záměru, který v zásadě znamená pouze záměnu alternativního
paliva za specifikované odpady lze s hodnocením této části dokumentace s určitými
výhradami souvisejícími s přílišnou obecností této kapitoly vyslovit souhlas. Pro další
přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
• všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle
harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení, či podle vnitřního plánu údržby
tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost, a aby vlivem poruchy nedocházelo
k havarijním situacím

32

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Posuzovaná dokumentace je předložena jednovariantně.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený postup lze akceptovat, protože se v zásadě jedná o změnu palivové základy,
zjevně bez nutnosti jakýchkoliv jiných technologických nebo organizačních změn.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní
hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace ze strany
zpracovatelského týmu posudku podstatnější připomínky s již prezentovanou
výhradou, že pro širší veřejnost dokumentace nenaplňuje zcela princip
srozumitelnosti, neboť popis technického řešení záměru je prezentován velmi obecně
a zjednodušeně. Je sice zjevné, že zpracovatel dokumentace vycházel ze
skutečnosti, že z hlediska popisu technologie záměru nedochází k žádným zásadním
změnám, avšak popis technického řešení, jakož například i opatření pro omezování
výstupů do životního prostředí (minimálně z hlediska ovzduší) zcela pominul. Taktéž
vstupní podklady prezentované v rozptylové studii nelze označit za zcela úplné, aby
bylo možno případně ověřit výstupy rozptylové studie. Naopak z hlukové studie
vyplývá, že nelze vyloučit riziko, že v noční době může ve vybraných výpočtových
místech představujících nejbližší objekty obytné zástavby docházet k překračování
hygienického limitu pro noc. I přes skutečnost, že tato situace bezprostředně
nesouvisí s náplní předkládané dokumentace, je na tuto skutečnost v rámci posudku
reagováno.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru bylo zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s dobrou vypovídací schopností a i přes
několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu posuzování
vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci
Ø byly požadovány v rámci vyjádření
zpracovatelem posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku

k dokumentaci

a

byly

akceptovány

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
Opatření pro fázi přípravy:
• v rámci energetického využívání vybraných odpadů budou využívány následující odpady:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

03 01 05: Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
07 02 13: Plastový odpad
15 02 03: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 03: Pneumatiky
19 12 04: Plasty a kaučuk
19 12 07: Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08:Textil
19 12 10: Spalitelný odpad
19 12 12:Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

• v rámci změny integrovaného povolení předloží oznamovatel OŽPZ Krajského úřadu
Olomouckého kraje autorizovaný odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném
znění; součástí posudku bude i jednoznačné dokladování skutečnosti, že emise TOC
-3
nevznikají ze spalovaného odpadu pro potvrzení emisního limitu TOC 50 mg.m ; s ohledem
na prezentované emise znečišťujících látek prostávající a výhledový stav dokladovat, proč
jsou měrné emise při spalování samotných odpadů nižší než při spalování alternativních
paliv
• v rámci změny integrovaného povolení předloží oznamovatel OŽPZ Krajského úřadu
Olomouckého kraje autorizovanou rozptylovou studii dle zákona č.86/2002 Sb., studie bude
obsahovat veškeré relevantní vstupy pro výpočet včetně množstevní a látkové bilance
množství plynu odváděného přes řešený zdroj
• v rámci změny integrovaného povolení budou doloženy protokoly
z měření emisí
provedeného při spalovacích zkouškách receptury nového paliva v roce 2007
• v rámci změny integrovaného povolení bude aktualizován provozní řád jako trvalá a závazná
součást místních provozních předpisů zdroje; do provozního řadu budou zapracovány
emisní limity vyplývající z přílohy č.2, bodu 2.1. NV č. 354/2002 Sb., emisní limit na TOC bude
stanoven s odkazem na závěry odborného posudku, změna provozního řádu musí být
projednána a následně odsouhlasena krajským úřadem
• v rámci změny integrovaného povolení provést denní a noční měření hladin akustického
tlaku v chráněném venkovním prostoru, které určí KHS Olomouckého kraje, jednoznačně
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však u nejbližších obytných objektů Cementářského sídliště ve vztahu k uvažovanému
záměru; pokud výsledky měření potvrdí výstupy hlukové studie společnosti AKUSTING s.r.o.
vedené pod číslem zakázky 07060, budou neprodleně provedena protihluková opatření dle
návrhu této studie; po jejich realizaci bude provedeno nové kontrolní měření hluku ve
shodných výpočtových bodech stanovených KHS Olomouckého kraje
• v souvislosti s energetickým využíváním vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice
a.s. nepřekročí maximální počet nákladních aut navážejících paliva současný stav, to je
maximálně 1 800 nákladních aut o nosnosti cca 25 tun; v rámci další přípravy jednoznačně
deklarovat minimalizaci dopravního provozu spojeného s dovozem odpadů v noční době
(22,00 hod. – 06.00 hod.)
• v rámci změny integrovaného povolení aktualizovat v případě potřeby povolení k nakládání
s vodami v souladu s NV č. 229/2007 Sb.

