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ÚVOD
Předloţený posudek je zpracován dle § 9, v rozsahu přílohy č. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonŧ (zákon o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisŧ (dále
jen zákon).
Předkládaný posudek je zpracován na základě pověření
prostředí dopisem č.j. 110974/ENV/10 ze dne 16. 12. 2010.

Ministerstva ţivotního

Předmětem posouzení je dokumentace vlivŧ záměru „Nový biokotel K12 a turbína
TG7“ na ţivotní prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4
zákona. Odpovědným zpracovatelem dokumentace je Ing. Jana Vohralíková, drţitelka
osvědčení odborné zpŧsobilosti podle zákona, č.o. 17321/4744/OEP/92.
Předmětem záměru je instalace kotle K12 na biomasu o tepelném výkonu 110 MWt a
turbíny s generátorem TG7 o jmenovitém výkonu 41 MWe. Vyrobená pára bude slouţit pro
technologickou spotřebu závodu a dále k výrobě elektrické energie, jejíţ přebytky budou
dodávány do veřejné sítě. Stávající mazutový kotel (K10) o tepelném výkonu 128 MWt bude
odstaven a demontován.
Předloţené oznámení Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „příslušný úřad“)
dopisem ze dne 8. 6. 2010 rozeslalo dotčeným územním samosprávným celkŧm a dotčeným
správním úřadŧm ke zveřejnění a k vyjádření. Na základě provedeného zjišťovacího řízení
dospěl příslušný úřad k závěru, ţe záměr má významný vliv na ţivotní prostředí a bude
posuzován podle zákona s tím, ţe dokumentaci je třeba zpracovat především s dŧrazem na
následující oblasti:
1.

Do dokumentace záměru doloţit a zapracovat plnění podmínky 8.8 integrovaného
povolení (sníţení specifických emisí pachových látek a sníţení hlučnosti).

2.

Z hlediska ochrany ovzduší (problematika pachových látek, tuhých znečišťujících
látek, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidŧ dusíku, atd.) do dokumentace
zapracovat podmínky a připomínky města Štětí, Krajského úřadu Ústeckého kraje,
České inspekce ţivotního prostředí, Ministerstva ţivotního prostředí, odboru ochrany
ovzduší a Pracovní skupiny pro sniţování zápachu ve Štětí.

3.

Podrobně rozpracovat zhodnocení celkové emisní situace výrobního areálu před a po
realizaci záměru.

4.

Prověřit a v dokumentaci zohlednit variantní řešení záměru, které prověří jak moţné
sníţení hlučnosti záměru vč. dopravy paliva po ţeleznici, tak moţné sníţení emisí
pachových a znečišťujících látek ve vazbě na výše uvedené body č. 1 a 2 tohoto závěru
zjišťovacího řízení.

5.

Zpracovat moţnosti alternativního vyuţití popelovin vznikajících provozem kotle
K12, aby jejich vyuţívání nemuselo být nadále spojeno pouze se zasypáváním
zbytkových jam po těţbě štěrkopísku.

6.

Do dokumentace zapracovat připomínky a poţadavky Ministerstva ţivotního
prostředí, odboru integrované prevence a IRZ, na doplnění informací u porovnání
pouţité technologie s nejlepší dostupnou technologií (BAT) ve vztahu k příslušným
kapitolám BREF dokumentu.

7.

Uvést řádné zařazení záměru dle zákona.
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8.

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny poţadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Po předloţení dokumentace oznamovatelem rozeslal příslušný úřad dopisem ze dne
29. 10. 2010 dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkŧm a dotčeným správním
úřadŧm ke zveřejnění a k vyjádření.
Zpracovatelem posudku je Ing. Josef Tomášek, CSc., drţitel osvědčení o odborné
zpŧsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,
č. o. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouţením autorizace na 5 let č.j.: 45139/ENV/06
ze dne 7. 7. 2006.
Úkolem tohoto posudku je:
- Zhodnotit správnost a úplnost dokumentace podle poţadavkŧ §9 zákona
č. 100/2001 Sb.,
- vypořádat vyjádření dotčených
samosprávních celkŧ a veřejnosti,

správních

úřadŧ,

dotčených

územních

- vypracovat návrh stanoviska pro příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb.,
kterým je Ministerstvo ţivotního prostředí.
Vzhledem k nejasnostem v dokumentaci především v oblasti ochrany ovzduší, hluku a
dopravy poţádal zpracovatel posudku dopisem ze dne 11. 1. 2011 oznamovatele v souladu § 9
odst. 6 zákona o doplňující podklady. Doplňující podklady byly zpracovateli posudku
doručeny postupně a souhrnně dne 24. 2. 2011.
Zpracovatel posudku vycházel při hodnocení dokumentace ze všech dostupných
zdrojŧ informací, tedy z oznámení, dokumentace a všech vyjádření dotčených správních
úřadŧ, dotčených územních samosprávných celkŧ a veřejnosti, podkladŧ vyţádaných od
oznamovatele a dále z vlastních zkušeností při hodnocení obdobných aktivit.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Nový biokotel K12 a turbína TG7

2. Kapacita (rozsah) záměru
V rámci výstavby BIO-bloku bude instalován nový kotel K 12 na biomasu o tepelném
výkonu 110 MWt, který bude vyrábět 140 tun páry/hod o parametrech 9,4 MPa (abs), 535°C.
Pára bude slouţit pro technologickou spotřebu v závodu na výrobu buničiny a papíru.
Vyrobená pára bude dále vyuţívána k výrobě elektrické energie v kogeneračním uspořádání a
za tím účelem bude instalována nová turbína s generátorem TG 7 o jmenovitém výkonu 41
MWe. Stávající kotel K10 bude demontován. Stávající kotel K11 o tepelném výkonu 110
MWt spalující uhlí a biomasu bude do budoucna spalovat pouze hnědé uhlí. Skladování
mazutu na energetice bude ukončeno. Předpokládaná provozní doba BIO-bloku je 8500 hodin
za rok s koeficientem vyuţití BIO-bloku 0,9. Součástí záměru jsou opatření k sníţení emisní
zátěţe, z nichţ některá jiţ byla v předstihu realizována (na vápenné peci instalace
kombinovaného hořáku ZP/TTO na vápenné peci s cílem sníţit spotřebu TTO, instalace
nového elektrofiltru č. 5 na regeneračním kotli)

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
obec:
k.ú.

Ústecký
Štětí
Štětí

4. Obchodní firma oznamovatele
Mondi Štětí a.s.

5. IČ oznamovatele
261 61 516

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Litoměřická 272
41 108 Štětí

7. Oprávněný zástupce
Ing. Petr Sedláček
tel. 602 217 798
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace vlivŧ záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“ na ţivotní prostředí
(dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona a z tohoto pohledu
odpovídá poţadavkŧm cit. zákona.
Vlastní dokumentace obsahuje 148 stran textu a následující přílohy:
Příloha č.1

Stanovisko stavebního úřadu o souladu záměru s územním plánem,

Příloha č.2

Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení ochrany přírody
a krajiny podle §45 písm. i) odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.,

Příloha č.3

Rozptylová studie včetně příloh,

Příloha č.4

Hluková studie včetně příloh,

Příloha č.5

Situace záměru, v.č. TP-A-0916 - Generel závodu, v.č. TP-A-0927,

Příloha č.6

Detailní seznam PS a SO,

Příloha č.7

Studie zdravotních rizik,

Příloha č.8

Rozptylová studie – rok 2009 včetně příloh (stávající stav),

Příloha č.9

Stanovisko MŢP - ze dne 24.8. 2010, č.j. 73078/ENV/10,

Příloha č.10

Studie likvidace zapáchajících látek na kotlích energetiky Mondi Štětí.

Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje
o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloţeny odpovídajícím a dostatečným
zpŧsobem.
Část B - Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje
po formální stránce poţadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola
komentována v další části předkládaného posudku.
Část C - Údaje o stavu ţivotního prostředí v dotčeném území lze označit ve vztahu
k uvaţovanému záměru za dostatečné. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována
v další části předkládaného posudku.
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivŧ záměru na obyvatelstvo
a ţivotní prostředí - obsahuje všechny povinné kapitoly této části dokumentace:
I. Charakteristika předpokládaných vlivŧ záměru na obyvatelstvo a ŢP a hodnocení
jejich velikosti a významnosti
II. Komplexní charakteristika vlivŧ záměru na ţivotní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a moţnosti přeshraničních vlivŧ
III. Charakteristika environmentálních rizik při moţných haváriích a nestandardních
stavech
IV. Charakteristika opatření
nepříznivých vlivŧ na ŢP

k

prevenci,
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vyloučení,

sníţení,

popř.

kompenzaci

V. Charakteristika pouţitých metod prognózování a výchozích předpokladŧ při
hodnocení vlivŧ na ţivotní prostředí
VI. Charakteristika nedostatkŧ ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Předloţená dokumentace obsahuje dále poţadovanou E - Porovnání variant řešení
záměru, kapitola F – Závěr je nesprávně uvedena jako doplňující údaje, kapitolu G.
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a kapitolu H. Přílohy, která
obsahuje spolu s ostatními přílohami povinné vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně
plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45 i odst. 1 zákona č.
114/1992., v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska obsahové náplně dokumentace záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“
v podstatě odpovídá poţadavkům přílohy č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění
a rozsah lze povaţovat za akceptovatelný pro další pokračování procesu posuzování vlivů na
ţivotní prostředí. Metodicky je však nezbytné konstatovat, ţe předloţený materiál zejména
v kapitole D a F ne vţdy zcela odpovídá obsahu dle přílohy č 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Z hlediska obsahu a kvality je dokumentace zpracována na dobré profesionální
úrovni, s výjimkou drobných formálních nepřesností. Po metodické stránce dokumentace
odpovídá zásadním poţadavkům správné praxe hodnocení vlivů na ţivotní prostředí.
V dokumentaci je věnována odpovídající pozornost všem zásadním aspektům vlivů na
ţivotní prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným záměrem. S ohledem na charakter
a umístění posuzovaného záměru byla zvýšená pozornost věnována zejména problematice
ochrany ovzduší, hluku a veřejného zdraví.
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“
na ţivotní prostředí povaţuje zpracovatel posudku v této etapě přípravy záměru za dostačující
k moţnosti posoudit vlivy na ţivotní prostředí, formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na ţivotní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad –
Ministerstvo ţivotního prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Dořešení, zpřesnění nebo doplnění některých skutečností můţe být provedeno v rámci další
projektové přípravy záměru, a to i na základě poţadavků vyplývajících z procesu posuzování
vlivů na ţivotní prostředí.
Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, které si zpracovatel posudku
vyţádal od oznamovatele ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. slouţily k potvrzení
predikce vlivů na ţivotní prostředí. Vyţádané podklady reagovaly na obdrţené zásadní
připomínky k dokumentaci, avšak neměly zásadní vliv na celkový výsledek hodnocení vlivů
předmětného záměru na ţivotní prostředí. Těmito podklady jsou Plán protihlukových opatření
pro období 2011 – 2015, Plán sniţování zápachu, Zdravotní rizika sloučenin redukované síry,
bilance automobilové dopravy se zohledněním ţelezniční dopravy a hlukové mapy budoucí
akustické zátěţe Mondi Štětí a.s. se zohledněním navrţených protihlukových opatření.
Níţe uvádíme, jak zpracovatel dokumentace vypořádal poţadavky na zpracování
dokumentace dle závěru zjišťovacího řízení vydané MŢP dne 24. 8. 2010.
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Poţadavky MŢP na doplnění:
1.

Do dokumentace záměru doloţit a zapracovat plnění podmínky 8.8 integrovaného
povolení (sníţení specifických emisí pachových látek a sníţení hlučnosti).

2.

Z hlediska ochrany ovzduší (problematika pachových látek, tuhých znečišťujících
látek, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidŧ dusíku, atd.) do dokumentace
zapracovat podmínky a připomínky města Štětí, Krajského úřadu Ústeckého kraje,
České inspekce ţivotního prostředí, Ministerstva ţivotního prostředí, odboru ochrany
ovzduší a Pracovní skupiny pro sniţování zápachu ve Štětí.

3.

Podrobně rozpracovat zhodnocení celkové emisní situace výrobního areálu před a po
realizaci záměru.

4.

Prověřit a v dokumentaci zohlednit variantní řešení záměru, které prověří jak moţné
sníţení hlučnosti záměru vč. dopravy paliva po ţeleznici, tak moţné sníţení emisí
pachových a znečišťujících látek ve vazbě na výše uvedené body č. 1 a 2 tohoto závěru
zjišťovacího řízení.

5.

Zpracovat moţnosti alternativního vyuţití popelovin vznikajících provozem kotle
K12, aby jejich vyuţívání nemuselo být nadále spojeno pouze se zasypáváním
zbytkových jam po těţbě štěrkopísku.

6.

Do dokumentace zapracovat připomínky a poţadavky Ministerstva ţivotního
prostředí, odboru integrované prevence a IRZ, na doplnění informací u porovnání
pouţité technologie s nejlepší dostupnou technologií (BAT) ve vztahu k příslušným
kapitolám BREF dokumentu.

7.

Uvést řádné zařazení záměru dle zákona.

8.

Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny poţadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

ad 1)
Podmínka 8.8 integrovaného povolení zní:
Při kaţdé nové investiční akci realizovat současně investice ke sníţení specifických emisí
(sníţení emisí pachových látek v souladu s plánem zpracovaným dle § 11 odst., písm. t)
zákona o ochraně ovzduší) a sniţování hlučnosti. Trvalou pozornost věnovat i problematice
sniţování zatíţení odpadních vod, vypouštěných do Labe.
A. Ovzduší
V souvislosti s novým záměrem budou realizována následující opatření na stávajících zdrojích
znečišťování ovzduší, tj.:
a) Odstavení stávajícího kotle K10 na těţký topný olej včetně výhledového zrušení
skladu mazutu na energetice,
b) Kompenzační opatření na stávajícím kotli K11 s cílem sníţení emisí NOx,
c) Instalace kombinovaného hořáku na vápenné peci pro spalování zemního plynu a TTO
s cílem sníţit spotřebu mazutu,
d) Kompenzační opatření na regeneračním kotli s cílem sníţení emisí prachu.
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B. Hluk
Podmínka 8.7 integrovaného povolení zní:
Z hlediska sniţování hlučnosti z provozu areálu bude dodrţen plán sniţování hlučnosti, který
bude kaţdoročně aktualizován a na závěr kaţdého kalendářního roku provozovatel doloţí
Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územnímu pracovišti Litoměřice, měřící
protokol, který prokáţe účinnost protihlukových opatření provedených v kaţdém konkrétním
roce.
a) Oznamovatel Mondi, a.s. bez ohledu na nové investice plní bod 8.7 integrovaného
povolení a kaţdoročně provádí protihluková opatření v souladu s plánem sniţování
hlučnosti.
b) Vliv hluku v souvislosti s novu výstavbou byl proveden v hlukové studii, která je
přílohou předkládané dokumentace, ze závěrŧ studie vyplývá, ţe při dodrţení
vstupních parametrŧ nově umisťovaných zdrojŧ hluku je navýšení hluku nepatrné a
hygienické limity nebudou zhoršeny.
c) Přílohou dokumentace je studie hodnocení vlivŧ hluku na veřejné zdraví, ze závěrŧ
vyplývá, ţe vypočtené zvýšení hlukové zátěţe okolí výrobního areálu po realizaci
záměru není významné a subjektivně by nemělo být postřehnutelné
ad 2) Podstata vyjádření (Město Štětí): Záměr není v souladu s podmínkou č. 8.8 platného
IP pro Mondi Štětí, tj. při kaţdé nové investiční akci realizovat současně investice ke
sníţení specifických emisí (sníţení emisí pachových látek v souladu s plánem
zpracovaným dle § 11 odst. 1 písm. t) zákona o ochraně ovzduší). Záměr nesniţuje
emise.
Vypořádání: záměr v rámci kompenzačních opatření sniţuje emise opatření na
stávajících zdrojích znečišťování. Nový kotel bude s rezervou splňovat platné emisní
limity.
Imisní situace před a po realizaci nového záměru jsou vyhodnoceny v rozptylové
studii se závěrem, ţe k významné změně nedojde.
Pokud se týká sníţení emisí pachových látek, v souvislosti s novým záměrem dojde k
odstavení mazutového hospodářství, které je významným zdrojem emisí pachových
látek.
Současně budou provedena kompenzační opatření na stávajícím regeneračním kotli
(instalace elektrostatického odlučovače). To přinese sníţení epizod emisí
zapáchajících látek z dŧvodu poruchy na elektrofiltrech (při poruše na elektrofiltru
musí být sníţen výkon kotle a v takovém případě nejsou zapáchající látky spalovány).
Podstata vyjádření (Město Štětí): Zpracovat variantní řešení záměru tak aby byla
prověřena moţnost vyuţití nového záměru i ke sníţení specifických emisí pachových
látek a tím byla podmínka č. 8.8 IP naplněna.
Vypořádání: Studie za účelem prověření moţnosti odvedení pachových látek ze
stávajících zdrojŧ je předkládané dokumentace. Ze závěrŧ studie vyplývá, ţe likvidace
emisí pachových látek z uvedených provozŧ metodou odsávání jednotlivých objektŧ a
spalování odsávaného vzduchu na kotlích energetiky K11 a K12 naráţí na významné
problémy, proto v souladu s BAT povaţujeme odsávání prostoru výroben a vyuţívání
vzduchu pro spalování v kotlích energetiky K11 a K12 za neefektivní a doporučujeme
7

se soustředit na detekci jednotlivých lokálních zdrojŧ emisí pachových látek například
zmíněnou metodou LDAR a jejich intenzity ve vytipovaných provozech a na základě
těchto údajŧ řešit likvidaci emisí pachových látek odstraňováním přímo u zdroje.
Podstata vyjádření (KÚ Ústeckého kraje):
Provozem kotle K12 budou dodrţovány garantované emisní limity pro CO ve výši 100
mg/m3, NOx ve výši 200 mg/m3, SO2 ve výši 200 mg/m3 a pro TZL ve výši 20 mg/m3
(přepočteno na normální podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 6%).
Po uvedení kotle K12 do provozu bude stávající kotel K10 trvale odstaven z provozu.
Po uvedení kotle K12 do provozu budou pro kotel K11 sníţeny emisní stropy na
hodnoty 700 t/rok pro SO2, 350 t/rok pro NOx a 18 t/rok pro TZL.
Jako kompenzační opatření bude na stávajícím kotli K11 provedena úprava
recirkulace spalin s cílem sníţit emise NOx, na vápenné peci bude instalován
kombinovaný hořák ZP/TTO s cílem sníţit spotřebu TTO a na regeneračním kotli
bude instalován nový elektrofiltr č. 5 a vysokofrekvenční zdroj s cílem sníţit emise
TZL.
V kotlích K11 (směs biomasa a uhlí) a K12 (pouze biomasa) bude spalována pouze
biomasa splňující podmínky uvedené v § 2 odst. b) nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Vypořádání v dokumentaci:
Všechny poţadavky KUUK 1 aţ 5 budou splněny a jsou zohledněny v dokumentaci.
Splnění uvedených podmínek je pro oznamovatele závazné a všechny podmínky jsou
uvedeny v části Opatření k prevenci, sníţení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivŧ na
ţivotní prostředí předkládané dokumentace.
Podstata vyjádření (Česká inspekce ţivotního prostředí, ochrana ovzduší):
1. Zhodnotit celkovou emisní situaci před a po realizaci záměru
2. Kotel K12 by měl dosahovat niţší úroveň emisí TZL neţ navrhovaných 20 mg/Nm3
při 6% O2 (úroveň BAT 5 – 20 mg/Nm3 při 6% O2)
Vypořádání v dokumentaci:
ad 1) - Emise znečišťujících látek před a po realizaci záměru, včetně uvedení
celkového dopadu nového záměru, jsou uvedeny v tabulce, v dokumentaci je nově
uvedena zpřesňující tabulka na str. 115.
Přílohou dokumentace je dále:
1. Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek v roce 2009,
2. Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek po zprovoznění kotle K 12.
Do výpočtu jsou zařazeny všechny zdroje emisí v papírně Mondi a.s. Štětí. V
jednotlivých tabulkách uvedených v RS jsou pro jednotlivé zdroje emisí uvedeny
parametry spalin a emise znečišťujících látek. Zdroje emisí:
- Vápenná pec,
- Regenerační kotel,
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- Hlavní hořák likvidace zapáchajících látek - záloţní hořák likvidace zapáchajících
látek,
- Papírenské stroje PS3 a PS6 zŧstávají i po realizaci nového biokotle K 12 beze
změny.
V souvislosti s umístěním nového biokotle K12 dochází ke změně pouze v provozu
energetiky, kdy v dŧsledku umístění nového biokotle K12 dojde ke zvýšení emisí
znečišťujících látek do ovzduší. Emisní strop dle IP pro kotel K11 bude plněn, na kotli
K11 bude provedena úprava s cílem sníţit emise NOx.
Nový biokotel K12 bude plnit platné emisní limity.
Kotel K10 bude odstaven. Na regeneračním kotli budou provedeny kompenzační
opatření s cílem sníţení emisí prachu.
Ze závěrŧ RS vyplývá, ţe pro zprovoznění kotle K12 a úpravách na ostatních zdrojích
emisí budou všechny krátkodobé i prŧměrné denní příspěvky koncentrací NO2, NOx,
SO2 a PM10 pod příslušnými imisními limity i za nepříznivých klimatických podmínek
a jejich příspěvky k prŧměrným ročním koncentracím imisních limitŧ zdaleka
nedosahují.
ad 2) - Pokud se týká zpřísnění emisního limitu TZL uvádíme následující:
1. Současný legislativní limit je 30 mg.Nm-3, v rámci záměru jsou jiţ navrţeny
přísnější podmínky. BAT dokument pro velké spalovací zdroje uvádí rozsah 5 20 mg.Nm-3 jako denní prŧměr za normálních provozních podmínek s tím, ţe
je nutné zohlednit období vysokých výkonŧ, najíţdění, odstavování,
provozních problémŧ z hlediska čištění spalinových cest, krátkodobé vysoké
hodnoty (píky). Dokument se opírá o reálné hodnoty a neuvádí hodnoty
legislativního limitu.
2. Je zřejmé, ţe dlouhodobý emisní prŧměr bude výrazně pod hodnotou 20
mg.Nm-3, nicméně pro stanovení emisního limitu je třeba počítat s výše
uvedenými krátkodobými provozními stavy, aby byl zajištěn soulad
s poţadavky legislativy.
3. BREF obecně uvádí úrovně emisí (tzv. levels) ne hodnoty emisního limitu
(emission limit values). To je především z dŧvodu, ţe legislativní proces se ve
členských státech EU liší a vlastní limity jsou stanovovány rŧzně (pŧlhodinové,
hodinové, denní apod.). Nelze tedy povaţovat úroveň automaticky za emisní
limit v našem případě pŧlhodinový.
4. Z tohoto pohledu je hodnota 20 mg.Nm-3 ve formě budoucího pŧlhodinového
limitu velmi přísná a vytváří malý prostor pro legislativní soulad při provozu
zdroje.
Oznamovatel Mondi a.s. navrhuje potvrdit emisní limit ve výši 20 mg.Nm-3 tak, jak je
v EIA uvedeno a jeho případné zpřísnění provést nejdříve po ročním provozu kotle na
základě reálných emisí, např. v rámci revize IP. Upozorňujeme, ţe emisní limit 20
mg.Nm-3 pro TZL poţaduje i Krajský úřad Ústeckého kraje.
Podstata vyjádření (MŢP, OOO): na základě směrnice o prŧmyslových emisích,
v rámci které dojde ke zpřísnění emisních limitŧ, doporučuje:
1. Zavést vyšší účinnost odloučení SO2 ze spalin u kotle K11,
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Dále MŢP, OOO upozorňuje, ţe:
2. SO2 a NOx jsou prekurzory sekundárních prachových částic,
3. Je zavádějící srovnávat hodnotu očekávaných přírŧstkŧ přímo s imisními limity
stanovenými v NV č. 597/2006 Sb. Toto srovnání je moţné provést aţ po jejich sečtení
s imisním pozadím.

Vypořádání v dokumentaci:
Ad 1) Prŧměrná roční emise SO2 kotle K11 byla za rok 2009 373 mg/Nm3 a je tedy
vyšší neţ úroveň emisí uvedená v BREF dokumentu (100 aţ 250 mg/Nm3). Dŧvodem
pro zvýšení emise oproti BAT je především vyšší obsah síry v hnědém uhlí. BREF v
tomto ohledu nezohledňuje rŧznou kvalitu vstupních paliv. Současně je dŧvodem výše
emisního limitu SO2, který je v integrovaném povolení stanoven na 500 mg/Nm3.
Technické moţnosti kotle K11 umoţňují sníţení emisí SO2 na úroveň danou
mnoţstvím síry v uhlí a účinnosti odsíření vyuţívané na kotli za cenu vyšší těţby a
dopravy vápence a posléze ukládání popelovin v pískovně Dobříň. Po zváţení všech
faktorŧ provádí MONDI odsiřování na úrovni, která zajišťuje bezpečné plnění
emisního limitu a současně omezuje nadměrné dopady z titulu těţby a dopravy
vápence a ukládání popelovin v ţivotním prostředí.
Ad 2) V závěru RS, která je přílohou dokumentace, autor RS RNDr. Maňák uvádí, ţe
sčítat pozaďové hodnoty koncentrací znečišťujících látek s koncentracemi
vypočtenými od jednotlivých zdrojŧ v papírně lze pouze v případě ročních prŧměrŧ.
Pro maxima (a tedy ani pro případnou dobu překročení imisního limitu) takové součty
provádět nelze, protoţe kaţdé z těchto maxim mŧţe obecně nastávat v daném místě za
jiných atmosférických podmínek (např. při jiném směru větru) a tedy i v jinou dobu
a jejich sečtením bychom dostali zcela nereálné hodnoty.
Ad 3) I v případě ročních prŧměrŧ však není sčítání zcela korektní, protoţe
v pozaďových hodnotách znečištění je jiţ vliv emisí ze zdrojŧ v papírně v uvedeném
území jednou započítaný. Navíc se vypočtené koncentrace týkají budoucího provozu,
zatímco pozaďové koncentrace byly zjištěny v období minulém. I kdyţ bychom
přepokládali v příštích letech stejné pozaďové znečištění ovzduší sledovanými
znečišťujícími látkami ve Štětí a jeho okolí a naznačené součty ročních prŧměrŧ
provedli, výsledky by stejně imisní limity pro prŧměrné roční koncentrace NO2, NOx
ani SO2 nepřekročily. Imisní pozadí NO2, NOx a SO2 ve Štětí a jeho okolí nedosahuje
v současnosti hodnot blíţících se k imisním limitŧm.
Podstata vyjádření (Člen pracovní skupiny pro sniţování zápachu ve Štětí):
Poţaduje zpracovat variantu, která by zajistila:
1. Celkové sníţení emisí látek znečišťující ovzduší a specificky pak sníţení pachových
látek spalováním slabých zapáchajících plynŧ z dalších dosud neodtahovaných
provozŧ (kaustifikace a vápenná pec),
2. Doprava paliva po ţeleznici za účelem sníţení emisí.
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Vypořádání v dokumentaci:
Ad 1) Viz vyjádření k předchozímu bodu., viz závěry studie, která je přílohou
dokumentace.
Ad 2) - Doprava po ţeleznici bude realizována, coţ se v dokumentaci EIA
předpokládá. Nelze předpokládat, ţe veškerou dopravu biomasy by šlo realizovat
pomocí ţeleznice a to z toho dŧvodu, ţe někteří budoucí dodavatelé biomasy nemají
připojení na vlečku.
V dokumentaci je v tabulce uvedena intenzita dopravy. Záměr vyvolá zvýšení
intenzity dopravy o 1,1 %. V dokumentaci je uvedeno posouzení navýšení intenzity
dopravy v souvislosti s novým záměrem z hlediska emisí z dopravy.
Výsledky ročních emisí uvedených znečišťujících látek z úseku o délce 1 km jsou
v následující tabulce:
Roční emise z dopravy v úseku o délce 1km (t/rok)
NOx

CO

PM10

benzen

Stávající stav

11,92

10,38

0,77

0,146

Budoucí stav

12,05

10,49

0,78

0,147

Nárŧst emisí v %

1,1

1,0

1,5

0,3

Přibliţně ve stejném poměru, tj. o 1 - 1,5 % pokud jde o NOx, CO a PM10 a o 0,3 % u
benzenu, by mohly vzrŧst i koncentrace těchto látek v okolí daného úseku silnice
II/261 zpŧsobené dopravou. Totéţ se bude týkat i NO2, protoţe vzniká z NOx
chemickou transformací. Nejde v ţádném případě o nárŧst celkového znečištění
ovzduší o uvedená procenta, ale pouze o nárŧst znečištění zpŧsobeného danou silnicí,
které je ve svém základu podstatně menší, protoţe na celkovém znečištění se podílí
mnoho ostatních zdrojŧ od komínŧ Mondi přes ostatní prŧmyslové zdroje a dopravu
po jiných silnicích aţ po dálkový přenos znečištění. Silnice II/261 není příliš dopravně
zatíţená a rozhodně ve svém okolí nepŧsobí významné znečištění ovzduší. Jedno
procento z této hodnoty bude proto znamenat ještě daleko niţší podíl vzhledem k
celkovým imisím v jejím okolí.
Závěrem lze tedy konstatovat, ţe i v případě, kdy by biomasa do Mondi nebyla
dováţena po ţeleznici, ale po silnicích, by zvýšená doprava po silnicích měla jen zcela
minimální vliv na imisní situaci v okolí těchto silnic a ve větších vzdálenostech by
tento vliv byl zcela zanedbatelný. Dále pak je velmi pravděpodobné, ţe někteří z
budoucích dodavatelŧ nebudou mít moţnost připojení na ţelezniční vlečku.
ad 3) Celková emisní situace výrobního závodu je součástí dokumentace EIA a rovněţ
přílohami dokumentace. Přílohou předkládané dokumentace je:
a) Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek v roce 2009,
b) Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek po zprovoznění kotle K 12,
Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek v roce 2009 hodnotí stav podle
skutečných emisí jednotlivých zdrojŧ v papírně v roce 2009.
RS obsahuje výpočet koncentrací NO2, NOx, SO2, prachu – PM10 a CO v ovzduší
zpŧsobených ve Štětí a jeho širším okolí emisemi těchto látek z jednotlivých komínŧ
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papírny. Výpočet byl proveden ve čtyřech variantách. Výpočet je doplněný o výsledky
měření imisí získané z měření imisí SO2 na měřících stanicích ve městě Štětí za roky
2008 a 2009. V RS je uveden přehled všech zdrojŧ s uvedením emisí znečišťujících
látek.
Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek po zprovoznění kotle K12 je
provedena pro budoucí stav, tj. výpočet je proveden i s ohledem na připravované
změny, které emise znečišťujících látek ovlivní.
Tabulka porovnávající emise pro stávající a budoucí stav je uvedena v textu
dokumentace (str. 115).
ad 4) Hlučnost záměru bude řešena v navazující dokumentaci s cílem nezhoršit stávající
situaci v hlučnosti. Současně budou přijímána opatření na sniţování zapáchajících
látek (zrušení mazutového skladu na energetice) a kompenzační opatření s ohledem na
zdroje zapáchajících látek. Z hlediska hlučnosti je doprava po ţeleznici srovnatelným
faktorem, neboť doprava po ţeleznici probíhá stejným územím jako automobilová
doprava.
ad 5) Záměr počítá s vybavením popelovinového hospodářství míchacím centrem s cílem
výroby standardizovaného certifikovaného granulátu, který má charakter stavebního
materiálu a bude podléhat a plnit certifikační proces obdobně, jako je tomu v
současnosti u vedlejšího energetického produktu – popílkŧ kotle K11 (certifikát
vydaný Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí).
Současně se bude zvaţovat jeho zpětné vyuţití v zemědělství s ohledem na fakt, ţe
čistý popílek z biopaliv bude mít vhodné chemické sloţení pro tento účel (obsah
fosforu, draslíku, vápníku a dalších biogenních prvkŧ).
Záměr předpokládá 100% vyuţití jako stavebního materiálu pro rekultivaci pískoven.
V případě, ţe bude existovat poptávka pro jeho vyuţití jako hnojiva či přídavku např.
do výroby kompostŧ či hnojiv, bude jeho podíl opětovného zuţitkování odpovídat
moţnostem a poţadavkŧm na trhu s těmito materiály.
ad 6) Připomínky jsou zapracovány v kapitole B.I.7.3. předkládané dokumentace.
ad 7) Záměr naplňuje dikci bodu 3.1/I – zařízení ke spalování paliv s teleným výkonem nad
200 MW, jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) přílohy č. 1 k zákonu.
ad 8) Vypořádání poţadavkŧ a připomínek v obdrţených vyjádřeních je provedeno
v samostatné tabulce uvedené dále v této kapitole dokumentace.

II.2. Správnost údajŧ uvedených v dokumentaci včetně pouţitých metod hodnocení
V této části posudku je hodnocen obsah jednotlivých kapitol dokumentace. Je
prověřena úplnost a správnost předkládaných údajŧ a úroveň jejich zpracování a prezentace.
Jmenovitě jsou uvedeny zjištěné nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel
dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace.
Pokud je to účelné, je obsah příslušné kapitoly dokumentace shrnut do krátkého
odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je uvedeno
kursivou za tímto shrnutím.
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A. Údaje o oznamovateli
Uvedeny jsou následující povinné údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, sídlo
a oprávněný zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje poţadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Tato kapitola je v dokumentaci rozdělena na 10 dílčích podkapitol, jejichţ názvy
v zásadě odpovídají poţadavkŧm uvedeným v zákoně. Nad rámec zákona je doplněna
kapitola Souhrnné vypořádání připomínek.
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:

Nový biokotel K 12 a turbína TG 7

Zařazení:

Kategorie I bod 3.1 „Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200
MW“ zákona (změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b)

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje poţadované informace. Nad rámec zákona je
zde uvedeno shrnutí dosavadního průběhu procesu EIA posuzovaného záměru.
B.I.2. Souhrnné vypořádání připomínek
Tato kapitola obsahuje přehlednou tabulku s vypořádáním všech připomínek
dotčených správních úřadŧ, dotčených územních samosprávných celkŧ a veřejnosti
k oznámení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vypořádání připomínek je provedeno pro účely zpracování posudku dostatečně s tím,
ţe zpracovatel dokumentace zřejmě nedopatřením nezapracoval připomínky Krajského úřadu
Ústeckého kraje do kapitoly D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení,
popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí.
B.I.3. Kapacita (rozsah) záměru
V rámci výstavby BIO-bloku bude instalován nový kotel K12 na biomasu o tepelném
výkonu 110 MWt, který bude vyrábět 140 tun páry/hod o parametrech 9,4 MPa (abs) a teplotě
535°C. Současně bude instalována nová turbína s generátorem TG 7 o jmenovitém výkonu 41
MWe. Stávající kotel K10 na těţký topný olej bude demontován.
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Předpokládaná provozní doba BIO-bloku je 8500 hodin za rok s koeficientem vyuţití
BIO-bloku 0,9.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
B.I.4. Umístění
kraj:

Ústecký

obec:

Štětí

k.ú.

Štětí

Tato kapitola je dále doplněna tabulkou s výčtem druhŧ a parcelních čísel dotčených
pozemkŧ podle katastru nemovitostí a dále dvěma leteckými snímky zájmové lokality
zobrazující stávající stav a stav po realizaci záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje poţadované údaje.
B.I.5. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměr lze charakterizovat jako náhradu stávajícího mazutového kotle K10 BIO
blokem, který bude slouţit pro výrobu páry a elektrické energie z obnovitelných zdrojŧ. V
rámci záměru budou instalována následující nová technologická zařízení:
a) Nový kotel K12 na biomasu o výkonu 110 MWt který bude vyrábět 140 tun páry/hod
o parametrech 9,4 MPa (abs), 535°C,
b) Nová turbína s generátorem TG 7 s výkonem 41 MWe včetně chlazení,
c) Příprava biopaliva a manipulace s ním,
d) Pomocné provozy umoţňující propojení se stávající infrastrukturou.
Jako palivo pro nový K12 bude pouţito 100% biomasy s předpokládaným rozsahem
výhřevnosti 8-14 MJ/kg a následujícím sloţení: kŧra a lesní štěpka, piliny a štěpka, papír dále
nevyuţitelný k recyklaci pouze vzniklý v areálu závodu, kaly z vlastní výroby a vlastní
BČOV a agro-biopaliva.
Moţnost kumulace
Předkládaný záměr je v synergickém pŧsobení jak se stávajícími provozy
oznamovatele - papírny, tak i s dalšími záměry, které se v jeho areálu anebo v jeho širším
zájmovém území připravují. V areálu oznamovatele – papírně Mondi Štětí, dojde do doby
realizace hodnoceného záměru k následujícím změnám stávajících technologických zařízení:
a) Odstavení stávajícího kotle K10 na těţký topný olej včetně výhledového zrušení
skladu mazutu na energetice,
b) Kompenzační opatření na stávajícím kotli K11 s cílem sníţení emisí NOx,
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c) Instalace kombinovaného hořáku na vápenné peci pro spalování zemního plynu a TTO
s cílem sníţit spotřebu mazutu,
d) Kompenzační opatření na regeneračním kotli s cílem sníţení emisí prachu
Uvedené záměry sice nebudou přímo kumulovány, avšak provedené změny ovlivní
emise znečišťujících látek z provozŧ oznamovatele, a proto je v tomto oznámení zhodnocen
vliv emisí ze všech stávajících zdrojŧ na imisní situaci s ohledem na tyto změny. Vliv na
ovzduší je proveden výpočtem v rozptylové studii, která hodnotí budoucí stav všech zdrojŧ
v areálu. Stávající stav z hlediska imisních příspěvkŧ závodu je zhodnocen v rozptylové studii
zpracované pro emise ze závodu za rok 2009.
Jiné záměry ve vlastním areálu oznamovatele a ani v jeho širším okolí nebyly v době
zpracování oznámení známy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
B.I.6. Zdŧvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných
variant a hlavních dŧvodŧ (i z hlediska ţivotního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Hlavní dŧvody potřeby záměru jsou dle dokumentace následující:
1. Sníţení energetické závislosti oznamovatele při vyuţití obnovitelných zdrojŧ energie,
2. Zvýšení energetické účinnosti energetického zdroje,
3. Produkce elektrické energie tvořené z 100% obnovitelnými zdroji a sníţení produkce
fosilního CO2 na GJ vyrobeného tepla a elektrické energie,
4. Příprava na budoucí emisní limity.
Záměr je předkládán v jedné variantě.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
B.I.7. Popis technického a technologického řešení záměru
Tato kapitola je v dokumentaci rozdělena do tří následujících částí: Objektová skladba,
kde je záměr popsán z hlediska stavebního řešení, dále Technické a technologického řešení
a Porovnání pouţitě technologie s nejlepší dostupnou technologií (BAT).
Z hlediska stavebního řešení dokumentace uvádí, ţe je záměr rozdělen na šest dílčích
celkŧ, které by měly být zajišťovány formou dodávky na klíč. Jedná se o následující stavby:
kotelna, turbogenerátor TG7 včetně chlazení, palivové hospodářství, silnoproudá
elektroinstalace, řídicí systém a slaboproud a ostatní.
Z hlediska technického a technologického řešení je v této kapitole popsána kotelna,
turbogenerátor TG7 včetně chlazení a palivové hospodářství.
Porovnání pouţité technologie bylo provedeno s referenčním dokumentem (BREF)
„Velké spalovací zdroje“ z roku 2006 zpracovaný Evropskou komisí. Za velké spalovací
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zařízení je povaţována spalovací jednotka se jmenovitým tepelným příkonem převyšujícím
50 MW. Tento dokument je zaměřen zejména na spalování fosilních paliv, ale zabývá se také
BAT pro spalování biomasy. BAT pro biomasu jsou popsány v kapitole 5 a konkrétní
doporučené postupy a úrovně emisí BAT jsou pak podrobně popsány v kapitole 5.5 BREF
dokumentu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
B.I.8. Termín zahájení a ukončení činnosti
Zahájení realizace:

2011

Zkušební provoz:

2012

Trvalý provoz:

2013

Jedná se o rámcové termíny, které souvisí přímo s prŧběhem legislativního procesu
schvalování
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.I.9. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Štětí
Město Litoměřice
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dotčeným územně samosprávným celkem je Město Štětí a Ústecký kraj.
B.I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí:

MěÚ Štětí, stavební úřad

Aktualizované IPPC:

KÚ Ústeckého kraje

Stavební povolení:

MěÚ Štětí, stavební úřad

Souhlas s uţíváním stavby: MěÚ Štětí, stavební úřad
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Pŧda
Pozemky nejsou součástí ZPF a jedná se o pozemky ve vlastnictví investora. Všechny
záměrem dotčené pozemky se nacházejí v areálu Mondi a.s., který je územním plánem určený
pro prŧmysl a energetiku.
Záměr se nachází mimo dosah pozemkŧ určených k plnění funkcí lesa, nevyţaduje tedy
zábor PUPFL trvalý ani dočasný.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.II.2. Voda
V této části dokumentace jsou popsány nároky na potřebu vody jak pro období
výstavby, tak období provozu.
Pro potřebu provozu záměru je uvaţováno s následující spotřebou technologické vody:
druh
Prŧmyslová voda – doplňování chladicího okruhu
Prŧmyslová voda – praní filtrŧ doplňovací vody a boční filtrace
DEMI voda celkem – náhrada odluhu, odkalu, odvodnění kotle
DEMI voda pro K10
Potřeba vody celkem

m3/h
max. 150
max. 100
5-85
255

m3/rok
1 200 000
4 000
3 060
- 74 880
1 132 180

Voda pro chlazení turbogenerátoru (chladící věţ; otevřený chladící okruh) bude
dodávána ze stávajícího řadu prŧmyslové vody. Prŧmyslová voda je odebírána z řeky Labe.
DEMI voda a voda pro drobné chlazení bude dodávána ze stávající chemické úpravny
vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o výrobní proces, není uvaţováno se ţádnými
vstupními surovinami a bude se vţdy jednat pouze o paliva nebo pomocné látky.
Paliva

Hlavní palivo - 100% biomasa ve formě palivového mixu a s předpokládanou
výhřevnosti garantovaného paliva je 10 MJ/kg při uvaţování rozsahu výhřevnosti palivového
mixu vstupujícího do kotle bude mezi 8-14 MJ/kg.
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Základní sloţení biomasy: Kŧra a lesní štěpka (70 %), piliny a štěpka (7 %), papír (3
%), kaly z vlastní výroby a vlastní BČOV (5 %) a agro-biopaliva (15 %)
Pomocné palivo pro najíţdění – zemní plyn (spotřeba 110 000 m3/rok)
Bilance paliv pro hlavní palivo: 377 000 t/rok.