Pro fázi výstavby:
Vzhledem k charakteru záměru nejsou uplatňovány

Pro fázi provozu:
• k minimalizaci nepříznivých vlivů bude zajištěno dodržování následujících opatření:
§ důsledná kontrola kvality přijímaných odpadů a souladu s jejich dokumentací
§ zabránění znečišťování přístupových cest a okolí závodu dováženým odpadem
§ zabezpečení odpadů před znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy
odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prost ředí
§ plnění podmínek stanovených integrovaným povolením
• pro zkušební provoz spoluspalování odpadů bude respektován požadavek na odběr
reprezentativních vzorků odpadů k ověření shody s popisem odpadu; odebrané vzorky
budou uchovávány nejméně 1 měsíc po spálení příslušného odpadu
• po zahájení zkušebního provozu spoluspalování odpadů bude provedeno autorizované
měření emisí uvedeného zdroje znečišťování ovzduší
• všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle
harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení, či podle vnitřního plánu údržby
tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost, a aby vlivem poruchy nedocházelo
k havarijním situacím
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
1) MŽP ČR, odbor ochrany vod – interní sdělení
č.j.: 1024/740/08
vyjádření ze dne : 14.03.2008
Podstata vyjádření:
Souhlasí za předpokladu dodržování požadavků Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., které
nabylo účinnosti dne 1. 10. 2007.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené upozornění je zapracováno jako jedna z podmínek do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
2) MŽP ČR, odbor ochrany ovzduší
č.j.: 1084/820/08
vyjádření ze dne: 31.3. 2008
Podstata vyjádření:
a) Je připomenuto, že již v říjnu 2007 byly předány připomínky k oznámení záměru,
v nichž z hlediska věcné působnosti upozornili, že se jedná o záměr, který se týká
zařízení pro spoluspalování odpadu a v tomto smyslu požadovali korektní
respektování legislativy na ochranu ovzduší (zejména zákon o ochraně ovzduší č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 354/2002 Sb., v platných zněních) a komunitární
legislativy upravující spoluspalování odpadu v cementářských pecích (především
směrnice 2000/76/ES, ale také nařízení (ES) 174/2002). Po prostudování aktuálně
zveřejněné dokumentace je konstatováno, že do značné míry byl tento požadavek
reflektován, nicméně zůstaly některé vady, na které níže upozorňují:
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemůže reagovat na oznámení záměru, protože z dikce
posuzované dokumentace na str. 4 předposlední odstavec vyplývá, že předkládaná
dokumentace není pokračováním předchozího řízení, na které je pravděpodobně ve
vyjádření odboru ochrany ovzduší poukazováno. Odkazované oznámení nebylo
zřejmě s odkazem na konstatování zpracovatele dokumentace v rámci vypracování
posudku příslušným úřadem zpracovateli posudku poskytnuto.
b) Nadále není zcela vyjasněno používání pojmů pro materiál k otopu pece, viz např.
na str. 7 „Charakterem záměru je využívání spalitelných odpadů (bez nebezpečných
vlastností) jako paliva pro rotační pec na výpal cementového slínku. V podstatě se
jedná o palivo, které je v procesu používáno již v současnosti pod názvem alternativní
palivo (AP) a slouží jako náhrada neobnovitelného zdroje energie – uhlí“. Na druhé
straně je důležité, že je akceptováno zařazení těchto „alternativních paliv“ mezi
odpady (str. 10). V případě MKM (která nemusí být odpadem) opětně upozorňujeme
na primární význam nařízení (ES) 1774/2002, které povolení jejího spalování
podmiňuje použitím směrnice 2000/76/ES (v textu není toto nařízení zmíněno).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Koncepce týkající se spoluspalování odpadů je předkládaným posudkem striktně
dodržena s tím, že v podmínkách návrhu stanoviska jsou vyjmenovány odpady, pro
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které je v rámci posudku navrženo vydat souhlasné stanovisko z hlediska jejich
energetického využívání v cementárně Cement Hranice.
Otázka masokostní moučky ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu
č.1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných
produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě není posudkem řešena. Zpracovatel