Pomocné látky:
-

Chemikálie pro přípravu napájecí vody (čpavková voda – 30 m3/rok)

-

Chemikálie pro chladící okruh (kyselina sírová – 25 m3/rok, biocid – 8 m3/tok,
stabilizátor tvrdosti – 5 m3/rok, inhibitor koroze – 0,5 m3/rok, biodispergátor – 0,5
m3/rok, algicid – 0,5 m3/rok)

-

Chemikálie pro denitrifikaci spalin (močovina – 20 t/rok)

-

Loţový materiál (písek – 2 000 t/rok)

-

Chemikálie pro odsíření spalin (vápenec – mnoţství není známo)

-

Olej pro TG (1,5 m3/rok)

Energetické zdroje
Pára, vzduch, teplá voda, elektrická energie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
18

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravně je areál napojen přes stávající vnitřní komunikace a vlečkový systém v
areálu závodu na veřejný dopravní systém. Napojení na veřejnou ţelezniční síť bude
provedeno u ţelezniční stanice Hněvice. Silniční připojení je přes stávající vrátnice na státní
silnici II/261.
Doprava bude zajišťována zčásti po ţeleznici a zčásti kamiony, kdy rozloţení dopravy
podle zdroje je v následující tabulce a intenzita dopravy vychází následovně:

*) v závislosti na zdroji paliva

V kapitole je dále uvedena tabulka intenzity dopravy s porovnáváním stávající
a budoucí nákladní dopravy.
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V prvním řádku tabulky je doprava biomasy do závodu. V současnosti je část biomasy
vyváţena ze závodu – druhý řádek tabulky. Třetí řádek shrnuje dopravu popelovin ze závodu.
Poslední řádek tabulky udává pohyby NA po silnici č. 261 (sčítací bod 4-2015, rok 2005).
S realizací výstavby kotle K12 bude veškerá vlastní biomasa vyuţita pro nový kotel K12,
zároveň biomasa v současnosti pouţívaná pro kotel K11 se bude spalovat v kotli K12. Část
biomasy bude dováţena po ţeleznici (např. agro pelety – řepa). Zbytek biomasy pro K12 bude
dováţen pomocí NA.
Z tabulky vyplývá, ţe v souvislosti se záměrem dojde k navýšení nákladní dopravy o
23 pohybŧ NA/den, tj. o 12 NA/den (6-18 h). Tím se zvýší intenzita dopravy na silnici č. 261
ze stávajících 2 081 pohybŧ NA/den na 2 104 pohybŧ NA/den.
Záměr vyvolá zvýšení intenzity dopravy o 1,1 %.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V této části dokumentace chybí údaj z hlediska nároků na ţelezniční dopravu.
Doplňující údaje: vlečkou bude dopravováno 30 000 t biomasy/rok (pro kotel K12), tj. 462
vagónů s nákladem 65 t a 167 393 tun uhlí za rok (jako náhrada biomasy pro kotel K11), tj.
3348 vagonů s nákladem 50 tun.
Celkové navýšení ţelezniční dopravy bude 7619 pohybů vozových jednotek/rok, tj. 127
vlakových souprav za rok (vlaková souprava = 30 ţelezničních vozů), tj. týdně 2 vlakové
soupravy. Oproti současnému stavu se jedná o nárůst 10,4% (stávající ţelezniční doprava
Mondi je 66 023 pohybů vozových jednotek/rok).
Celkem bude silniční dopravou nově dopravováno 79 720 tun materiálu (dovoz 53 260
tun biomasy a odvoz 26 460 tun popelovin) a 30 000 tun (biomasa) bude dopravováno
ţelezniční dopravou.
Vzhledem k nejasnostem ve vyčíslení vyvolané nákladní automobilové dopravy
záměrem bylo poţadováno zpracovatelem posudku upřesnění, které je uvedeno v příloze 4
posudku.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Stávajícím hlavním energetickým zdrojem papírny je fluidní kotel K11 spalující hnědé
uhlí, dřevní směs a biokaly. Stávající kotel K 11 je podle §4 odst. 5 písm. a) zákona o ochraně
ovzduší zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší.
Nově bude instalován kotel K12, který bude spalovat pouze biomasu a stávající kotel
K11 bude po zprovoznění nového kotle K12 spalovat pouze hnědé uhlí. Oba kotle - K11 a
K12 budou zapojeny do stávajícího komína o výšce 160 m.
Technické parametry obou kotlŧ a budoucí emise znečišťujících látek (SO2, NOx,
PM10 a CO) z těchto zdrojŧ jsou v této kapitole shrnuty ve dvou tabulkách.
Detailní bilance emisí znečišťujících látek
- Emise PM10
K sníţení emisí TZL, resp. PM10 jsou instalovány na výstupu spalin z kotle K11
elektrofiltry. U kotle K12 budou instalovány elektrofiltry nebo tkaninové filtry. Garantovaná
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emise TZL bude 20 mg/Nm3. Kompenzační opatření na regeneračním kotli spočívají v
instalaci a zprovoznění elektrofiltru č. 5, který přinese sníţení emisí prachu o 25t/rok a dále v
instalaci vysokofrekvenčního zdroje elektro pro stávající elektrofiltr č.3. Opatření se plánují
na rok 2010.
- Emise NOx
Na stávajícím kotli K11 bude provedeno kompenzační opatření ke sníţení emisí NOx
spočívající v recirkulaci spalin. Toto opatření přinese sníţení emisí NOx o 55 t/rok – ze
současného stropu 405 t/rok na 350 t/rok, se kterými je uvaţováno v rozptylové studii
Odstavení kotle K10 se na tomto sníţení podílí 15t NOx/rok (emise roku 2009).
Poţadovaná garanční hodnota emisí NOx pro dodavatele nového kotle K12 je 150 mg/Nm3 a
hodnota 200 mg/Nm3 je horní hodnota BAT pro spalování biomasy ve fluidním cirkulujícím
loţi.
- Emise SO2
Na kotli K11 je v současnosti instalováno suché odsíření k omezení emisí SO2. Nový
kotel K12 bude technicky připraven pro pouţití metody suchého odsíření pomocí vápence,
nicméně se předpokládá, ţe bude spalována biomasa s minimálním obsahem síry. Odstavení
kotle K10 se bude na celkovém sníţení podílet 55 t SO2/rok. Emise SO2 z kotle K12 budou
závislé na kvalitě vstupních paliv a účinnosti odsíření. Pro výpočet byl pouţit limit
200mg/Nm3. Emise SO2 budou s největší pravděpodobností niţší, neboť biomasa neobsahuje
velké mnoţství síry. Kotel bude rovněţ vybaven odsířením (suchou metodou), coţ zajistí
minimální emise SO2. Pro potřeby rozptylové studie a této studie byla z limitu vypočítána
emise 298t/SO2. Záměr tak teoreticky zvýší emise z areálu oznamovatele o 39%.
- Emise CO
Emise CO budou záviset přímo na konstrukci kotle a zpŧsobu spalování BIO-paliva v
kotli. Oba kotle K11 a K12 splní s rezervou emisní úroveň BAT. Emise CO závisí především
na konstrukci kotle, řízení spalovacího procesu. K jistému zvýšení CO dochází při redukci
NOx emisí močovinou. Pro potřeby rozptylové studie a této studie byl pouţit limit 100
mg/Nm3, který s největší pravděpodobností bude s významnou rezervou plněn.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku v této kapitole postrádá liniové zdroje vyvolané související
dopravou. Jedná se o formální připomínku, vyčíslení emisí z dopravy je provedeno v kapitole
doprava.
V kapitole se vyskytují některé nepřesnosti – na str. 83 udává hodnoty tepelného
výkonu pro kotle K11 a K 12 – ve skutečnosti se však jedná o jmenovitý průtok páry na
výstupu z kotle. Ve stejné tabulce koncentrací škodlivin pro kotel K11 jsou zčásti pouţity
emisní limity, z části hodnoty reálné z provozu v roce 2009, příp. očekávané.
V následující tabulce v dokumentaci by měly být správně emise pro kotel K 11 – 35
t/rok, pokud se bere za základ hodnota pro CO – 20 mg/m3, tato hodnota není limitem - ve
skutečnosti se jedná o průměrnou roční emisi za rok 2009. Stejně tak pro TZL je pouţita
očekávaná hodnota. V kaţdém případě mělo být u této tabulky uvedeno vysvětlení.
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B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody ze závodu jsou odváděny dvěma kanalizačními systémy (kanalizací
prŧmyslovou a kanalizací nezávadnou). Prŧmyslová kanalizace přivádí odpadní vody na
BČOV. Nezávadná kanalizace odvádí část vod na provoz recyklace vod (MČOV) a část
přímo do Labe.
Kanalizační síť vně závodu je ve správě Vodního hospodářství, kanalizace uvnitř jsou
ve správě příslušného provozu Mondi Štětí a.s. nebo společnosti lokalizované v areálu
závodu.
Technologické odpadní vody

Odluh a odkal kotle – napojeno do stávající vychlazovací jímky
Odluh chladícího okruhu – napojeno do stávající chemické
kanalizace
Praní filtrŧ doplňovací vody a boční filtrace – napojeno do
stávající chemické kanalizace
Celkem

Mnoţství
m3/hod
max. 0,5
max. 100

Mnoţství
m3/rok
3 060
340 000

max. 100

4 000

200,5

347 060

Odpadní vody splaškové
Navrhovaná výstavba uvaţuje s vyuţitím stávajících zaměstnancŧ, včetně vyuţití
stávající kapacity sociálního zařízení. Proto není uvaţováno s nárŧstem mnoţství splaškových
vod.
Odpadní vody dešťové / sráţkové
V současné době jsou veškeré sráţkové (dešťové) odpadní vody ze zpevněných ploch
a komunikací a ze střech jsou svedeny do areálové dešťové kanalizace. Ze zpevněných
skladovacích ploch jsou dešťové vody předčištěny přes odlučovače, aby se minimalizoval
únik plovoucích nečistot do kanalizační sítě.
V návrhu se uvaţuje odvést veškeré dešťové vody ze zájmového území do stávající
areálové dešťové kanalizace. Jedná se o napojení dešťových vod ze střech nových objektŧ,
z nově navrhovaných zpevněných ploch a komunikací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.III.3. Odpady
V této kapitole jsou uvedeny odpady vznikající jak v etapě výstavby, tak v etapě
provozu. Přehled souvisejících odpadŧ ze stávajícího provozu včetně příspěvku nového BIOBloku je uveden v následující tabulce:
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Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
B.III.4. Ostatní výstupy
Vedlejší produkty spalování (popeloviny) - látky, které vznikají při provozu nového
kotle K12 a které budou kategorizovány jako výrobek – například rekultivační
materiály
Loţový popel – 9 800 t/rok
Filtrový popílek - 9 800 t/rok
V současné době jsou popeloviny vyuţívány zejména v těţební oblasti PředonínDobříň pro rekultivaci těţebních prostorŧ po těţbě štěrkopísku. Celkové navýšení produkce
popelovin ze spalování biopaliva se předpokládá na úrovni 19.600 t/ročně, jedná se o nárŧst o
36 % oproti stávajícímu objemu z kotle K11.
Mnoţství popelovin z K12 bude výrazně niţší z titulu niţší popelnatosti biopaliv ve
srovnání s uhlím. Z hlediska kvality těchto popelovin je předpoklad, ţe stejně jako u loţového
a filtrového popílku z kotle K11 bude zajištěna certifikace u Výzkumného ústavu hnědého
uhlí s cílem zajistit výrobkovou specifikaci.
Záměrem oznamovatele je prověřit moţnosti zpětného vyuţití popílku v zemědělství s
ohledem na skutečnost, ţe čistý popílek bude mít vhodné chemické sloţení pro tento účel
(obsah fosforu, draslíku, vápníku a dalších prvkŧ). Míra tohoto vyuţití bude záviset na
moţnostech výroben kompostŧ event. hnojiv a zájmu potenciálních odběratelŧ.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Formální připomínka - Vedlejší produkty spalování
(popeloviny) - látky, které vznikají při provozu nového kotle K12 a které budou
kategorizovány jako výrobek – výstiţnější by bylo budou certifikovány
B.III.5. Doplňující údaje
Hluk
Novými zdroji hluku jsou technická zařízení související s provozem nového kotle K12
a doprava biomasy do areálu v souvislosti s obsluhou skládky biopaliv. Hluková studie je
přílohou dokumentace.
Navrţená opatření jsou následující:
- Sklad biopaliva včetně drtiče bude v provozu pouze v denní době (6- 22 h). Hlučnost
definovaná výrobcem je bude LA = 90 dB(A) 1 m od zařízení.
- Svinutý pásový dopravník ze skladu biopaliv do provozního zásobníku kotle bude
v provozu nepřetrţitě, pohon bude umístěn v prostoru pod sily na ploše B. Hlučnost
definovaná výrobcem bude LA = 76 dB (A) 1 m od pohonu a LA = 65 dB (A) 1 m
od dopravníku v celé jeho délce.
- Dvě cirkulační čerpadla chladící vody o výkonu 2 700 m3/hod, budou umístěna
v neopláštěném zastřešeném prostoru E303 za objektem chladících věţí, hlučnost
čerpadel je uvaţována LA = 85 dB (A) 1 m od zařízení.
- Chladící věţe budou umístěny před stávající vodárnou pro kotelnu a jejich hlukové
emise nesmí překročit LA = 80 dB (A) ve vzdálenosti 2 m, 45o nad rovinou výtlaku.
- Filtr spalin – bude instalováno zařízení bez hlasitého čištění / rázovou vlnou o
LAmax = 70 dB (A) 1 m vně filtru.
- Spalinový ventilátor – zařízení instalované v prostoru stavebního objektu E 302,
které bude opatřené ochranným krytem zajišťujícím, aby emise hluku nepřesáhla LA
= 75 dB (A) 1 m od povrchu krytu.
- Filtry a čerpadla prací vody budou umístěna v budově E304.
- Pro obsluhu skladových a manipulačních ploch se budou pouţívat nakladače
Caterpillar (budou to stejné stroje, které se pouţívají na dřevoskládce), LAeq, 1h =
78 dB (A) 2 m od stroje s odpojenou akustickou signalizací (při couvání) a pro
vykládku ze ţelezničních vagónŧ stroj Kalmar.
- Všechny manipulátory a nakladače budou provozovány přes den (6- 22 h), v noci
bude palivo dodáváno ze sila.
Vibrace
Případné vibrace spojeny především ve fázi realizace záměru, tj. výstavby, při vyuţití
stavební techniky (hutnění zpětných zásypŧ). Tyto vibrace budou utlumeny v podloţí jiţ v
blízkém okolí svého vzniku a nebudou ovlivňovat širší okolí. Stejně jako u hluku bude tento
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negativní vliv velice krátkodobý, se zanedbatelným ovlivněním dlouhodobé situace na
lokalitě.
Zápach
Nový zdroj zápachu v souvislosti s novým záměrem nevzniká.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola je v dokumentaci nesprávně označena jako „Hluk zařízení“. Předmětem
této části dokumentace by měl být popis např. významných terénních úprav nebo zásahů do
krajiny. Vzhledem k tomu, ţe se takové vlivy dle záměru neočekávají, nejedná se o významný
nedostatek.
Z hlediska zdrojů hluku nejsou popsány liniové zdroje. Tyto jsou popsány v kapitole
B. II.4.
Z hlediska hlukové zátěţe - dle rozhodnutí KHS Ústeckého kraje ze dne 3. 1. 2011 (viz
příloha 4) je Mondi Štětí a.s. povolen provoz do roku 2015 na základě schváleného
protihlukového plánu a výsledků měření hladiny hluku.

C. Údaje o stavu ţivotního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této části dokumentace je věnována pozornost problematice územního systému
ekologické stability, zvláště chráněných území, přírodních parkŧ a významných krajinných
prvkŧ, dále problematice Natury 2000. Popsán je vztah záměru k územím historického,
kulturního a archeologického významu a územím hustě zalidněným.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
C.II. Charakteristika současného stavu ţivotního prostředí v dotčeném území
Tato část dokumentace je rozdělena do následujících kapitol:
Ovzduší a klima
Voda, hydrogeologie
Geofaktory ţivotního prostředí
Pŧda
Fauna, flora
Krajina a krajinný ráz
Stanovisko zpracovatele posudku:
V této části dokumentace jsou uvedeny podstatné charakteristiky potřebné pro
odpovídající popis jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, které mohou být posuzovaným
záměrem ovlivněny.
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Zpracovatel posudku postrádá v této kapitole informace o oblastech se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO). Podle publikovaných údajů lze území stavebního úřadu Štětí
charakterizovat takto:
OZKO – překročení imisních hodnot na spr. území stavebního úřadu Štětí (v % území)
Data z roku PM10 (roční IL) PM10 (dIL)
20041
2
2005
100
3
2006
9,4
4
2007
4,8
5
2008
0,9

NO2 (rIL)
-

B(a)P cílový imisní limit
11,2
4,8
1,8

Věstník MŢP částka 12/2005, sdělení č. 38
Věstník MŢP částka 3/2007, sdělení č. 4
3
Věstník MŢP částka 4/2008, sdělení č. 9
4
Věstník MŢP částka 6/2009, sdělení č. 8
5
Věstník MŢP částka 4/2010, sdělení č. 6
1
2

C.III. Celkové zhodnocení kvality ţivotního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatíţení
Nový záměr bude realizován v oploceném areálu papírny Mondi Štětí, a.s., který je
v daném území provozován více neţ 50 let. Areál papírny je situován v prŧmyslové zóně
města Štětí a není součástí ţádného chráněného území.
Stávající hluková situace v posuzovaném území je ovlivňována jednak automobilovou
dopravou na přilehlé silnici č. 261 (Mělník – Litoměřice) a jednak vlastním provozem
prŧmyslového areálu Mondi Štětí a.s. a z výsledkŧ provedených měření je zřejmé, ţe v okolí
posuzovaného areálu je hlučnost mírně nadlimitní.
Z hlediska čistoty ovzduší lze konstatovat, ţe při standardním provozu papírna
nepŧsobí ve svém okolí nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx, SO2, CO ani PM10. Všechny
krátkodobé i prŧměrné denní příspěvky koncentrací těchto látek zŧstávají pod příslušnými
imisními limity i za nepříznivých rozptylových podmínek a jejich příspěvky k prŧměrným
ročním koncentracím imisních limitŧ zdaleka nedosahují.
Z provedeného vyhodnocení moţných vlivŧ a odhadu jejich velikosti a významnosti
vyplývá, ţe předloţený záměr svými dopady na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí
významně stávající parametry ţivotního prostředí neovlivní a jeho realizací nedojde
k překročení únosného zatíţení dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska ovzduší se jedná o poněkud tendenční tvrzení. Krátkodobé imisní příspěvky
znečišťujících látek ke kvalitě ovzduší pochopitelně nesmí být blízké hodnotám platných
imisních limitů. Jinak je nutno konstatovat, ţe zájmové území je citlivé zejména na krátkodobé
koncentrace tuhých znečišťujících látek.
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
a ţivotní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivŧ záměru na obyvatelstvo a ţivotní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vyhodnocení vlivŧ na veřejné zdraví je v dokumentaci provedeno v samostatné Studii
zdravotních rizik., a to MUDr. Bohumilem Havlem, drţitelem osvědčení odborné zpŧsobilosti
pro posuzování vlivŧ na veřejné zdraví.
Ze závěrŧ studie zdravotních rizik vyplývá:
a) z hlediska hlukové zátěţe
Zprovozněním kotle K12 a doprovodných provozŧ bude současná hluková situace v
nejbliţším okolí z hlediska potenciálních obtěţujících účinkŧ změněna pouze nepatrně. Pro
kvantitativní vyhodnocení rušení spánku nočním hlukem nejsou pro hluk ze stacionárních
zdrojŧ k dispozici vztahy expozice a účinku k dispozici. Pokud by byly pouţity vztahy pro
hluk ze silniční dopravy, vycházelo by pro rozmezí hlukové expozice ve výpočtových bodech
ve variantě V1 38,7 – 45,6 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době procento
obyvatel se subjektivními pocity zhoršeného spánku v rozmezí cca 14 – 21 %. Vypočtené
zvýšení noční hlukové zátěţe okolí areálu papíren zprovozněním kotle K 12 v řádu desetin dB
je zcela nepatrné a subjektivně nepostřehnutelné.
V dalších stupních projektové přípravy bude provedena aktualizace hlukové studie s
cílem navrhnout případná technická protihluková opatření.
Skutečný stav bude ověřen autorizovaným měřením hluku v rámci zkušebního
provozu.
b) Z hlediska znečištění ovzduší
Imisní vliv PM10 na znečištění ovzduší není významný a v uvedených ukazatelích
zdravotního rizika se projevuje zcela nepatrně v řádu setin dne za rok.
Hodnocený záměr nemá na toto riziko díky kompenzačním opatřením na stávajících
zdrojích prakticky ţádný vliv.
Ohledně NO2 , podle současného názoru WHO, nejsou ke kvantifikaci rizika
chronických účinkŧ NO2 k dispozici spolehlivé podklady. Riziko chronických účinkŧ oxidu
dusičitého z těchto dŧvodŧ a s přihlédnutím k nízké úrovni imisního pozadí a zanedbatelné
výši současného příspěvku papírny i hodnoceného záměru proto není hodnoceno a v souladu s
doporučením WHO je celkový vliv znečištění ovzduší klasickými škodlivinami hodnocen na
základě prŧměrné roční koncentrace suspendovaných částic.
Podstatně významnější podíl na kvalitě ovzduší v zájmovém území má provoz papírny
u imisí oxidu siřičitého, jehoţ krátkodobě dosahované vyšší koncentrace oxidu siřičitého za
zhoršených emisních a rozptylových podmínek mohou přispívat k akutním respiračním
obtíţím u nejcitlivější části populace. Na základě nových poznatkŧ a doporučení WHO je
proto z principu předběţné opatrnosti třeba předpokládat, ţe výkyvy imisních koncentrací
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SO2 v současné době dosahované v hodnoceném území za nepříznivých emisních a
rozptylových podmínek mohou mít nepříznivý vliv na zdravotní stav exponované populace a
kaţdé zvýšení této expozice představuje i zvýšení potenciálního zdravotního rizika. Bliţší
kvantitativní charakterizaci tohoto rizika však na základě existujících poznatkŧ nelze provést.
Hlavním zdrojem SO2 a příspěvkem pro imisní situaci ve městě Štětí, jak dokládá
rozptylová studie, má provoz záloţního hořáku likvidace znečišťujících látek (LZL), který se
podílí na zvýšených krátkodobých koncentracích především v případech výpadku spalovny
zapáchajících plynŧ. Záloţní hořák provozuje v době, kdy na hlavní spalovací peci dochází k
opravám a inspekcím. Provoz záloţního hořáku zvyšuje provozuschopnost spalování
zapáchajících látek a minimalizuje tak obtěţování obyvatel. Emise ze záměru mají vliv
především na dlouhodobé prŧměrné koncentrace, jejichţ vliv není ve studii zdravotních rizik
kvantitativně uveden. Jak prokazuje měření na imisních stanicích především v zimním
období, zásadním a nejvýraznějším vlivem na imisní situaci SO2 zŧstávají lokální topeniště s
nízkými komíny.
Realizace záměru bude mít pozitivní sociální dŧsledky. Dojde k nepřímému zvýšení
zaměstnanosti v regionu. Místní firmy se budou podílet na výstavbě BIO-bloku a na sluţbách
spojených a údrţbou Záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
Opatření k prevenci z hlediska vlivů na veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Tato kapitola je v dokumentaci rozdělena do následujících dílčích částí: Výstavba
záměru, Provoz záměru, Vliv záměru na dodrţení emisních stropŧ, Vliv dopravy na emise
znečišťujících látek, Výsledky rozptylové studie a Zápach.
Z hlediska bodových zdrojŧ bude instalován kotel K12, který bude spalovat pouze
biomasu. Stávající kotel K11 bude po zprovoznění kotle K 12 spalovat pouze hnědé uhlí.
Stávající mazutový kotel K10 bude odstaven. Kotle K11 a K12 budou zapojené do stávajícího
komína o výšce 160 m.
Kotel K12 bude s rezervou splňovat emisní limity dle platné legislativy. Současně je
navrţeno zpřísnění emisních limitŧ dle BAT.
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Garantovaná hodnota od dodavatele kotle K12 pro emise NOx bude poţadována 150
mg/Nm3, coţ představuje roční emise oxidŧ dusíku 224 t/rok. Vzhledem k tomu, ţe se
hodnota 150 mg/Nm3 pohybuje na hranici technické dosaţitelnosti a není jisté, ţe bude v
rámci výběrového řízení garantována dodavatelem v plné míře, je v tabulce navrţen limit 200
mg/Nm3.
Limit pro SO2 byl navrţen dle BAT, reálné emise z kotle K12 budou dle současných
zkušeností pravděpodobně niţší, kotel bude vybaven odsířením a konkrétní hodnoty emisí
budou odpovídat sloţení vstupních paliv. Objem SO2 za rok odpovídá výpočtu z navrţeného
emisního limitu.
Vedle zpřísnění provozních limitŧ budou provedena následující kompenzační opatření
na stávajících zdrojích:
-

Sníţení emisí NOx z K11 z 385 t/rok (emisní strop po odečtení K10) na 350 t/rok. Na
kotli bude instalováno zařízení pro recirkulaci spalin.

-

Odstavení kotle K10 přinese sníţení emisí NOx o 15 t/rok.

-

Sníţení emisí TZL z regeneračního kotle minimálně o 25 t/rok. Bude zprovozněn nový
elektrofiltr č. 5.

-

Sníţení rizika pachové zátěţe z titulu skladování mazutu. Sníţením spotřeby mazutu
na vápenné peci z dŧvodu její plynofikace bude umoţněno výhledové zrušení
mazutového hospodářství na energetice.

Porovnání emisní situace závodu před a po realizaci záměru

Nejvyšší procentický nárŧst u SO2 je zpŧsoben především výpočtem emisí SO2 z
emisního limitu. V praxi se emise SO2 budou odvíjet od kvality biopaliv a lze předpokládat,
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ţe budou výrazně niţší. Obdobná situace je u emisí CO. Ta je spočítána rovněţ z emisního
limitu, lze očekávat, ţe celkové emise za rok bude výrazně niţší. Nárŧst TZL je zanedbatelný.
Hodnocení vlivŧ záměru na imisní situaci je zpracováno v rozptylové studii (příloha
dokumentace; Maňák, březen 2010). Rozptylová studie zohledňuje změny, které ovlivní
emise znečišťujících látek z provozu závodu v dŧsledku realizace záměru (zprovoznění
nového kotle K12 na biomasu, odstavení stávajícího kotle K10 na těţký topný olej, úprava na
kotli K11 s cílem sníţení emisí NOx, instalace kombinovaného hořáku na vápenné peci pro
spalování zemního plynu a TTO, úpravy na regeneračním kotli s cílem sníţení emisí TZL).
V rozptylové studii byly hodnoceny emisní příspěvky NO2, NOx, SO2, PM10 a CO z komínŧ
papírny vzhledem širšímu okolí. Výsledky výpočtŧ jsou prezentovány v grafické části
rozptylové studie ve formě izoliniových map.
Výpočet je doplněný o výsledky měření imisí SO2 z měřících stanic ve městě Štětí z
období let 2008 a 2009. Měřicí stanice provozuje papírna.
V závěru rozptylové studie je konstatováno, ţe zprovozněním kotle K12 včetně
nezbytných úprav nedojde při standardním provozu k nadměrnému znečištění u všech
sledovaných škodlivin.
Výjimkou mŧţe být dosaţení imisního limitu pro denní koncentrace SO2 za inverzí a
slabého větru v okolí Brocna, pravděpodobnost výskytu takové situace je však velmi malá, v
prŧměru jednou za několik let.
Pokud je mimo provoz hlavní hořák likvidace znečišťujících látek (LZL) a zapáchající
plyny jsou spalované záloţním hořákem LZL, je do ovzduší jeho nízkým komínem
vypouštěné značné mnoţství SO2, coţ mŧţe vést k vysoce nadlimitním krátkodobým nebo
denním koncentrací SO2 v okolí za špatných rozptylových podmínek. Četnost takových
situací je však vlivem krátké provozní doby záloţního hořáku v roce velmi nízká a rozhodně
nepřekračuje tolerované hodnoty. Koncentrace ostatních hlavních znečišťujících látek NO2,
NOx, CO a prachu - PM10 zŧstávají i při tomto provozním reţimu na nízké úrovni.
Pokud z nějakého dŧvodu není v provozu regenerační kotel, většina emisí hlavních
znečišťujících látek se oproti standardnímu provozu sníţí, takţe ani tento provozní reţim není
z hlediska imisí NO2, NOx, SO2, CO a prachu - PM10 nebezpečný. Jiná bude situace z hlediska
zapáchajících látek, tu však v souvislosti s novým energetickým kotlem K12 v této studii
neřešíme.
Imisní pozadí NO2, NOx a SO2 ve Štětí a okolí v současnosti nedosahuje hodnot
blíţících se k imisním limitŧm. Zprovoznění nového kotle K12 je tedy přijatelné. Z hlediska
imisních příspěvkŧ v okolí dotčených komunikací se jedná o minimální vliv na stávající
imisní situaci (nárŧst emisí o 1 - 1,5 % pokud jde o NOx, CO a PM10 a o 0,3 % u benzenu).
Z hlediska zápachu dokumentace uvádí, ţe emise pachových látek z výroby celulózy
nebudou záměrem dotčena a nejsou předmětem posouzení. Oznamovatel má zpracovaný Plán
sniţování emisí pachových látek dle §11 odst. 1 písm. t) zákona o ochraně ovzduší, který
prŧběţně plní.
Za účelem zjištění moţnosti vyuţít nový kotel K12 k likvidaci emisí zapáchajících
látek ze stávajících výrob v závodě byla zpracována odborná studie, která je přílohou
dokumentace. Studie řeší návrh odtahu z vybraných výrobních objektŧ s největším zdrojem
zápachu a zavedení vzdušiny do nového kotle K12, popřípadě do stávajícího kotle K11.
Výsledky studie ukazují, ţe odsávání prostoru výroben a vyuţívání vzduchu pro spalování v
kotlích energetiky K11 a K12 je neefektivní, autoři studie doporučují soustředit se na detekci
jednotlivých lokálních zdrojŧ emisí pachových látek například metodou LDAR a jejich
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intenzity ve vytipovaných provozech a na základě těchto údajŧ řešit likvidaci emisí
pachových látek odstraňováním přímo u zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku
Dokumentace a rozptylová studie se zaměřily na nejvýznamnější znečišťující látky,
které budou při realizaci provozu záměru emitovány do ovzduší.
Na základě výstupů z matematického modelu SYMOS ´97 byly vyhodnoceny imisní
příspěvky denních i průměrných ročních koncentrací sledovaných látek v zájmovém území.
Výpočet a hodnocení jsou provedeny standardním způsobem a prokazují, ţe v obytné zástavbě
bude vliv záměru přijatelný.
Vlivy záměru na ovzduší a klima jsou pro účely posouzení vlivů záměru na ţivotní
prostředí a veřejné zdraví zpracovány v dokumentaci, včetně rozptylové studie, v dostatečném
rozsahu. Zpracovatel posudku se domnívá, ţe měla být uvedena alespoň zmínka, ţe zájmové
území je citlivé na krátkodobé koncentrace tuhých znečišťujících látek (OZKO).
Opatření za účelem sniţování emisí pachových látek jsou navrţena v Programu
sniţování zápachu - jedná se seznam akcí, který je zpracováván Mondi Štětí a.s. ve spolupráci
s Městským úřadem Štětí, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajskou hygienickou stanicí a
zástupcem veřejnosti. V současnosti probíhá diskuse, jak tento seznam začlenit do
integrovaného povolení.
Pokud se týká sníţení emisí pachových látek v souvislosti s novým záměrem, dojde k
odstavení mazutového hospodářství, které je zdrojem emisí pachových látek. Současně byla
provedena kompenzační opatření na stávajícím regeneračním kotli (instalace
elektrostatického odlučovače). To přináší sníţení epizod emisí zapáchajících látek z důvodu
poruchy na elektrofiltrech (při poruše na elektrofiltru musí být sníţen výkon kotle a v takovém
případě nejsou zapáchající látky spalovány).
Opatření k prevenci znečišťování ovzduší jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad, které je součástí tohoto posudku.
Není uveden návrh emisních limitů pro kotel K11 s palivem jen uhlí (lze odvodit
z údajů uvedených v dokumentaci dříve).
Tabulka na str. 115 dokumentace porovnává nesrovnatelné (citovaná výše) – tj.
stávající stav na úrovni skutečných emisí a budoucí stav na úrovni emisních limitů. Pokud se
vychází z údajů v dokumentaci:
Pokud se budeme zabývat pouze kotelnou:
Skutečnost 2009

Kotel K 10

Provozní hodiny

294

Kotel K11

Kotel K12

7217
3

celkem

0
3

mg/m3

t/rok

mg/m

t/rok

mg/m

t/rok

TZL

2

42,6

11

4,5

0

13

10,00

NOx

15

319,4

319

130,0

0

334

256,80

SO2

54

1149,8

510

207,9

0

564

433,64

CO

0,5

10,6

25

10,2

0

25,5

19,61

31

t/rok

g/MWh

Skutečnost 2009 na
úrovni
platných
emisních limitů

Kotel K 10

Provozní hodiny

Kotel K11

294

Kotel K12

7217
3

celkem

0
3

mg/m3

t/rok

mg/m

t/rok

mg/m

t/rok

TZL

4,7

100

107,7

50

0

112,4

86,5

NOx

21,1

450

861,9

400

0

883,1

679,0

SO2

75,1

1600

1077,4

500

0

1152,6

886,2

CO

4,7

100

215,5

100

0

220,2

169,3

Budoucí
stav
na
úrovni
navrţených
emisních limitů

Kotel K 10

Provozní hodiny

Kotel K11

0
t/rok

Kotel K12

5728
3

mg/m

g/MWh

celkem

8500
3

t/rok

t/rok

mg/m

mg/m3

t/rok

t/rok

g/MWh

TZL

0

89,9

50

31,5

20

121,4

62,7

NOx

0

359,7

200

235,9

150

595,6

307,4

SO2

0

719,4

400

314,5

200

1033,9

533,7

CO

0

179,9

100

157,3

100

337,1

174,0

Budoucí
stav
na
úrovni očekávaných
hodnot

Kotel K 10

Provozní hodiny

Kotel K11

0
t/rok

Kotel K12

5728
3

mg/m

t/rok

celkem

8500
3

mg/m

t/rok

mg/m3

t/rok

g/MWh

TZL

0

25,2

14

15,7

10

40,9

21,1

NOx

0

269,8

150

188,7

120

458,5

236,7

SO2

0

539,6

300

70,8

45

610,3

315,0

CO

0

36,0

20

62,9

40

98,9

51,0

Volené hodnoty budoucího stavu lze povaţovat za reálné (upravené proti
dokumentaci)
Z uvedeného vyplývá absurdita provedeného srovnání v komentované tabulce.
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Porovnání se stávajícím stavem (na úrovni platných nebo navrhovaných emisních
limitů) - kotelna
stávající