dokumentace se o ní jako o odpadu nezmiňuje. Zpracovatel posudku tedy konstatuje,
že navrhované souhlasné stanovisko se netýká případného spalování masokostní
moučky ve vztahu k rozsahu a obsahu posuzovaného záměru.
c) V činnostech při dodávce odpadu (str. 11) není uvedena povinnost odběru
reprezentativních vzorků a jejich uchování nejméně 1 měsíc po spálení příslušné
dodávky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z charakteru záměru je patrné, že jsou uvažovány odpady v kategorii ostatní odpad.
Paragraf 4 NV 354/2002 Sb. v platném znění v odstavci 4) písm. b) hovoří o odběru
reprezentativních vzorků nebezpečného odpadu. Dle názoru zpracovatele posudku
na straně jedné se odborem ochrany ovzduší uvedený požadavek týká
nebezpečných odpadů, kterými se předkládaný záměr nezabývá, na straně druhé i
s ohledem na bilance emisí komentovaných v předcházejících částech posudku
považuje zpracovatel posudku za vhodné, aby v rámci zkušebního provozu byl výše
uvedený požadavek respektován i pro odpady, které jsou řešeny v rámci
předkládaného záměru. V tomto smyslu je formulováno i jedno z doporučení do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
d) V případě výjimky z emisního limitu pro TOC (str. 13) 50 mg/m3 namísto 10 mg/m3,
připomínáme, že je sice možná, ale orgánu vydávajícímu integrované povolení musí
být prokázáno, že tyto emise nevznikají ze spalování odpadu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenou připomínkou lze vyslovit souhlas a v tomto smyslu je formulováno
doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
e) Je upozorněno na nejasnost data zpracování přiložené rozptylové studie (10.
květen 2006), přičemž v dokumentaci na str. 17 je zmiňován rok zpracování 2007.
Z přiložené rozptylové studie nelze vyhodnotit, jak se projeví působení provozu zdroje
na jeho okolí případnou změnou paliva, což je předmětem předkládaného záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenou připomínkou se lze zcela ztotožnit. Zpracovatele posudku významněji
netíží otázka data rozptylové studie, protože se jedná evidentně o tiskovou chybu,
jako spíše skutečnost, že v souladu s názorem odboru ochrany ovzduší MŽP
skutečně nelze z přiložené rozptylové studie vyhodnotit a zejména ověřit, jak se
projeví působení provozu zdroje na jeho okolí případnou změnou paliva. Proto je
v návrhu stanoviska formulováno doporučení v tom smyslu, aby podmínkou vydání
změny integrovaného povolení bylo vypracování autorizovaného odborného posudku
a autorizované rozptylové studie.
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3) Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí
č.j.: OŽP/6472/08
vyjádření ze dne: 7.4. 2008
Podstata vyjádření:
a) Rada města Hranic vzala na vědomí dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí
a k této dokumentaci nemá připomínky.
b) Je požadováno, aby maximální počet nákladních aut, navážejících paliva,
nepřekročil současný stav, tj. ročně cca 1500 – 1800 nákladních aut o nosnosti 25
tun.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tento požadavek je jednoznačně zapracován do podmínek návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
c) Dále je požadováno, aby navržené odpady byly jako paliva pro výrobu
cementářského slínku ve společnosti Cement Hranice a.s. využívány pouze ve formě
stávajících směsí současných alternativních paliv s jejich odpovídajícími
charakteristikami a vlastnostmi a aby tento požadavek byl podmínkami zajištěn také
v rámci příslušných správních řízení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Emisní limity pro spoluspalování odpadů v cementářský pecích jsou jasné a
provozovatel je musí plnit. Protože je zřejmé, že by principielně nemělo dojít
k významnější změně oproti stávajícímu stavu, nelze ani předpokládat, že by došlo
k zaznamenatelné změně imisní situace v zájmovém území. Způsob použití
spalovaných odpadů bude upraven aktualizací provozního řádu. Dle názoru
zpracovatele posudku však nemůže dojít k významnější změně v porovnání se
stávajícím stavem.
4) Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Olomouc
č.j.: ČIŽP/48/OOH/0805341.001/07/OPM
vyjádření ze dne: 26.3. 2008
Podstata vyjádření:
ČIŽP OI Olomouc nemá k předloženému záměru připomínky a na dalším posuzování
záměru netrvá.

5) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
č.j.: H555M2PR0141S/120308
vyjádření ze dne: 16.4. 2008
Podstata vyjádření:
K předloženému oznámení nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky
a vydává souhlasné vyjádření.
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6) Olomoucký kraj, Ing. Horák
náměstek hejtmana
č.j.: KÚOK/24726/2008-2/566
vyjádření ze dne: 26.3. 2008
Podstata vyjádření:
Olomoucký kraj nepožaduje dále záměr posuzovat podle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění. Potřebnou ochranu životního prostředí a dopady realizace tohoto
investičního záměru lze dostatečně posoudit a zajistit ve správním řízení.

7) Krajský úřad Olomouckého kraje, OŽPZ
č.j.: KÚOK/24437/2008/OŽPZ/7288
vyjádření ze dne: 2.4. 2008
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska vlivů na PUPFL nejsou připomínky, vliv nenastává
b) Z hlediska ochrany přírody nejsou připomínky
c) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky
d) Z hlediska vodního hospodářství a orgánu státní správy rybářství bez připomínek.
e) Z hlediska ochrany ovzduší je konstatováno, že dle platného integrovaného
povolení jsou pro předmětný zdroj stanoveny emisní limity, které zohledňují
současné spoluspalování alternativních paliv. Realizace předloženého záměru
vyvolává požadavek na změnu (zpřísnění) emisních limitů uvedených v integrovaném
povolení, a to pro HCl 10 mg/m3 a HF 1 mg/m3 (z titulu zajištění souladu s nařízením
vlády). Pro TOC (celkový organický uhlík) stanovuje nařízení vlády specifický emisní
limit 10 mg/m3, integrovaným povolením je stanoven emisní limit pro TOC 50 mg/m3.
Z výsledků měření vyplývá, že emisní limit 10 mg/m3 není zdroj znečišťování schopen
plnit, současně je zřejmé, že tyto emise nevznikají ze spoluspalování odpadu.
V daném případě lze využít možnosti – úlevy, kterou připouští nařízení vlády a emisní
limit ponechat v původní výši t.j. 50 mg/m3. Podmínky monitoringu již v současné době
(t.j. dle platného integrovaného povolení) splňují legislativní požadavky na
spoluspalování odpadu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený názor není v rozporu se stanoviskem zpracovatele posudku. V případě
výjimky z emisního limitu pro TOC (str. 13) 50 mg/m3 namísto 10 mg/m3, je
v podmínkách posudku uvedeno, že je sice možná, ale orgánu vydávajícímu
integrované povolení musí být prokázáno, že tyto emise nevznikají ze spalování
odpadu. V tomto smyslu je také formulováno jedno z doporučení v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
f) Z hlediska orgánu odpadového hospodářství je konstatováno, přijímání odpadů lze
provozovat pouze se souhlasem krajského úřadu dle §14 odst, 1 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, k provozování tohoto zařízení a s provozním řádem.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek vyplývá z příslušného složkového zákona a souvisejících
prováděcích předpisů a musí být respektován bez ohledu na proces posuzování vlivů
na životní prostředí.
8) MŽP ČR, odbor péče o krajinu
č.j.: 1193/6110/08, 19505/ENV/08
vyjádření ze dne: 18.3. 2008
Podstata vyjádření:
V působnosti odboru péče o krajinu nejsou uplatňovány připomínky k předložené
dokumentaci.
Pozn.: Veškerá vyjádření
předkládaného posudku.

obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v příloze č. 1
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je umístěn ve Olomouckém kraji, v katastrálním území Hranice.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na imisní a akustickou
situaci.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně
Cement Hranice
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Stanislavem Postbieglem, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně
Cement Hranice
ve variantě navržené oznamovatelem
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a
dalšími předpisy. Podmínkou tohoto konstatování je respektování doporučení
vyplývajících ze stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 Praha 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65,
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:
STANOVISKO K POSOUZENÍ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:
Energetické
využívání
vybraných
v cementárně Cement Hranice

odpadů

I.2. Kapacita (rozsah) záměru:
60 000 tun spalovaného odpadu za rok
odpady katalogových čísel:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

I.3. Umístění:

03 01 05: Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
07 02 13: Plastový odpad
15 02 03: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
16 01 03: Pneumatiky
19 12 04: Plasty a kaučuk
19 12 07: Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08: Textil
19 12 10: Spalitelný odpad
19 12 12: Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z
mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
číslem 19 12 11

kraj: Olomoucký
obec: Hranice
KÚ: Hranice

I.4. Obchodní firma oznamovatele:
Cement Hranice, akciová společnost
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I.5. IČ oznamovatele:

15504077

I.6. Sídlo oznamovatele:

Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288
7 5 3 3 9 – Hranice I - město
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II. Průběh posuzování
II.1. Dokumentace :
Dokumentace ve smyslu §6 odstavce 5) resp. §8 zákona č.100/2001 Sb. v platném
znění byla vypracováno v únoru 2008 oprávněnou osobou Ing. Stanislavem
Postbieglem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.
1178/159/OPVŽP/97
II.2. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, číslo autorizace 45657/ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v červnu 2008.
II.3. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Zveřejnění dokumentace v souladu s §8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění bylo provedeno dne 4.3.2008
Ø Zpracovatel posudku byl pověřen dne: 25.04.2008
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 25.06.2008
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení
doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě
navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto
stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
ü MŽP ČR, odbor ochrany vod – interní sdělení
č.j.: 1024/740/08
vyjádření ze dne : 14.03.2008
ü MŽP ČR, odbor ochrany ovzduší
č.j.: 1084/820/08
vyjádření ze dne: 31.3. 2008
ü Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí
č.j.: OŽP/6472/08
vyjádření ze dne: 7.4. 2008
ü Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Olomouc
č.j.: ČIŽP/48/OOH/0805341.001/07/OPM
vyjádření ze dne: 26.3. 2008
ü Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
č.j.: H555M2PR0141S/120308
vyjádření ze dne: 16.4. 2008
ü Olomoucký kraj, Ing. Horák
náměstek hejtmana
č.j.: KÚOK/24726/2008-2/566
vyjádření ze dne: 26.3. 2008
ü Krajský úřad Olomouckého kraje, OŽPZ
č.j.: KÚOK/24437/2008/OŽPZ/7288
vyjádření ze dne: 2.4. 2008
ü MŽP ČR, odbor péče o krajinu
č.j.: 1193/6110/08, 19505/ENV/08
vyjádření ze dne: 18.3. 2008
:
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na imisní a
akustickou situaci. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit
v souvislosti se změnou kapacity za malé a málo významné. Při respektování
navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze
vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci popsáno akceptovatelně pro možnost posouzení
vlivů záměru na životní prostředí, detailnější řešení se s ohledem na požadavky
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy
záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. V rámci
vypracování posudku bylo vyžádáno platné integrované povolení, které je přílohou
vypracovaného posudku.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi
přípravy, výstavby a provozu záměru.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces
EIA.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel
jednovariantní řešení, příslušným úřadem nebylo požadováno doplnění variant.