Budoucí

rozdíl

t/rok

t/rok

t/rok

Kompenzační opatření

Celkem
rozdíl
t/rok

Sníţení emisí TZL na regeneračním kotli – 25 t

TZL

112,4

121,4

9

-16

NOx

883,1

595,6

-287,5

-287,5

SO2

1152,6

1033,9

-118,7

-118,7

CO

220,2

337,1

116,9

116,9

Porovnání se stávajícím stavem (na úrovni reálných nebo očekávaných hodnot:
stávající

budoucí

rozdíl

t/rok

t/rok

t/rok

13

40,9

27,9

NOx

334

458,5

SO2

564

CO

25,5

Kompenzační opatření

Stávající
Očekávaný
Změna
stav
celý budoucí stav v %
závod
závod
t/rok

Sníţení emisí TZL na
regeneračním kotli –
25 t

t/rok

136

138,9

102,1

124,5

995

1119,5

112,5

610,3

46,3

618

664,3

107,5

98,9

73,4

699

772,4

110,5

TZL

Za předpokladu, ţe bude skutečně naplněn plánový počet provozních hodin.
Na základě uvedeného lze konstatovat, ţe v rámci přesnosti výpočtů nedojde
k významné změně emisí realizací záměru. Toto je nutno ověřit ve zkušebním provozu.
I toto porovnání emisí je pochopitelně napadnutelné. Je však reálnější neţ srovnání
uvedené v dokumentaci. Podrobný propočet musí být proveden v odborném posudku dle
zákona 86/2002 Sb. v platném znění, jako jednoho z podkladů pro vydání změny
integrovaného povolení k záměru.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Ze zpracované studie vlivu záměru na hlukovou situaci v nejbliţším okolí vyplývá, ţe
dojde k nárŧstu hlukové zátěţe na vybraných bodech v denní době o 0,5-2,9dBA resp. 0,1-0,9
dBA v nočních hodinách, coţ jsou hodnoty v intervalu nejistoty měření, která činí 1,8dBA.
Provedené výpočty prokazují, ţe při teoretickém samostatném provozu nového kotle
K12 bude na všech referenčních bodech dodrţen limit pro noc LAeq,T = 40 dB (A) a
současně také poţadavek LAeq,T = 35 dB (A) v noční době tak, aby nedošlo k navýšení
stávající hlučnosti.
Doporučená hluková emise nepřetrţitě provozovaných zařízení umístěných ve vyšší
poloze (3 a více m) je LA = 65 dB (A) ve vzd. 1 m pro zařízení orientovaná (i částečně) k
městu Štětí, pro zařízení při zemi orientovaná (i částečně) k městu Štětí pak LA = 75 dB(A)
ve vzdálenosti 1 m a pro zařízení odvrácená nebo cloněná velkými stavbami LA = 80 dB(A)
ve vzd. 1 m.
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Drcení materiálu a manipulace s ním mŧţe být prováděna pouze přes den, v noci (22-6
h) nesmí být tato činnost prováděna.
Jak je z výsledkŧ a hodnocení hlukové studie zřejmé, navýšení hladiny hluku vlivem
zprovoznění nového kotle K12 je nepatrné a limitní hodnoty překročeny v ţádném případě
nebudou.
Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanovených výpočtem toutéţ
výpočtovou metodou, nelze povaţovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v
intervalu 0,1-0,9 dB, dle metodiky hodnocení akustických studií pro účely ochrany veřejného
zdraví před hlukem.
V souladu s podmínkou IP č. 8.7 má oznamovatel zpracovaný plán sniţování
hlučnosti, který je kaţdoročně aktualizován tak, jak jsou plánovaná opatření realizována.
Kaţdý rok oznamovatel provádí autorizované měření, protokol předkládá územnímu
pracovišti hygienické stanice.
V rámci další projektové přípravy bude hluková studie aktualizována s ohledem na
zpřesňující údaje od vybraných dodavatelŧ nových zařízení a budou navrţena případná
protihluková opatření.
Před uvedením záměru do trvalého provozu budou vypočtené hladiny hlučnosti
ověřeny autorizovaným měřením v prŧběhu zkušebního provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska hlukové zátěţe - dle rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad
Labem ze dne 3. 1. 2011 (viz příloha 4) je na základě výsledků měření hladiny hluku
doloţených provozovatelem zdroje a plánu sniţování hlučnosti pro léta 2011-2015 povolen
provoz do roku 2015.
V této kapitole zpracovatel posudku postrádá závěry hlukové studie.
Opatření týkající se hlukové zátěţe jsou zahrnuta do podmínek do návrhu stanoviska,
který je součástí tohoto posudku.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Za rok 2009 činil odběr vody z Labe 26,8 mil. m3/rok. Vliv realizace záměru vyvolá
zvýšení odběru povrchové vody 1 132 180 m3/rok, coţ představuje navýšení pouze o 4,1 %.
Rezerva v odběru vody je tedy dostatečná i po realizaci záměru.
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových je dáno podmínkami stanovenými
integrovaným povolením.
Mnoţství vypouštěných odpadních vod v souvislosti s realizací a provozem záměru je
minimální vzhledem k mnoţství vypouštěných odpadních vod z celého závodu. Mnoţství
odpadních vod vyvolaných provozem záměru představuje navýšení o 1,3%. Vzhledem k tak
malému navýšení nedojde ani ke změně kvality vypouštěných odpadních vod.
Vlivem realizace ani provozem Záměru nedojde k ovlivnění odtokových poměrŧ v
území a nebudou ani postiţeny ţádné vodní zdroje, nepředpokládá se ohroţení kvality
povrchových nebo podzemních vod.
Vliv nulový.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D.I.5 Vlivy na půdu
Záměr je situován ve stávajícím areálu, jeho realizací nedojde k ţádnému záboru pŧdy
ze ZPF, dotčeny nebudou ani pozemky PUPFL. Provozem nedojde k znečištění pŧd. Vliv
nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr bude realizován ve stávajícím areálu papírny, při stavebních úpravách ani
následně při provozu nedojde k zásahŧm do horninového prostředí, ani k ţádným vlivŧm na
přírodní zdroje. Vliv nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D.I.7. Vlivy na faunu a floru
Výstavba ani provoz Záměru neovlivní území s výskytem přírodních prvkŧ, nemá vliv
ani na stávající vegetaci ani volně ţijící ţivočichy. Vliv nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D.I.8. Vlivy na ekosystémy
Kapitola je v dokumentaci rozdělena do následujících tematických částí: vlivy na
významné krajinné prvky, vlivy na prvky ÚSES, vlivy na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti. Bez vlivŧ.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D.I.9. Vlivy na krajinu
Realizace Záměru a jeho následný provoz nebude znamenat ţádný zásah do reliéfu
krajiny. Nové objekty jsou situovány uvnitř stávajícího prŧmyslového areálu, funkční vyuţití
území se nezmění.
Areál papírny a jeho bezprostřední okolí je prŧmyslově vyuţívané a má ráz prŧmyslové
krajiny, s ohledem na tuto skutečnost neznamená realizace záměru zásah do krajinného rázu
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Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D.I.10 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace Záměru ani jeho provoz nemá nepříznivé vlivy na okolní objekty, stavby
a plochy, nemá vliv ani na architektonické a archeologické ani jiné kulturní památky.
Vliv Záměru na hmotný majetek a kulturní památky je nulový.

Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D. II. Komplexní charakteristika vlivŧ záměru na ţivotní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a moţnosti přesahující státní hranice
V této kapitole jsou shrnuty závěry hlukové a rozptylové studie.
Z hlediska akustické zátěţe je navýšení hladiny hluku vlivem záměru nepatrné a na
místech, kde byl limit dodrţen, nedojde k navýšení hlučnosti do nadlimitních hodnot.
Ze závěrŧ rozptylové studie vyplývá, ţe:
- Papírna Mondi Štětí a.s. po zprovoznění kotle K12 a úpravách na ostatních zdrojích
emisí při standardním provozu nezpŧsobí ve svém okolí nadměrné znečištění ovzduší
NO2, NOx, SO2, CO ani prachem PM10.
- Všechny krátkodobé i prŧměrné denní příspěvky koncentrací těchto látek zŧstávají
pod příslušnými imisními limity i za nepříznivých rozptylových podmínek a jejich
příspěvky k prŧměrným ročním koncentracím imisních limitŧ zdaleka nedosahují.
- Imisní pozadí NO2, NOx a SO2 ve Štětí a okolí v současnosti nedosahuje hodnot
blíţících se k imisním limitŧm.
Z hlediska sledovaných znečišťujících látek a jejich koncentrací v ovzduší ve Štětí a
okolí je tedy zprovoznění nového BIO-bloku přijatelné.
Provoz záměru neznamená změnu ve stávajícím vyuţití areálu. Realizace ani provoz
záměru nebude mít ţádný vliv na vodu, pŧdu, horninové prostředí, faunu floru, ekosystémy.
Vzhledem k poloze záměru a jeho rozsahu se vlivy přesahující státní hranice
nepředpokládají.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
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D. III. Charakteristika
a nestandardních stavech

environmentálních

rizik

při

moţných

haváriích

Tato část dokumentace je rozdělena do následujících čtyř kapitol: Provozní
činnosti
spojené s rizikem závaţné havárie, Přehled nebezpečných látek, vyskytujících se v závodě,
Rizika havárií spojená s provozem nového kotle BIO-bloku a Zásady zajištění poţární
ochrany.
Z hlediska havárií spojených s provozem nového kotle byl popsán poţár, práce
vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického
vybavení, výbuch, nebezpečí popálení z dŧvodu vysokých teplot, vliv kontaktu s pracovním
strojem/zařízením a vliv chemických látek.
Mondi Štětí a.s. byl, na základě mnoţství manipulovaných a umístěných
nebezpečných látek, Krajským úřadem Ústeckého kraje, zařazen do skupiny „B“. V souladu
se zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií ve znění pozdějších předpisŧ,
zpŧsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky má
Mondi a.s Štětí zpracovanou Bezpečnostní zprávu, která je součástí bezpečnostní
dokumentace podniku.
Nedojde ke změně zařazení závodu dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných
havárií. Dle zákona č. 59/2006 Sb., § 16 bude bezpečnostní zpráva aktualizována a předloţena
krajskému úřadu ke schválení. Realizace Záměru naopak vyvolá budoucí zrušení mazutového
hospodářství.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky.
Opatření týkající se omezení environmentálních rizik jsou zahrnuta do podmínek do návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku.

D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popř. kompenzaci
nepříznivých vlivŧ na ţivotní prostředí
V dokumentaci jsou uvedena opatření k ochraně ţivotního prostředí a veřejného zdraví
vyplývající z provedeného hodnocení vlivŧ záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví.
Opatření uvedená zpracovatelem dokumentace jsou následující:
Podmínky pro fázi přípravy

-

Do realizační dokumentace budou zohledněny případné připomínky a opatření
navrţená v rámci schvalovacích řízení – EIA, IPPC a DUR

-

Bude proveden doplňkový hydrogeologický a stavebně technický prŧzkum,

-

Budou vybírání dodavatelé jednotlivých technologických částí, kteří jsou schopni
zajistit podmínky BAT a mají pro uvedené technologie kladné reference.
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Podmínky pro fázi výstavby

Pro minimalizaci negativních vlivŧ zvýšené prašnosti v období výstavby areálu jsou
navrţena dále uvedená doporučení:
-

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v prŧběhu zemních prací,

-

Zásoby sypkých stavebních materiálŧ a ostatních potencionálních zdrojŧ prašnosti
budou minimalizovány,

-

Proces organizace výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval
moţnost narušení faktorŧ pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu,

-

V případě nepříznivých klimatických podmínek v prŧběhu zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch, popř. komunikací,

-

Dŧsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasaţené
stavebními pracemi z dŧvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních
plevelŧ,

-

Vyuţíváním zařízení a strojŧ v dobrém technickém stavu a jejichţ hlučnost
nepřekračuje stanovené hodnoty,

Podmínky pro fázi provozu

Pro sledování emisí z nového BIO-bloku jsou navrţena následující doporučení:
-

č. 205/2009 Sb. zjišťovat emise tuhých znečišťujících látek, oxidŧ
dusíku vyjádřených jako NO2, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého kontinuálním
měřením. V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 vyhlášky Č. 205/2009 Sb. ověřovat
správnost údajŧ kontinuálního měření

-

jednorázovým měřením provedeným autorizovanou osobou nejméně jednou za rok, a
dále při kaţdém významném zásahu do emisního měřícího systému nebo
technologického procesu nebo významné změně zpracovávaných surovin nebo
spalovaného paliva, a to do 3 měsícŧ od vzniku některé z uvedených změn.

-

V souladu s § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 205/2009 Sb. provádět autorizované
jednorázové měření koncentrací znečišťujících látek v rozsahu: organické látky
vyjádřené jako celkový organický uhlík v četnosti 2 x za kalendářní rok. Realizovat
autorizované jednorázové měření koncentrací znečišťujících látek v rozsahu: plynné
sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF a plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCI v
četnosti jednou za 3 kalendářní roky.

-

V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. a) a § 12 odst. 2 písm. a, b, c, d) vyhlášky
č. 205/2009 Sb., realizovat autorizované jednorázové měření koncentrací
znečišťujících látek v rozsahu: emise těţkých kovŧ, a to kadmia a jeho sloučenin
vyjádřených jako kadmium (Cd), rtuti a jejích sloučenin vyjádřených jako rtuť (Hg),
olova a jeho sloučenin vyjádřených jako olovo (Pb) a arsenu a jeho sloučenin
vyjádřených jako arsen (As), emise polychlorovaných dibenzodioxinŧ (PCDD) a
polychlorovaných dibenzofuranŧ (PCDF), a to individuální toxické kongenery
v rozsahu podle přílohy č. 1 k vyhlášce Č. 205/2009 Sb., emise polychlorovaných
bifenylŧ (PCB), a to individuální toxické kongenery v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce
č. 205/2009 Sb., emise polycyklických aromatických uhlovodíkŧ (PAH), a to
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benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol (1,2,3- c,d)pyren, benzo(k)fluoranten v
četnosti jednou za 3 kalendářní roky.
-

Zařízení bude provozováno pouze v součinnosti s funkčními odlučovači TZL.

-

Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

-

Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší podle přílohy č. 6
vyhlášce Č. 205/2009 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku
Část opatření uvedených v této kapitole je zahrnuta v návrhu stanoviska. Opatření
navrţená zpracovatelem posudku, která vyplynula z procesu EIA a ze zkušeností zpracovatele
posudku, jsou uvedena v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku.
D. V. Charakteristika pouţitých metod prognózování a výchozích předpokladŧ při
hodnocení vlivŧ
V rámci vypracování Dokumentace byly pouţity standardní metody v jednotlivých
oborech, které byly vyuţity jednotlivými specialisty a odborníky pro sestavení dokumentace
a jejích příloh. Podrobněji zpracovatel Dokumentace odkazuje na tyto přílohy a studie a v této
kapitole uvádí pouze základní informace.
Stanovisko zpracovatele posudku
Podle názoru zpracovatele posudku jsou přístupy při hodnocení vlivů předmětného
záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví v zásadě adekvátní charakteru posuzovaného
záměru a zájmové lokality.
Při zpracování dokumentace byla soustředěna pozornost na rozhodující potenciální
vlivy posuzovaného záměru na ţivotní prostředí (ovzduší, hluk) a veřejné zdraví.
D.VI. Charakteristika nedostatkŧ ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Jistá neurčitost vyplývá z faktu, ţe dokumentace EIA je zpracovávaná ve fázi
projekční přípravy, kdy nejsou všechny technologické uzly detailně vyřešeny. Není zatím
vybrán dodavatel technologie. Výstupy z technologie jsou však definovány tak, aby byly v
souladu s legislativou a se standardy pro nejlepší dostupné techniky (BAT).
Jistou míru neurčitosti představuje výpočet imisních koncentrací, který je zaloţen na
výpočtovém modelu.
Rovněţ kaţdé hodnocení vlivŧ na zdraví je nevyhnutelně zatíţeno nejistotami, které
jsou dány vstupními daty, expozičními faktory, úrovní poznatkŧ o nebezpečnosti
hodnocených faktorŧ apod.
Proto je jednou z neopominutelných součástí tohoto hodnocení i popis a analýza
nejistot, kterých si je zpracovatel vědomý a ke kterým je třeba přihlédnout v další etapě
rozhodování.
V daném případě hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší v
zájmovém území okolí výrobního areálu papíren MONDI Štětí a.s. vyplývají určité nejistoty
jak z existujících podkladŧ o expozici, tak z pouţití referenčních hodnot a postupŧ, které
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vycházejí ze současného poznání chování rŧzných látek v ţivotním prostředí a jejich pŧsobení
na zdraví člověka.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez zásadních připomínek.

E. Porovnání variant řešení záměru
Varianty s ohledem na charakter a umístění záměru, kterým je výstavba BIO Bloku v
areálu Mondi a.s. Štětí předloţeny nebyly.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.

F. Závěr
Tato kapitola je v dokumentaci označena jako Doplňující údaje a odkazuje na přílohy,
které jsou součástí dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku
Po formální i obsahové stránce je tato kapitola uvedena nesprávně, nejedná se však
o zásadní pochybení, které by mělo vliv na výsledky hodnocení vlivů na ţivotní prostředí
uvedené uváděné v této dokumentaci.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
V této kapitole je uvedeno základní blokové schéma záměru. Dále kapitola uvádí
rozsah a cíl záměru a shrnuje závěry hodnocení vlivů na akustickou zátěţ a ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.

H. Přílohy
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje následující povinné přílohy:
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
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Shrnutí stanoviska zpracovatele posudku ke správnosti údajů uvedených v dokumentaci
Zpracovatel posudku povaţuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na ţivotní
prostředí za akceptovatelnou a zpracovanou dle poţadavku zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Dokumentace je zpracována na dobré profesionální úrovni. V dokumentaci je věnována
odpovídající pozornost všem zásadním aspektům vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví
spojeným s posuzovaným záměrem. S ohledem na charakter a umístění posuzovaného záměru
byla zvýšená pozornost věnována zejména problematice hluku a ochrany ovzduší. Je zcela
zřejmé, ţe zpracovatel dokumentace danou problematiku zná a dobře se v ní orientuje.
Drobné připomínky zpracovatele posudku vyplývají spíše z rozdílného přístupu ke zpracování
dokumentací. Je však nutno vytknout určitou nepřehlednost dokumentace a nedodrţování
konzistence zásadních hodnot.
Významnější připomínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloţeny) z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí
Záměr je předkládán v jedné variantě.

II.4. Hodnocení významných vlivŧ záměru na ţivotní prostředí přesahujících státní
hranice
Ţádné nepříznivé vlivy takového rozsahu nebo významu, ţe by mohly zasahovat za
hranice státního území, u oznamovaného záměru nelze předpokládat.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŢENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vlastní technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivŧ na ţivotní prostředí v
dokumentaci vlivŧ záměru na ţivotní prostředí dostačujícím zpŧsobem popsáno. Detailnější
řešení se s ohledem na poţadavky vyplývající z příslušných právních předpisŧ předpokládá v
rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru.
Záměr předpokládá sníţení energetické závislosti na vnějších zdrojích. Vyuţívání pro
nový kotel paliva na bázi obnovitelných zdrojŧ. Technická opatření, která jsou navrţena pro
sniţování emisí (dávkování vápence na odsiřování, recirkulace spalin, sniţování emisí oxidŧ
dusíku močovinou, pouţívání účinných zpŧsobŧ sniţování emisí TZL) odpovídá současné
praxi. Jedná se o technická řešení, i kdyţ v jiném měřítku nebo jiné technologické sestavě,
ověřená.
Na základě předloţeného technického řešení lze vyslovit názor, ţe pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivŧ souvisejících s předloţeným záměrem budou při
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem pouţita odpovídající technická
řešení na úrovni stávající techniky s respektováním nejlepších dostupných technologií a
místních podmínek, v mezích moţností minimalizující výstupy do jednotlivých sloţek
ţivotního prostředí.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŢENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracovatel dokumentace vycházel především z výsledkŧ hlukové a rozptylové studie,
studie zdravotních rizik, dále zpracovatel dokumentace vycházel z vyjádření dotčených
správních úřadŧ a dotčených územních samosprávních celkŧ k oznámení a dokumentaci, ze
vstupních informací oznamovatele ve fázi zpracování dokumentace ve vazbě na příslušné
předpisy ochrany ţivotního prostředí, hygienické, poţární a bezpečnostní normy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí v dokumentaci uvedená opatření s tím, ţe je ve
vazbě na vyjádření obdrţená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje
a doplňuje. Níţe jsou sumarizována opatření, doporučená zpracovatelem posudku
k hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu
na ţivotní prostředí. Jsou rozdělena do tří částí, a to pro období přípravy, realizace,
zkušebního provozu, trvalého provozu a období ukončení provozu. V této podobě jsou
uvedena i v návrhu stanoviska.
V období přípravy záměru
Pro změnu integrovaného povolení v souvislosti se záměrem bude zpracována ţádost o změnu,
která bude mimo jiné obsahovat:
-

odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a bude
předloţen Krajskému úřadu Ústeckého kraje (změna zvláště velkého zdroje znečišťování
ovzduší.

-

Provozní řád zvláště velkého zdroje znečisťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb.

-

havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.

-

stanovení emisních limitŧ pro nový kotel K12 s respektováním garantovaných parametrŧ
dodavatele kotle.

Realizovat další protihluková opatření v souladu s plánem sniţování hlučnosti a platným
integrovaným povolením.
provést doplňkový hydrogeologický a stavebně technický prŧzkum.
V návrhu stavby počítat s tím, ţe bude spalována pouze biomasa splňující podmínky uvedené v §
2 odst. b) nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Výběrové řízení dodavatele stavby (technologie) zaměřit na firmy, které jsou prokazatelně
schopni zajistit podmínky poţadované úrovně emisí.
Jako kompenzační opatření bude na stávajícím kotli K11 provedena úprava recirkulace spalin
s cílem sníţit emise NOx, bude pracováno s nízkým přebytkem vzduchu, dodrţení zónového
dávkování vzduchu.
Bude spalována pouze biomasa splňující podmínky uvedené v § 2 odst. b) nařízení vlády
č. 146/2007 Sb.
Kotel K12 bude vybaven recirkulací spalin a denitrifikací SNCR.

V období realizace
Celý proces výstavby bude organizačně řešen tak, aby maximálně omezoval moţnost narušení
faktorŧ pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
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Omezit pohyby vozidel během fáze výstavby o víkendech a svátcích.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém
stavu, zejména vzhledem k moţným úkapŧm ropných látek.
Vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin
a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálŧ a ostatních
potenciálních zdrojŧ prašnosti.
V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a uloţena na lokalitě určené k těmto účelŧm, nebo předána oprávněné firmě
k provedení dekontaminace.
Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaţďování
jednotlivých druhŧ odpadŧ v souladu s platnou legislativou, dodavatel stavby povede evidenci
o nakládání s odpady.
Provozovatel předloţí ke kolaudaci stavby specifikaci druhŧ a mnoţství odpadŧ vzniklých při
výstavbě záměru a doloţí zpŧsob jejich odstranění.
Bude ověřena kvalita zemin ve výkopu a případné vzniklé odpady budou zařazeny na základě
provedených rozborŧ a bude s nimi i takto nakládáno.
Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou realizovány všechny doprovodné stavby
(krytá provozní skládka štěpky, obnovený severní vjezd do areálu apod.).
Realizovat další protihluková opatření v souladu s plánem sniţování hlučnosti a platným
integrovaným povolením.

V období zkušebního provozu
Dodrţovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.
Od zahájení zkušebního provozu musí být zcela funkční kontinuální monitoring emisí
v poţadovaném rozsahu. Pokud nebudou dodrţeny stanovené emisní limity přijmout nápravná
opatření.
Při dopravě biomasy u větších vzdáleností dávat přednost dopravě po ţeleznici.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K12 – TZL,
SO2, NOx, CO.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K11 – TZL,
SO2, NOx, CO.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K12 –PAU,
PCDD/F, PCB, As, Cd, Hg, Pb a NH3.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K11 –PAU,
PCDD/F, PCB, As, Cd, Hg, Pb a NH3.
Ověřit vypočtené hladiny hlučnosti zařízení autorizovaným měřením.
Provést měření hluku u nejbliţších chráněných prostor staveb (Štětí) a v případě významných
odchylek od předpokládaného stavu (zvýšení hlukové zátěţe) provést nápravná opatření. Návrh
nápravných opatření bude projednán s KHS.
Trvalou systémovou kontrolou provozovatel zajistí, aby bezpečnostní prvky byly trvale funkční
(např. regulace přívodu vzduchu, odtahu spalin, dávkování spalovaného materiálu, filtrační
zařízení apod.).
Změny vyplývající ze zkušebního provozu budou promítnuty provozovatelem do změny
integrovaného povolení a předloţeny ke schválení.
Změny vyplývající ze zkušebního provozu budou promítnuty do provozních předpisŧ.
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Zpracovat konečné verze provozních předpisŧ - provozní řády, havarijní plán atd. Materiály,
podléhající schválení předloţit a nechat schválit.
Omezit provozní dobu manipulace s biomasou (od 8.00 do 20 hod).
Pokračovat v programu protihlukových opatření v ostatních provozních částech závodu pro
zajištění dodrţování platných hygienických předpisŧ především ve vztahu k nejbliţším obytným
objektŧm ve Štětí.
Pokračovat v programu sniţování zápachu v ostatních provozních částech závodu.

V období trvalého provozu
Dodrţovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění. Při
jakýchkoliv změnách kontaktovat Krajský úřad Ústeckého kraje a poţádat o promítnutí změn do
integrovaného povolení.
Veškeré změny v prŧběhu uţívání kotelny, příp. dalších zařízení promítat do provozních
předpisŧ a schvalovaných předpisŧ, a to včetně změn legislativních předpisŧ a odpovídacích
opatření.
Provozovatel bude zabezpečovat pravidelná školení na simulované provozní poruchy, při nichţ
bude kontrolována provozuschopnost bezpečnostních technických opatření.
Provozovatel zajistí pravidelné kontroly integrity procesních a skladovacích zařízení (dávkování
paliva, parního kotle, čištění spalin, zásobníkŧ kondenzátu, rozvaděčŧ páry apod.) a potrubních
tras.
Realizovat další protihluková opatření v ostatních provozních částech závodu pro zajištění
dodrţování platných hygienických předpisŧ především ve vztahu k nejbliţším obytným objektŧm
ve Štětí.
Dodrţovat plán sniţování hlučnosti a na závěr kaţdého kalendářního roku doloţit Krajské
hygienické stanici Ústeckého kraje, územnímu pracovišti Litoměřice, měřící protokol, který
prokáţe účinnost protihlukových opatření provedených v kaţdém konkrétním roce.
Dodrţovat přednostní dopravu biomasy do závodu po ţeleznici.
Omezit provozní dobu manipulace s biomasou (od 8.00 do 20 hod).
Po uvedení kotle K12 do provozu bude stávající kotel K10 včetně skladu mazutu na energetice
trvale odstaven z provozu.
Doporučujeme, aby převáţná část biopaliva byla skladována na zastřešené ploše z dŧvodu
nezvyšování obsahu vody z titulu sráţek.

Monitoring
Ovzduší
Kontinuální monitoring: oxidŧ dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý (NOx), oxidu
uhelnatého (CO), TZL a oxidu siřičitého (SO2),
Jednorázová měření: TZL, SO2, - 1 x ročně akreditovanými postupy
NH3 – při chodu procesu SNCR - 1 x ročně akreditovanými postupy
As, Cd, Hg, Pb, PAU, PCDD/F, PCB - 1 x za tři roky
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V. VYPOŘÁDÁNÍ
K DOKUMENTACI

VŠECH

OBDRŢENÝCH

VYJÁDŘENÍ

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva ţivotního
prostředí, doručena vyjádření obdrţená k dokumentaci záměru „Nový biokotel K12 a turbína
TG7“ dne 28. 12. 2010.
Vzhledem k tomu, ţe na základě připomínek obsaţených ve vyjádřeních k oznámení
záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“ a závěru zjišťovacího řízení vydaného MŢP č.j.
73078/ENV/10 ze dne 24.8.2010 s poţadavky na zpracování dokumentace, byla zpracována
dokumentace, jsou na základě posouzení všech podaných vyjádření hodnocena v posudku,
resp. vypořádána, pouze vyjádření k dokumentaci.
Ke zveřejněné doplněné dokumentaci se vyjádřily následující subjekty:
Obdrţená vyjádření dotčených územních samosprávných celkŧ
Ze dne
1.
2.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Rada 08. 12. 2010
Ústeckého kraje
Město Śtětí
03. 12. 2010

č.j.
208986/2010/KUUK
2511-11155/2010/SÚaOŢP/Zw

Obdrţená vyjádření dotčených správních úřadŧ
Ze dne
3.
4.
5.
6.
7.

č.j.

Ministerstvo ţivotního prostředí, 02. 12. 2010
odbor ochrany vod
Městský úřad Litoměřice
19. 11. 2010
Česká inspekce ţivotního prostředí, 24. 11. 2010
oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje
08. 12. 2010

3896/740/10

Krajská
hygienická
Ústeckého kraje

KHSUL 37871/2010

stanice 23. 11. 2010

0082397/10/ŢP
ČIŢP/44/IPP/1016895.001/10/URP
203031/2010/KUUK

K dokumentaci byla obdrţena vyjádření dotčených územních samosprávních celkŧ a
dotčených správních úřadŧ. K dokumentaci nebyla obdrţena ţádná vyjádření veřejnosti ani
občanských sdruţení nebo obecně prospěšných společností podle § 23 odst. 9 zákona.
V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k dokumentaci a komentář
zpracovatele posudku. Úplná znění všech došlých vyjádření jsou uvedena v příloze 2
posudku.
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DOTČENÉ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Rada Ústeckého kraje
(vyjádření č.j. 208986/2010/KUUK ze dne 8.12.2010)
Podstata vyjádření:
Ústecký kraj souhlasí s dokumentací a do stanoviska poţaduje zahrnout podmínky
odboru ţivotního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje.
Jedná se o následující podmínky:
1. Provozem kotle K12 na biomasu budou dodrţovány garantované emisní limity pro CO ve
výši 100 mg/m3, NOx ve výši 200 mg/m3, SO2 ve výši 200 mg/m3 a pro TZL ve výši 20
mg/m3 (přepočteno na normální podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku
6%).
2. Po uvedení kotle K12 do provozu bude stávající kotel K10 trvale odstaven z provozu.
3. Po uvedení kotle K12 do provozu budou pro kotel K11 sníţeny emisní stropy na hodnoty
700 t/rok pro SO2, 350 t/rok pro NOx a 18 t/rok pro TZL.
4. Jako kompenzační opatření bude na stávajícím kotli K11 provedena úprava recirkulace
spalin s cílem sníţit emise NOx, na vápenné peci bude instalován kombinovaný hořák
ZP/TTO s cílem sníţit spotřebu TTO a na regeneračním kotli bude instalován nový
elektrofiltr č.5 a vysokofrekvenční zdroj s cílem sníţit emise TZL.
5. V kotlích K11 (směs biomasa a uhlí) a K12 (pouze biomasa) bude spalována pouze
biomasa splňující podmínky uvedené v § 2 odst. b) nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Poţadavky Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou zahrnuty do návrhu stanoviska pro
příslušný úřad s tím, ţe opatření instalace kombinovaného hořáku na vápenné peci
a instalace elektrofiltru na regeneračním kotli jiţ byla realizována v roce 2010.
2. Město Štětí
(vyjádření č.j. 2511-11155/2010/SÚaOŢP/Zw ze dne 03.12.2010)
Podstata vyjádření:
A) Opatření navrţená v dokumentaci povaţujeme za nedostačující.
a) Opatření: „Odstavení stávajícího kotle K10 na těţký topný olej včetně výhledového
zrušení skladu mazutu na energetice“. (Toto opatření povaţujeme za přínosné
a poţadujeme jeho naplnění).
b) Opatření: „Kompenzační opatření na stávajícím kotli K11 s cílem sníţení emisí NOx“
(Toto opatření povaţujeme za přínosné a poţadujeme jeho naplnění).
c) Opatření: „Instalace kombinovaného hořáku na vápenné peci pro spalování zemního plynu
a TTO s cílem sníţit spotřebu mazutu“ (Nepovaţujeme za kompenzační opatření
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navrhovaného záměru, nemá přímou souvislost s realizací záměru, neboť toto opatření jiţ
bylo realizováno v letošním roce).
d) Opatření: „Kompenzační opatření na regeneračním kotli s cílem sníţení emisí prachu
(instalace elektrofiltru)“ (Nepovaţujeme za kompenzační opatření navrhovaného záměru,
nemá přímou souvislost s realizací záměru, neboť toto opatření jiţ bylo realizováno
v letošním roce).

Za skutečné kompenzační opatření je moţno povaţovat a akceptovat pouze opatření
uvedená pod písm. a) a b). Díky této skutečnosti pak např. tabulka na str. 115 „Porovnání
emisní situace závodu před a po realizaci záměru“ uvádí zavádějící údaje u TZL, kde ve
skutečnosti dojde ke zvýšení produkce TZL o 28 t/rok, namísto uváděných 3t/rok a nárŧst
TZL tak v ţádném případě nelze označit jako zanedbatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Rekonstrukce energetického hospodářství oznamovatele nesouvisí pouze s realizací kotle
K12 a turbíny TG7. Tento záměr má celou řadu doprovodných opatření, která jiţ byla
jako příprava záměru zčásti realizována v roce 2010 (srpen – říjen). Vzhledem k tomu, ţe
srovnávacím rokem je rok 2009, lze toto povaţovat za akceptovatelné. V důsledku
realizovaných opatření v roce 2010 byly celkové emise TZL z Mondi v roce 2009, tj. 136
tun, v roce 2010 sníţeny na 129 tun. I toto svědčí o reálném přístupu k bilancím
budoucího stavu.
V budoucím stavu jsou uvaţovány emise TZL na úrovni 20 mg/m3, tedy na horní úrovni
BAT, významně pod emisními limity danými nařízením vlády 146/2007 Sb., v platném
znění. Pokud mají být tyto emise dosaţeny, musí být skutečné emise významně niţší. Lze
tedy předpokládat, ţe výsledné emise TZL ze stacionárních spalovacích zdrojů po
realizaci záměru se nebudou významně lišit od stávajícího stavu.
B) Nelze akceptovat další zvýšení emisní zátěţe lokality, jak s tím počítá předloţený záměr
a naopak je třeba zajistit, aby kotel K11 plnil limity BAT.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bilance uvedená v dokumentaci v tabulce na str. 115 porovnávající stávající a budoucí
emise dle záměru vychází ze skutečných emisí roku 2009 a teoretických emisí na úrovni
navrhovaných emisních limitů po dokončení a osvojení záměru. Problematika TZL byla
diskutována jiţ dříve.
Aby byly dosaţeny navrţené emisní limity, musí být skutečné
emise v průběhu roku významně niţší. Navíc v případě kotle K12 bude vyţadována
garance na NOx 150 mg/m3 (za předepsaných vztaţných podmínek), jak je uvedeno
v dokumentaci. Na současné úrovni techniky je toto dosaţitelné.
V případě SO2 je v bilancích uvaţována hodnota na úrovni navrţeného emisního limitu
pro kotel K12. Aby tyto emise skutečně byly dosaţeny, musel by být obsah síry ve
vstupním palivu, která přejde do spalin na úrovni 0,045%. Obsah spalitelní síry
v biomase je obecně niţší. Obvykle se udává na úrovni 0,01% síry. Reálně lze tedy
očekávat emise z tohoto zdroje na úrovni cca 70 t SO2/rok.
Další diskuze k tomuto problému je uvedena na str. 32 - 33 posudku.
Skutečnost, ţe v dokumentaci nebyly pouţity reálné hodnoty, ale víceméně teoretické na
hranici bezpečnosti, není na závadu a odpovídá to intencím metodiky EIA. Skutečné emise
musí být pochopitelně ověřeny ve zkušebním provozu.
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Z uvedeného vyplývá, ţe v budoucím stavu lze očekávat jen nevýznamné odchylky
v celkových emisích od stávajícího stavu.
C) Není naplněna podmínka 8.8 Integrovaného povolení (při kaţdé nové investiční akci
realizovat současně investice ke sníţení specifických emisí pachových látek a hlučnosti):
Je třeba:
- Navrhnout opatření ke sníţení emisí TRS (sloučeniny redukované síry – převáţně
sirovodík, metylmerkaptan a dometylsulfidy). (Odstavení mazutového hospodářství
nelze povaţovat za opatření, neboť se nejedná o specifický zdroj emisí pachových
látek)
- Navrhnout protihluková opatření, např. úpravu provozní doby manipulace s biomasou
(Z doloţené akustické studie vyplývá nadlimitní hlučnost v chráněném venkovním
prostoru obytných staveb jiţ za stávajícího stavu. Hladina hluku se vlivem záměru
navyšuje). Protihluková opatření prováděná podle plánu nemají přímou souvislost se
záměrem.
Pro upřesnění konstatujeme, ţe hlukové mapy uváděné na straně 128 a 129 dokumentace
nejsou mapy celkové hlučnosti z provozu oznamovatele, ale mapy pro teoretický případ
„samostatného chodu K12“
Stanovisko zpracovatele posudku:
Opatření za účelem sniţování emisí pachových látek jsou navrţena v Programu sniţování
zápachu - jedná se o seznam akcí, který je zpracován Mondi Štětí a.s. ve spolupráci
s městským úřadem Štětí, Krajským úřadem, Krajskou hygienickou stanicí a zástupcem
veřejnosti. V současnosti probíhá diskuse, jak tento seznam začlenit do integrovaného
povolení.
Pokud se týká sníţení emisí pachových látek v souvislosti s novým záměrem, byla kromě
návrhu odstavení mazutového hospodářství současně provedena kompenzační opatření
na stávajícím regeneračním kotli (instalace elektrostatického odlučovače). To přináší
sníţení epizod emisí zapáchajících látek z důvodu poruchy na elektrofiltrech (při poruše
na elektrofiltru musí být sníţen výkon kotle a v takovém případě nejsou zapáchající látky
spalovány).
Poţadavek na omezení provozní doby manipulace s biomasou je zahrnut do návrhu
stanoviska pro příslušný úřad.
Další navrţená opatření z hlediska hluku:
Realizovat další protihluková opatření v souladu s plánem sniţování hlučnosti
a platným integrovaným povolením.
Ověřit vypočtené hladiny hlučnosti zařízení autorizovaným měřením.
Provést měření hluku u nejbliţších chráněných prostor staveb (Štětí) ve zkušebním
provozu a v případě významných odchylek od předpokládaného stavu (zvýšení hlukové
zátěţe) provést nápravná opatření. Návrh nápravných opatření bude projednán
s KHS.
Realizovat další protihluková opatření v ostatních provozních částech závodu pro
zajištění dodrţování platných hygienických předpisů především ve vztahu k nejbliţším
obytným objektům ve Štětí.
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Dodrţovat plán sniţování hlučnosti a na závěr kaţdého kalendářního roku doloţit
Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územnímu pracovišti Litoměřice, měřící
protokol, který prokáţe účinnost protihlukových opatření provedených v kaţdém
konkrétním roce.
Hlukové mapy pro den a noc zohledňující provoz Mondi Štětí a.s (včetně plánovaných
protihlukových opatření navrţených v Plánu protihlukových akcí) a nový kotel K12 jsou
uvedeny v příloze 4 posudku. Jedná se o doplňující údaje, které si zpracovatel posudku
vyţádal od oznamovatele podle § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
D) Dle dokumentace dochází na komunikaci II/261 k navýšení nákladní dopravy o 1,1 % (23
NA/den). V dokumentaci je pracováno se zavádějícími vstupními parametry. Intenzita
dopravy je uvedena jako celkový počet nákladních automobilŧ podle sčítání z roku 2005,
tj. 2081 pohybŧ NA/den. Hodnota NA je však součtem všech kategorií nákladní dopravy
včetně návěsŧ, přívěsŧ, lehkých nákladních, ale i autobusŧ. Vliv dopravy by měl být
v dokumentaci vztaţen na vozidla v příslušné kategorii, tedy N3 (těţká nákladní nad 10t),
kterých bylo dle sčítání dopravy na dotčené komunikaci 500. Navýšení dopravy
příslušných vozidel je o 4,6 %.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tento bod zpřesnil zpracovatel dokumentace následovně:
Nároky na dopravu vyvolané záměrem uvádí následující tabulka.
tun/rok
Biomasa (garantovaná kvalita paliva) pro
nový kotel K12
Vlastní biomasa MONDI celkem

Pohyby Pohyby
Poznámka
TNV/rok TNV/den

336 600
130 700

Biomasa pro nový kotel K12 bez dopravy
vlakem (30 000 t/rok) a s vyuţitím vlastní
biomasy z MONDI a s vyuţitím biomasy
pro kotel K11, která je dováţená TNV.