5

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice

III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 8 vyjádření dotčených
územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů, která jsou uvedena
pod bodem II.6. tohoto stanoviska.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v příslušné části posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována,
respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně
zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou
akceptovány.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace, posudku a vyjádření k nim uplatněných, vydává
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), na základě dokumentace
o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, dotčených správních úřadů, zpracovaného posudku a výsledků veřejného
projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru
Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně
Cement Hranice
ve variantě navržené oznamovatelem
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako
podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:

Opatření pro fázi přípravy:
• v rámci energetického využívání vybraných odpadů budou využívány následující odpady:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

03 01 05: Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
07 02 13: Plastový odpad
15 02 03: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 03: Pneumatiky
19 12 04: Plasty a kaučuk
19 12 07: Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08:Textil
19 12 10: Spalitelný odpad
19 12 12:Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

• v rámci změny integrovaného povolení předloží oznamovatel OŽPZ Krajského úřadu
Olomouckého kraje autorizovaný odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném
znění; součástí posudku bude i jednoznačné dokladování skutečnosti, že emise TOC
nevznikají ze spalovaného odpadu pro potvrzení emisního limitu TOC 50 mg.m-3;
s ohledem na prezentované emise znečišťujících látek prostávající a výhledový stav
dokladovat, proč jsou měrné emise při spalování samotných odpadů nižší než při
spalování alternativních paliv
• v rámci změny integrovaného povolení předloží oznamovatel OŽPZ Krajského úřadu
Olomouckého kraje autorizovanou rozptylovou studii dle zákona č.86/2002 Sb., studie bude
obsahovat veškeré relevantní vstupy pro výpočet včetně množstevní a látkové bilance
množství plynu odváděného přes řešený zdroj
• v rámci změny integrovaného povolení budou doloženy protokoly
z měření emisí
provedeného při spalovacích zkouškách receptury nového paliva v roce 2007
• v rámci změny integrovaného povolení bude aktualizován provozní řád jako trvalá a
závazná součást místních provozních předpisů zdroje; do provozního řadu budou
zapracovány emisní limity vyplývající z přílohy č.2, bodu 2.1. NV č. 354/2002 Sb., emisní
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limit na TOC bude stanoven s odkazem na závěry odborného posudku, změna provozního
řádu musí být projednána a následně odsouhlasena krajským úřadem
• v rámci změny integrovaného povolení provést denní a noční měření hladin akustického
tlaku v chráněném venkovním prostoru, které určí KHS Olomouckého kraje, jednoznačně
však u nejbližších obytných objektů Cementářského sídliště ve vztahu k uvažovanému
záměru; pokud výsledky měření potvrdí výstupy hlukové studie společnosti AKUSTING
s.r.o. vedené pod číslem zakázky 07060, budou neprodleně provedena protihluková
opatření dle návrhu této studie; po jejich realizaci bude provedeno nové kontrolní měření
hluku ve shodných výpočtových bodech stanovených KHS Olomouckého kraje
• v souvislosti s energetickým využíváním vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice
a.s. nepřekročí maximální počet nákladních aut navážejících paliva současný stav, to je
maximálně 1 800 nákladních aut o nosnosti cca 25 tun; v rámci další přípravy jednoznačně
deklarovat minimalizaci dopravního provozu spojeného s dovozem odpadů v noční době
(22,00 hod. – 06.00 hod.)
• v rámci změny integrovaného povolení aktualizovat v případě potřeby povolení k nakládání
s vodami v souladu s NV č. 229/2007 Sb.

Pro fázi výstavby:
Vzhledem k charakteru záměru nejsou uplatňovány

Pro fázi provozu:
• k minimalizaci nepříznivých vlivů bude zajištěno dodržování následujících opatření:
§ důsledná kontrola kvality přijímaných odpadů a souladu s jejich dokumentací
§ zabránění znečišťování přístupových cest a okolí závodu dováženým odpadem
§ zabezpečení odpadů před znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy
odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prost ředí
§ plnění podmínek stanovených integrovaným povolením
• pro zkušební provoz spoluspalování odpadů bude respektován požadavek na odběr
reprezentativních vzorků odpadů k ověření shody s popisem odpadu; odebrané vzorky
budou uchovávány nejméně 1 měsíc po spálení příslušného odpadu
• po zahájení zkušebního provozu spoluspalování odpadů bude provedeno autorizované
měření emisí uvedeného zdroje znečišťování ovzduší
• všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle
harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení, či podle vnitřního plánu údržby
tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost, a aby vlivem poruchy nedocházelo
k havarijním situacím
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Příloha 1 – Vyjádření k posuzovanému záměru
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