53 260

Stávající biomasa pro kotel K11
Biomasa dopravovaná po ţeleznici

122 640
30 000

Popeloviny s 35%ní vlhkost
Navýšení v souvislosti s K12

26 460

4 438

12,2

Prŧměrná váha TNV
počítána 24 t
Bez nových nárokŧ na
dopravu

2205
6643

6,0

Prŧměrná váha TNV
počítána 24 t

18,2

Celkovou nákladní dopravní zátěţ na komunikacích je moţné dle ŘSD vyjádřit jako počet
těţkých nákladních vozidel (TNV), viz vzorec níţe:
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA
Nákladní automobily:
N1
lehké
N2
střední bez přívěsu
PN2
střední s přívěsem
N3
těţké bez přívěsu
PN4
těţké s přívěsem
NS
návěsové soupravy
A
autobusy sólo
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PA

autobusy kloubové

Nárůst dopravy na dotčených komunikacích
komunikace

sčítací
úsek

II/261směr Litoměřice
II/261směr Mělník
III/26119 směr
Roudnice n/L

4-2010
4-2011
4-2014

sčítání 2005
Počet TNV/den
360
838
510

obecný
nárůst
2011
403*
939*
546**

nárůst
celkem
záměrem 2011
Počet TNV/den
6
409
6
945
6
552

nárůst
záměrem
(%)
1,5
0,6
1,1

*koeficient růstu 1,12
**koeficient růstu 1,07

Nově vyvolaná nákladní doprava z Mondi dle záměru (23 NA) vyvolá po přepočtu na
TNV (18 TNV) nárůst celkové nákladní dopravy na komunikaci II/261 o 1,5 % ve směru
Litoměřice a 0,6% ve směru Mělník. Navýšení dopravy na komunikaci III/26119 ve směru
Roudnice nad Labem bude 1,1%. Obecný nárůst nákladní dopravy na komunikacích II
třídy ČR činí ročně cca 2%.
E) Studie realizovatelnosti likvidace pachových látek se zaměřila na jednu konkrétní
variantu řešení (odsávání celých prostor budov ) s tím, ţe lokální odsávání přímo u zdrojŧ
není moţné (velké mnoţství zdrojŧ s nízkou intenzitou emisí pachových látek).
Domníváme se, ţe toto zdŧvodnění je nedostatečné, neboť jiţ současný zpŧsob likvidace
„slabých plynŧ“ na kotli RK9 je z velkého počtu zdrojŧ (dle studie 60 zdrojŧ). Na tomto
příkladu je patrné, ţe velký počet zdrojŧ není překáţkou pro jejich odsávání a spalování.
Dle našeho názoru měla být ve studii prověřena efektivnost a moţnost odsávání
i jednotlivých zdrojŧ, nejenom celých budov nebo kombinace obou řešení.
Domníváme se, ţe studie, která by prověřila všechny moţnosti zpŧsobu likvidace emisí
pachových látek z dotčených povozŧ by v takovém případě byla i zásadním dokumentem
pro určení a stanovení strategie či směru postupného sniţování emisí pachových látek
a podkladem pro plán sniţování emisí pachových látek.
Bez dŧkladného a detailního prověření moţnosti likvidace emisí pachových látek
v kotlích energetiky povaţujeme za zcela kontraproduktivní tuto variantu úplně
odmítnout. K uvedeným 9 dŧvodŧm ze závěru studie je třeba dodat, ţe sama existence
technologie likvidace slabých zapáchajících látek, spalovaných dnes ve stávajícím kotli
RK9 je vyvrácením negativních závěrŧ uvedených v závěru studie (viz. bod 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9,) Bod 1 závěrŧ patrně neplatí pro celou technologii kaustifikace. K bodu 5 lze dodat,
ţe i kontaminovanou vzdušninu zachycenou přímo u zdroje je pak třeba odvést a spálit
obdobně, jako to dělá dnes technologie likvidace slabých zapáchajících látek spalováním
ve stávajícím kotli RK9.
Dle našeho názoru studie prokázala, ţe spalování slabých zapáchajících látek na kotlích
K11 a K12 je moţné, závěr pouze hovoří o neefektivnosti odvádění vzduchu z celých
budov, resp. ze všech zde uvedených najednou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o problematiku, která přímo nesouvisí s řešením energetického hospodářství
Mondi Štětí a.s., ale týká se současného výrobního provozu.
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V areálu Mondi byly vytipovány zdroje pachových látek s tím, ţe opatření za účelem
jejich sniţování jsou navrţena ve spolupráci s Městským úřadem Štětí v Programu
sniţování zápachu. Jedná se o následující opatření:
Provoz, zdroj

Termín
plnění

Filtr na vápenné kaly (Lime mud filtr) – netěsnost horního víka

2011

Splavování popílku na regeneraci

2011

Kanalizace kaustifikace – povrchové ţlaby v objektu vápenné pece, kanalizace pod
kontejnerem s kaly ze zeleného louhu, voda z pračky plynŧ z hasidel, (strana hořáku)

2012

Kanalizační vpusti v areálu závodu

2012

Filtr na vápenné kaly – kaly na pásu

2012

Kanalizace kaustifikace – povrchové ţlaby, venkovní povrchové rošty, kalová jímka
(strana DLMF)

2013

Kamyr – přepad vody z pracího bubnu

2013

Ţlabová kanalizace PDW filtru

2014

Čerpadlový domeček u kalových nádrţí

2014

Česle čistírny odpadních vod

2014

Filtr zelených kalŧ (Dreggs filtr)

2015

Plán sniţování zápachu není konečný a bude průběţně doplňován dle zkušeností
z provozu.
F) Studie zdravotních rizik by měla zahrnovat také hodnocení sloučenin redukované síry.
Tyto emise významně zatěţují lokalitu. V této souvislosti upřesňujeme, ţe imisní hodnoty
naměřené na měřící stanici knihovna nedosahují objektivních výsledkŧ pro zastaralost
měřící technologie (podle dohody s provozovatelem mají být nahrazeny novými
přístroji).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Přestoţe posuzovaný záměr emise TRS ze závodu Mondi Štětí a.s. nijak neovlivní, vyţádal
si zpracovatel posudku od oznamovatele hodnocení zdravotních rizik sloučenin
redukované síry (TRS) zpracované oprávněnou osobou (příloha 4 posudku). Hodnocení
expozice bylo provedeno vzhledem k současné imisní situaci ve městě Štětí na základě
výsledků imisního monitoringu. Z výsledků vyplývá, ţe v posledních dvou letech došlo ke
sníţení imisního zatíţení města a současná úroveň imisních koncentrací nepředstavuje
pro jeho obyvatele přímé zdravotní riziko akutních ani chronických toxických účinků.
Nadále však dochází k relativně častému překračování průměrných hodnot čichového
prahu a k pachovému ovlivnění ovzduší, které se u sloučenin redukované síry můţe
různými mechanismy promítat i do vyšší frekvence příznaků dráţdění sliznic očí a
respiračního traktu a bolestí hlavy.
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Kvalita dat na měřící stanici Knihovna je v pořádku, o čemţ svědčí srovnatelnost
výsledků s měřící stanicí Učiliště, nicméně vzhledem k výpadkům zařízení investor počítá
s výměnou analyzátorů a jejich spuštěním v dubnu 2011.
G)

S ohledem na výše uvedené poţadujeme:

1. Stanovit takové závazné podmínky, jejichţ plnění zabezpečí efektivní kompenzování
všech negativních dŧsledkŧ provozu záměru, a to zejména v těchto oblastech:
- ovzduší (emise SO2, NO2, NOx, CO, TZL)
- hluk
- doprava
(tedy musí být implementována pouze taková kompenzační opatření na stávajících
zdrojích a ve stávajícím provozu, která zajistí, ţe celkové emise znečišťujících látek,
emise pachových látek, emise hluku a doprava nákladními automobily, se po
zprovoznění záměru sníţí, či max. zŧstanou zachovány v současném mnoţství,
hodnotách či intenzitě. Současně by to měly být kompenzační opatření realizovaná proti
běţnému plánu, tzn. „něco navíc“ (tedy v případě neprovedení záměru by tato opatření
realizována nebyla, či byla realizována v jiné m (delším) časovém horizontu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ovzduší
Opatření za účelem sniţování emisí pachových látek jsou navrţena v Programu
sniţování zápachu - jedná se o seznam akcí, který je zpracováván Mondi Štětí a.s. ve
spolupráci s městským úřadem Štětí, Krajským úřadem, Krajskou hygienickou stanicí a
zástupcem veřejnosti. V současnosti probíhá diskuse, jak tento seznam začlenit do
integrovaného povolení.
Pokud se týká sníţení emisí pachových látek v souvislosti s novým záměrem, dojde
k odstavení mazutového hospodářství, které je zdrojem emisí pachových látek. Současně
byla provedena kompenzační opatření na stávajícím regeneračním kotli (instalace
elektrostatického odlučovače). To přináší sníţení epizod emisí zapáchajících látek
z důvodu poruchy na elektrofiltrech (při poruše na elektrofiltru musí být sníţen výkon
kotle a v takovém případě nejsou zapáchající látky spalovány).
Z hlediska emisí znečišťujících látek jsou v posudku navrţena kompenzační opatření na
stávajících zdrojích znečišťování. Nový kotel bude s rezervou splňovat platné emisní
limity. Imisní situace před a po realizaci nového záměru jsou vyhodnoceny v rozptylové
studii se závěrem, ţe k významné změně nedojde.
Jako opatření k omezování celkových emisí znečišťujících látek byla zpracovatelem
posudku navrţena následující opatření:
Od zahájení zkušebního provozu musí být zcela funkční kontinuální monitoring emisí
v poţadovaném rozsahu. Pokud nebudou dodrţeny garantované hodnoty přijmout nápravná
opatření.
Při dopravě biomasy u větších vzdáleností dávat přednost dopravě po ţeleznici.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K12 –
TZL, SO2, NOx, CO.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K12 –
PAU, PCDD/F, PCB, As, Cd, Hg, Pb a NH3.
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Provozem kotle K12 budou dodrţovány navrţené emisní limity pro CO ve výši 100 mg/m3,
NOx ve výši 200 mg/m3, SO2 ve výši 200 mg/m3 a pro TZL ve výši 20 mg/m3 (přepočteno na
normální podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 6%).
Po uvedení kotle K12 do provozu bude stávající kotel K10 včetně skladu mazutu na energetice
trvale odstaven z provozu.
Po uvedení kotle K12 do provozu budou pro kotel K11 sníţeny emisní stropy na hodnoty 700
t/rok pro SO2, 350 t/rok pro NOx a 18 t/rok pro TZL.
Jako kompenzační opatření bude na stávajícím kotli K11 provedena úprava recirkulace spalin
s cílem sníţit emise NOx, bude pracováno s nízkým přebytkem vzduchu, dodrţení zónového
dávkování vzduchu.
Na vápenné peci byl instalován kombinovaný hořák ZP/TTO s cílem sníţit spotřebu TTO a na
regeneračním kotli byl instalován nový elektrofiltr a vysokofrekvenční zdroj s cílem sníţit
emise TZL.
bude spalována pouze biomasa splňující podmínky uvedené v § 2 odst. b) nařízení vlády č.
146/2007 Sb.
Kotel K12 bude vybaven recirkulací spalin a denitrifikací SNCR.

Hlučnost
Z hlediska sniţování hlučnosti z provozu areálu bude pokračováno v plnění Plánu
protihlukových opatření pro období 2011-2015, který bude kaţdoročně aktualizován a
na závěr kaţdého kalendářního roku provozovatel doloţí Krajské hygienické stanici
Ústeckého kraje, územnímu pracovišti Litoměřice měřící protokol, který prokáţe
účinnost protihlukových opatření provedených v kaţdém konkrétním roce.
Na základě výše uvedeného Plánu protihlukových opatření byl Mondi Štětí povolen
provoz do roku 2015, a to rozhodnutím KHS Ústeckého kraje ze dne 3. 1. 2011 (viz
příloha 4).
Do návrhu stanoviska pro příslušný úřad je zahrnut poţadavek na omezení provozní
doby manipulace s biomasou.
Poţadavek na provedení měření v chráněném venkovním prostoru ve zkušebním
provozu včetně případných nápravných opatření je rovněţ zahrnut v návrhu stanoviska.
Doprava
V modelu dopravy je uvaţována část dopravy paliva pro kotel K12 ţeleznicí, a to
především ze vzdálenějších zdrojů. Dopravu auty nelze vyloučit, avšak navýšení dopravy
je v rámci obecného nárůstu dopravy na veřejných komunikacích. Striktní regulace
nákladní dopravy je prakticky neřešitelná, znamenalo by to ve svém důsledku odběr
vhodného paliva především ze vzdálenějších zdrojů. V návrhu stanoviska je uveden
poţadavek na upřednostňování ţelezniční dopravy ze vzdálenějších míst s ohledem na
skutečnost, dopravu paliva budou zajišťovat v rozhodující míře cizí dopravci, je účelné
tuto podmínku zakotvit do smluvních vztahů s dodavateli paliva. Na druhou stranu je
nutno konstatovat, ţe uvaţovaný nárůst dopravy související se záměrem je v rámci
běţné fluktuace nákladní dopravy související se stávající výrobou (v průměru 226 jízd
TNV/den).
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2. Zahrnout opatření redukující emise pachových látek – TRS, a to buď spalováním
slabých zapáchajících plynŧ z dosud neodsávaných technologií a technologických celkŧ
v kotlích K11 a K12 nebo jiným řešením za dosaţení srovnatelných efektŧ.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaný záměr není zdrojem pachových látek TRS.
Při sniţování emisí pachových látek ze závodu je postupováno podle Plánu sniţování
zápachu, jehoţ náplň a plnění je průběţně konzultováno s MěÚ Štětí.
3. V hodnocení vlivŧ na veřejné zdraví zohlednit zdravotní riziko TRS – sloučeniny
redukované síry, tj. zejména sirovodík, metylmerkaptan a dimetylsulfid.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o problematiku, která přímo nesouvisí s řešením energetického hospodářství
Mondi Štětí a.s., ale týká se současného výrobního provozu.
Doplněné hodnocení zdravotních rizik sloučenin redukované síry (TRS) oprávněnou
osobou je přílohou 4 posudku.
Posuzovaný záměr emise TRS ze závodu Mondi Štětí a.s. nijak neovlivní. V rámci
hodnocení expozice byla na základě výsledků imisního monitoringu vyhodnocena
současná imisní situace ve městě Štětí. Z výsledků hodnocení vyplývá, ţe v posledních
dvou letech došlo ke sníţení imisního zatíţení města a podle standardního postupu
hodnocení zdravotních rizik současná úroveň imisních koncentrací nepředstavuje pro
jeho obyvatele přímé zdravotní riziko akutních ani chronických toxických účinků.
S ohledem na Program sniţování zápachu lze očekávat, ţe četnost překračování
čichového prahu bude postupně sniţována.
4. Doplnit akustickou studii o mapu celkové hlučnosti v lokalitě pro den a noc (nikoli jen
pro samostatný chod K12) a aktualizovat (doplnit) závěr studie o vyhodnocení celkové
hlukové zátěţe z provozu oznamovatele po realizaci záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hlukové mapy pro den a noc zohledňující provoz Mondi Štětí a.s (včetně plánovaných
protihlukových opatření navrţených v Plánu protihlukových akcí) a nový kotel K12 jsou
uvedeny v příloze 4 posudku. Jedná se o doplňující údaje, které si zpracovatel posudku
vyţádal od oznamovatele podle § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Z vypracovaných hlukových map vyplývá, ţe realizací záměru nedojde k překračování
platných hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru ve dne. V případě noci
dochází k mírnému rozšíření oblasti, kde je dle výpočtu dosahováno akustického tlaku
v rozmezí 40-45 dB, tedy překračování platných hygienických limitů. Hlukové mapy
zahrnují i předpokládaná opatření ke sníţení emisí hluku, která mají být realizována
v roce 2011. Jedná se pochopitelně o výpočet, který musí být ověřen ve zkušebním
provozu včetně přijmutí případných nápravných opatření.
5. Omezit provozní dobu manipulace s biomasou (např. od 8.00 do 20 hod).
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S omezením provozní doby manipulace s biomasou zpracovatel posudku souhlasí. Toto
opatření je zahrnuto do návrhu stanoviska pro příslušný úřad.
DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
6. Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany vod
(Vyjádření č.j. 3896/740/10 ze dne 02.12.2010)
Podstata vyjádření:
Upozorňujeme na nutnost respektování platné legislativy ochrany vod a dále na dodrţování
opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivŧ na vodní sloţku
ţivotního prostředí podle kapitoly IV na straně 139-140 dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Opatření k ochraně vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad,
které je součástí tohoto posudku.
7. Městský úřad Litoměřice
(Vyjádření č.j. 0082397/10/ŢP ze dne 19.11.2010)
Podstata vyjádření:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření bez připomínek.
8. Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
(vyjádření č.j. ČIŢP/44/IPP/1016895.001/10/URP ze dne 24.11.2010)
Podstata vyjádření:
Zpracovatel se měl lépe vypořádat s poţadavkem ČIŢP uplatněným ve vyjádření k
oznámení na dosahování niţší úrovně emisí TZL z kotle neţ je navrhovaných 20 mg/Nm3 při
6% O2 (úroveň BAT 5-20 mg/Nm3 při 6% O2). Vysvětlení je nedostatečné s tím, ţe
v předloţené dokumentaci směšuje limity pŧlhodinové, denní a roční a navíc ještě
nestandardní provozní stavy a garantované hodnoty – v rámci povolení stavby bude nutno tuto
problematiku dořešit.
Podobně v celé dokumentaci je zmatečně pracováno s emisními limity a výpočty emisí
pro další znečišťující látky – např. u limitu NO2 je uvaţováno s limitem 200 mg/Nm3, ale
výpočet emisí je proveden při uvaţování 150 mg/m3, aniţ by byl rozpor vysvětlen (otázka
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technické dosaţitelnosti limitu a opět problematika prŧměrné pŧlhodinové koncentrace
a prŧměrné roční koncentrace emisí – např. na str. 83 a 113.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjádření v dokumentaci jsou nepřesná, vyhodnocení kontinuálního měření z hlediska
plnění limitů se provádí podle § 9 vyhlášky č. 205/2009 Sb. Nelze tedy hovořit o
půlhodinových, denních a podobných limitech. Platnými legislativními předpisy (nařízení
vlády č. 146/2007 Sb., v platném znění) je pro dané zařízení dán emisní limit 30 mg/m3 TZL.
Oznamovatel navrhuje sníţený emisní limit na horní hranici doporučení BAT, a to 20 mg/m3.
V etapě přípravy záměru není zatím rozhodnuto, zda bude instalován elektrofiltr nebo textilní
filtr. Zpracovatel posudku proto doporučuje pro zkušební provoz respektovat navrţený emisní
limit. Jeho zpřísnění je moţné na základě výsledků zkušebního provozu.
Pokud bude aplikován SNCR včetně dalších opatření sniţující produkci NOx (recirkulace
spalin, dávkování spalovacího vzduchu do sekcí atd.), je emisní úroveň 150 mg/m3 technicky
dosaţitelná. Je skutečností, ţe zpracovatel dokumentace by se měl drţet pro přehlednost a
vypovídací schopnost dokumentace jedné hodnoty. Totéţ platí i pro různící se hodnoty
spotřeby paliva pro kotel K12 v různých částech dokumentace.
9. Krajský úřad Ústeckého kraje
(vyjádření č.j. 203031/2010/KUUK ze dne 08.12.2010)
Podstata vyjádření:
K předloţené dokumentaci nemáme z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Do
stanoviska poţadujeme zahrnout následující připomínky:
1. Provozem kotle K12 na biomasu budou dodrţovány garantované emisní limity pro CO
ve výši 100 mg/m3, NOx ve výši 200 mg/m3, SO2 ve výši 200 mg/m3 a pro TZL ve výši
20 mg/m3 (přepočteno na normální podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu
kyslíku 6%).
2. Po uvedení kotle K12 do provozu bude stávající kotel K10 trvale odstaven z provozu.
3. Po uvedení kotle K12 do provozu budou pro kotel K11 sníţeny emisní stropy na
hodnoty 700 t/rok pro SO2, 350 t/rok pro NOx a 18 t/rok pro TZL.
4. Jako kompenzační opatření bude na stávajícím kotli K11 provedena úprava recirkulace
spalin s cílem sníţit emise NOx, na vápenné peci bude instalován kombinovaný hořák
ZP/TTO s cílem sníţit spotřebu TTO a na regeneračním kotli bude instalován nový
elektrofiltr č.5 a vysokofrekvenční zdroj s cílem sníţit emise TZL.
5. V kotlích K11 (směs biomasa a uhlí) a K12 (pouze biomasa) bude spalována pouze
biomasa splňující podmínky uvedené v § 2 odst. b) nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Z hlediska odpadového hospodářství k dokumentaci nemáme připomínek, pouze
poţadujeme doplnění odhadu celkového mnoţství popelovin, které budou uloţeny coby
certifikovaný výrobek do zbytkové jámy těţebny štěrkopísku v prostoru Předotín/Dobříň
v období od zahájení provozu do doby předpokládaného ukončení ţivotnosti navrhovaného
zařízení. Emise prachu, zábor pozemkŧ a vyvolané terénní úpravy jsou jedním
56

z rozhodujících výstupŧ záměru a zásadně ovlivňují zpŧsob a časový prŧběh zahlazování
následkŧ těţební činnosti na loţiscích štěrkopísku v k.ú. Račice, Předotín a Dobříň. Na str. 94
dokumentace je uvedeno, ţe navýšení celkové produkce popelovin v souvislosti se záměrem
se předpokládá na úrovni 36%.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Připomínky Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou zahrnuty do návrhu stanoviska pro
příslušný úřad s tím, ţe opatření instalace kombinovaného hořáku na vápenné peci
a instalace elektrofiltru na regeneračním kotli jiţ byla realizována v roce 2010.
Záměr předpokládá 100% vyuţití popelovin jako stavebního materiálu pro rekultivaci
pískoven. Ukládání certifikovaných popelovin z Mondi probíhá v těţebně štěrkopísku
Předotín/Dobříň na základě smluvního vztahu se spol. Rekultiva v dohodnutém mnoţství.
V letech 2009 – 2010 bylo v těţebně uloţeno 162 tis. tun popelovin z Mondi. Budoucí vyuţití
popelovin pro předmětnou rekultivaci je dáno smluvním vztahem Mondi Štětí a.s. se spol.
Rekultiva a je průběţně zpřesňováno.
Vzhledem k obsahu fosforu, draslíku, vápníku a dalších biogenních prvků
v popelovinách z biopaliv v současné době investor prověřuje jejich zpětné vyuţití
v zemědělství, např. jako hnojivo či aditivum do výroby kompostů či hnojiv.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
(vyjádření č.j. KHSUL 37871/2010 ze dne 23.11.2010)
Podstata vyjádření:
Předloţený záměr lze doporučit ke kladnému projednání.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření bez připomínek.

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Předloţený záměr, umístěný ve stávajícím výrobním areálu Mondi Štětí, a.s. na k.ú.
Štětí, řeší náhradu stávajícího mazutového kotle K10 BIO-blokem, který bude slouţit pro
výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojŧ (pro výrobu tepla pro spotřebu výroby
buničiny a papíru a současně el. energie v kogeneračním uspořádání). Technologie bude
sestávat z nového kotle K12 na biomasu o výkonu o tepelném výkonu 110 MWt, nové turbíny
s generátorem TG 7 s výkonem 41 MWe včetně chlazení, přípravy biopaliva, manipulace
s ním a pomocných provozŧ umoţňujících propojení se stávající infrastrukturou.
Předpokládaná provozní doba BIO-bloku je 8 500 hodin/rok. Palivem pro nový kotel bude
100% biomasa (kŧra a lesní štěpky 70 %, piliny a štěpka 7 %, papír – nepouţitelný pro
recyklaci 3 %, kaly z vlastní výroby a vlastní BČOV 5 % a agro-biopaliva 15 %). Doprava
biomasy do areálu bude následující: lesní štěpka – nákladní vozy, skladováno na otevřené
ploše, agro-pelety, štěpky – ţelezniční vagony, dočasné skladování na ploše, dřevěné pelety –
kamiony, skladovací sila, papírenské kaly a piliny ze stávajících výroben budou vysypávány
57

do stávající násypky bez nutnosti skladování. Manipulace a úprava surovin bude probíhat za
pomoci vysokozdviţného vozíku, nakladače, prŧmyslového drtiče umístěného na ploše či
mobilního drtiče. Provoz drtičŧ bude pouze v denní době, pro zásobování kotle v noční době
bude vyuţito zásob v silu. Zásobování kotle K12 biomasou bude probíhat prostřednictvím
dvou nezávislých linek (první vedena ze stávající skládky na ploše „A“ s vyuţitím stávající
drtící linky, druhá vedena z nové skládky umístěné na ploše „B“ s novou drtící linkou pro
vybrané druhy paliva.
K posouzení byla předloţena dokumentace „Nový biokotel K12 a turbína TG7“
zpracovaná oprávněnou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Ing. Janou
Vohralíkovou.
Dokumentace byla posouzena podle poţadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to
v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována podle poţadavkŧ cit.
zákona, a to na odpovídající vypovídací i odborné úrovni.
K dokumentaci byla obdrţena vyjádření dotčených územních samosprávních celkŧ a
dotčených správních úřadŧ. K dokumentaci nebyla obdrţena ţádná vyjádření veřejnosti ani
občanských sdruţení nebo obecně prospěšných společností podle § 23 odst. 9 zákona.
Proces posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování
podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánŧ státní správy a samosprávy a
zpracovatelem posudku. Zda tyto podmínky budou akceptovatelné oznamovatelem
(investorem) je jiţ věc následná.
S ohledem na údaje obsaţené v posuzované dokumentaci a k obdrţeným vyjádřením a
při respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného úřadu - Ministerstvo
ţivotního prostředí, lze konstatovat, ţe záměr je z hlediska ochrany ţivotního prostředí
akceptovatelný.
Zpracovatel posudku proto doporučuje Ministerstvu ţivotního prostředí vydat
souhlasné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění k záměru „Nový
biokotel K12 a turbína TG7“ ve variantě předloţené oznamovatelem, a to za podmínek
specifikovaných v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku.

58

VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
___________________________________________________________________
V Praze dne

2011

č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŦ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(návrh)
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonŧ (zákon o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí), ve znění
pozdějších předpisŧ

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Nový biokotel K12 a turbína TG7

Kapacita záměru:

V rámci výstavby BIO-bloku bude instalován nový kotel K12
na biomasu o tepelném výkonu 110 MWt, který bude vyrábět
140 tun páry/hod o parametrech 9,4 MPa (abs), 535°C. Pára
bude slouţit pro technologickou spotřebu v závodu na výrobu
buničiny a papíru. Vyrobená pára bude dále vyuţívána
k výrobě elektrické energie v kogeneračním uspořádání
a za tím účelem bude instalována nová turbína s generátorem
TG 7 o jmenovitém výkonu 41 MWe. Stávající kotel K10
bude demontován. Skladování mazutu na energetice bude
ukončeno. Předpokládaná provozní doba BIO-bloku je 8500
hodin za rok s koeficientem vyuţití BIO-bloku 0,9.

Umístění záměru:

kraj:

Ústecký

obec:

Štětí

k.ú.

Štětí
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Obchodní firma oznamovatele:

Mondi Štětí a.s.

IČ oznamovatele:

261 61 516

Sídlo oznamovatele:

Litoměřická 272
41 108 Štětí

II. Prŧběh posuzování
Zpracovatel oznámení:

Ing. Jana Vohralíková
(osvědčení č. 17321/4744/OEP/92)

Datum předloţení oznámení:
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Jana Vohralíková

Datum předloţení dokumentace:
Zpracovatel posudku:

Ing. Josef Tomášek, CSc.
osvědčení odborné zpŧsobilosti č.j. 69/14/OPV/93
s prodlouţením autorizace č. j. 45139/ENV/06

Datum předloţení posudku:
Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Dne … obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen příslušný úřad)
oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., zpracované oprávněnou osobou, která
je drţitelem autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Janou
Vohralíkovou,
dopisem ze dne 8. 6. 2010 rozeslal příslušný úřad oznámení dotčeným
územním samosprávným celkŧm a správním úřadŧm ke zveřejnění
a k vyjádření (zahájení zjišťovacího řízení),
Dopisem ze dne 24. 8. 2010 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení
s poţadavkem na předloţení dokumentace,
Dne … obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen příslušný úřad)
dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., zpracované oprávněnou osobou,
která je drţitelem autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., Ing. Janou
Vohralíkovou,
dopisem ze dne 29. 10. 2010 rozeslal příslušný úřad dokumentaci dotčeným
územním samosprávným celkŧm a správním úřadŧm ke zveřejnění
a k vyjádření,
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dopisem ze dne 16. 12. 2010 byl příslušným úřadem pověřen zpracovatel
posudku, Ing. Josef Tomášek, CSc., který je drţitelem autorizace ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb.,
dne 28.12.2010 byla zpracovateli posudku doručena vyjádření k dokumentaci,
dne … obdrţel příslušný úřad zpracovaný posudek,
dopisem ze dne … rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním
samosprávným celkŧm a správním úřadŧm ke zveřejnění a k vyjádření,
dne … proběhlo veřejné projednání záměru.
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonŧ (zákon o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen
zákon) a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné zpŧsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivŧ na ţivotní prostředí.
Vlivy záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“ na ţivotní prostředí byly posouzeny
ze všech podstatných hledisek.
Veřejnost ani občanská sdruţení nebo obecně prospěšné společnosti podle § 23 odst. 9
zákona se k dokumentaci záměru nevyjádřily.
Na veřejném projednání …
Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného
projednání č. j. … ze dne …
Seznam subjektŧ, jejichţ vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
Ústecký kraj,
Město Štětí,
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství,
Městský úřad Litoměřice, odbor ţivotního prostředí,
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem,
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany ovzduší,
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor integrované prevence a IRZ,
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany vod,
Ing. Michal Kurfirst, člen Pracovní skupiny pro sniţování zápachu ve Štětí.
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III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných
z hlediska jejich velikosti a významnosti

vlivů

záměru

na

ţivotní

prostředí

Proces posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování
podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánŧ státní správy a samosprávy
a zpracovatelem posudku.
Z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí lze povaţovat za významné zejména vlivy na
ovzduší a hlukovou zátěţ.
S ohledem na údaje obsaţené v dokumentaci, obdrţeným vyjádřením a při
respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného úřadu – Ministerstvo
ţivotního prostředí, lze konstatovat, ţe záměr je z hlediska ochrany ţivotního prostředí
akceptovatelný za předpokladu respektování opatření uvedených v podmínkách stanoviska.
Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na ţivotní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosaţený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování ţivotního prostředí
Vlastní technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivŧ na ţivotní prostředí
v dokumentaci vlivŧ záměru na ţivotní prostředí dostačujícím zpŧsobem popsáno. Detailnější
řešení se s ohledem na poţadavky vyplývající z příslušných právních předpisŧ předpokládá
v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení předmětného záměru.
Technické řešení záměru při respektování navrţených opatření odpovídá poţadavkŧm
k ochraně ţivotního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky,
zmírňují vlivy záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na ţivotní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na ţivotní prostředí
Příslušná opatření k ochraně ţivotního prostředí vyplývající z procesu posuzování
vlivŧ na ţivotní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení
vlivŧ provedení záměru na ţivotní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření
povaţovat zejména opatření související s hlukovou zátěţí a ochranou ovzduší.
Pořadí variant (pokud byly předloţeny) z hlediska vlivů na ţivotní prostředí
Záměr je invariantní.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci předkládaného záměru obdrţel příslušný úřad celkem 7 vyjádření k
dokumentaci. Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdrţených vyjádření jsou
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komentována v části V. posudku a všechny oprávněné poţadavky vyplývající z těchto
vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím zpŧsobem komentována,
respektive ve formě opatření navrţena do stanoviska příslušného úřadu.
Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na ţivotní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace, doplněné dokumentace a dále posudku k předmětnému
záměru, veřejného projednání podle § 9 odst. 9 zákona a vyjádření k nim uplatněných vydává
Ministerstvo ţivotního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon
o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí) z hlediska přijatelnosti vlivŧ záměru na ţivotní
prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

Nový biokotel K12 a turbína TG7
s tím, ţe níţe uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
V období přípravy záměru
Pro změnu integrovaného povolení v souvislosti se záměrem bude zpracována ţádost o změnu,
která bude mimo jiné obsahovat:
-

odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a bude
předloţen Krajskému úřadu Ústeckého kraje (změna zvláště velkého zdroje znečišťování
ovzduší.

-

Provozní řád zvláště velkého zdroje znečisťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002
Sb.,

-

havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.

-

stanovení emisních limitŧ pro nový kotel K12 s respektováním garantovaných parametrŧ
dodavatele kotle

Realizovat další protihluková opatření v souladu s plánem sniţování hlučnosti a platným
integrovaným povolením.
provést doplňkový hydrogeologický a stavebně technický prŧzkum.
V návrhu stavby počítat s tím, ţe bude spalována pouze biomasa splňující podmínky uvedené v §
2 odst. b) nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Výběrové řízení dodavatele stavby (technologie) zaměřit na firmy, které jsou prokazatelně
schopni zajistit podmínky poţadované úrovně emisí.
Jako kompenzační opatření bude na stávajícím kotli K11 provedena úprava recirkulace spalin
s cílem sníţit emise NOx, bude pracováno s nízkým přebytkem vzduchu, dodrţení zónového
dávkování vzduchu.
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Bude spalována pouze biomasa splňující podmínky uvedené v § 2 odst. b) nařízení vlády
č. 146/2007 Sb.
Kotel K12 bude vybaven recirkulací spalin a denitrifikací SNCR.

V období realizace
Celý proces výstavby bude organizačně řešen tak, aby maximálně omezoval moţnost narušení
faktorŧ pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
Omezit pohyby vozidel během fáze výstavby o víkendech a svátcích.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém
stavu, zejména vzhledem k moţným úkapŧm ropných látek.
Vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin
a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálŧ a ostatních
potenciálních zdrojŧ prašnosti.
V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a uloţena na lokalitě určené k těmto účelŧm, nebo předána oprávněné firmě
k provedení dekontaminace.
Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaţďování
jednotlivých druhŧ odpadŧ v souladu s platnou legislativou, dodavatel stavby povede evidenci
o nakládání s odpady.
Provozovatel předloţí ke kolaudaci stavby specifikaci druhŧ a mnoţství odpadŧ vzniklých při
výstavbě záměru a doloţí zpŧsob jejich odstranění.
Bude ověřena kvalita zemin ve výkopu a případné vzniklé odpady budou zařazeny na základě
provedených rozborŧ a bude s nimi i takto nakládáno
Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou realizovány všechny doprovodné stavby
(krytá provozní skládka štěpky, obnovený severní vjezd do areálu apod.).
Realizovat další protihluková opatření v souladu s plánem sniţování hlučnosti a platným
integrovaným povolením.

V období zkušebního provozu
Dodrţovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.
Od zahájení zkušebního provozu musí být zcela funkční kontinuální monitoring emisí
v poţadovaném rozsahu. Pokud nebudou dodrţeny stanovené emisní limity přijmout nápravná
opatření.
Při dopravě biomasy u větších vzdáleností dávat přednost dopravě po ţeleznici.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K12 – TZL,
SO2, NOx, CO,
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K11 – TZL,
SO2, NOx, CO,
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K12 –PAU,
PCDD/F, PCB, As, Cd, Hg, Pb a NH3.
Ve zkušebním provozu provést jednorázové měření emisí znečišťujících látek z kotle K11 –PAU,
PCDD/F, PCB, As, Cd, Hg, Pb a NH3.
Ověřit vypočtené hladiny hlučnosti zařízení autorizovaným měřením.
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Provést měření hluku u nejbliţších chráněných prostor staveb (Štětí) a v případě významných
odchylek od předpokládaného stavu (zvýšení hlukové zátěţe) provést nápravná opatření. Návrh
nápravných opatření bude projednán s KHS.
Trvalou systémovou kontrolou provozovatel zajistí, aby bezpečnostní prvky byly trvale funkční
(např. regulace přívodu vzduchu, odtahu spalin, dávkování spalovaného materiálu, filtrační
zařízení apod.).
Změny vyplývající ze zkušebního provozu budou promítnuty provozovatelem do změny
integrovaného povolení a předloţeny ke schválení.
Změny vyplývající ze zkušebního provozu budou promítnuty do provozních předpisŧ.
Zpracovat konečné verze provozních předpisŧ - provozní řády, havarijní plán atd. Materiály,
podléhající schválení předloţit a nechat schválit.
Omezit provozní dobu manipulace s biomasou (od 8.00 do 20 hod).
Pokračovat v programu protihlukových opatření v ostatních provozních částech závodu pro
zajištění dodrţování platných hygienických předpisŧ především ve vztahu k nejbliţším obytným
objektŧm ve Štětí.
Pokračovat v programu sniţování zápachu v ostatních provozních částech závodu.

V období trvalého provozu
Dodrţovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění. Při
jakýchkoliv změnách kontaktovat Krajský úřad Ústeckého kraje a poţádat o promítnutí změn do
integrovaného povolení.
Veškeré změny v prŧběhu uţívání kotelny, příp. dalších zařízení promítat do provozních
předpisŧ a schvalovaných předpisŧ, a to včetně změn legislativních předpisŧ a odpovídacích
opatření.
Provozovatel bude zabezpečovat pravidelná školení na simulované provozní poruchy, při nichţ
bude kontrolována provozuschopnost bezpečnostních technických opatření.
Provozovatel zajistí pravidelné kontroly integrity procesních a skladovacích zařízení (dávkování
paliva, parního kotle, čištění spalin, zásobníkŧ kondenzátu, rozvaděčŧ páry apod.) a potrubních
tras.
Realizovat další protihluková opatření v ostatních provozních částech závodu pro zajištění
dodrţování platných hygienických předpisŧ především ve vztahu k nejbliţším obytným objektŧm
ve Štětí.
Dodrţovat plán sniţování hlučnosti a na závěr kaţdého kalendářního roku doloţit Krajské
hygienické stanici Ústeckého kraje, územnímu pracovišti Litoměřice, měřící protokol, který
prokáţe účinnost protihlukových opatření provedených v kaţdém konkrétním roce.
Dodrţovat přednostní dopravu biomasy do závodu po ţeleznici.
Omezit provozní dobu manipulace s biomasou (od 8.00 do 20 hod).
Po uvedení kotle K12 do provozu bude stávající kotel K10 včetně skladu mazutu na energetice
trvale odstaven z provozu.
Doporučujeme, aby převáţná část biopaliva byla skladována na zastřešené ploše z dŧvodu
nezvyšování obsahu vody z titulu sráţek.

Monitoring
Kontinuální monitoring: oxidŧ dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý (NOx), oxidu
uhelnatého (CO), TZL a oxidu siřičitého (SO2),
Jednorázová měření: TZL, SO2, - 1 x ročně akreditovanými postupy
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NH3 – při chodu procesu SNCR - 1 x ročně akreditovanými postupy
As, Cd, Hg, Pb, PAU, PCDD/F, PCB - 1 x za tři roky
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánŧ státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisŧ.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, ţe platnost mŧţe být na
ţádost oznamovatele prodlouţena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon
o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisŧ.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a integrované
prevence

Obdrţí: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku

66

Datum zpracování posudku: 25. 2. 2011
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely
na zpracování posudku:
Zpracovatel posudku:
Ing. Josef Tomášek, CSc. (drţitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - osvědčení č.j.:
69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouţením autorizace na 5 let pod č.j.:
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)
Středisko odpadŧ Mníšek s.r.o.
Praţská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ:

46349316

DIČ: CZ46349316
tel.:

318 591 770-71
603 525 045

fax:

318 591 772

e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovala:
Ing. Jitka Krejčová, Středisko odpadŧ Mníšek s.r.o. (drţitel autorizace dle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb. - osvědčení č.j. 92102/ENV/07 ze dne 22. 5. 2008)
Podpis zpracovatele posudku:
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Přílohy
Seznam příloh:
Příloha č. 1

Závěr zjišťovacího řízení,

Příloha č. 2

Vyjádření dotčených správních úřadŧ, územních samosprávných celkŧ
a veřejnosti k dokumentaci,

Příloha č. 3

Pověření MŢP ke zpracování posudku,

Příloha č. 4

Podklady a další údaje vyţádané od oznamovatele ve smyslu § 9 odst. 6
zákona č. 100/2001 Sb.,

Příloha č. 5

Podklady vyuţité pro zpracování posudku.
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Příloha 1

Závěr zjišťovacího řízení

Příloha 2

Vyjádření dotčených územních samosprávných celkŧ, dotčených správních
úřadŧ a veřejnosti k dokumentaci

Příloha 3

Pověření MŢP ke zpracování posudku

Příloha 4

Podklady a další údaje vyţádané od oznamovatele ve smyslu § 9 odst. 6
zákona č. 100/2001 Sb.,

Příloha 5

Podklady vyuţité pro zpracování posudku

Podklady vyuţité pro zpracování posudku
Oznámení záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“, Ing. Jana Vohralíková, květen 2010.
Závěr zjišťovacího řízení č.j. 73078/ENV/10 ze dne 24. 8. 2010.
Dokumentace záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“, Ing. Jana Vohralíková, září 2010.
Vyjádření obdrţená k dokumentaci záměru „Nový biokotel K12 a turbína TG7“.
Podklady vyţádané od oznamovatele.
Fyzická prohlídka lokality záměru a okolí.
Konzultace se zpracovatelem dokumentace, oznamovatelem.
Databáze Střediska odpadŧ Mníšek s.r.o.
Platná legislativa, normy, metodiky a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
Obecně dostupné informace.

