
 

V Praze dne 31. října 2016 
Č.j.: 75436/ENV/16 

Vyřizuje: Ing. Lišková 
Tel.: 267 122 313 

 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Výroková část 

Název záměru: 

Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření na stávajícím zdroji 
v teplárně Trmice  

Zařazení podle přílohy č. 1: 

I/3.1 (Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW), jako změna 
záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona. 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Vybudování nové plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření 
na stávajícím zdroji. Současný celkový výkon teplárny se šesti kotli je 469,24 MW. 
Po realizaci záměru bude výkon instalovaných uhelných kotlů K1, K4, K5 a K6 
305,4 MW. Kotle K7 a K8 o výkonu 163,83 MW budou nejpozději odstaveny 
do 30. 6. 2020. Výkon nové plynové kotelny se čtyřmi kotli bude cca 140 MW.  

Umístění záměru:   kraj: Ústecký 

     obec: Trmice 

     k. ú.: Trmice 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření na stávajícím zdroji: 
opatření na snížení emisí oxidů dusíku (DeNOx) a oxidů síry (DeSOx) kotlů K5, K6 
a následné ukončení provozu kotlů K7, K8 (nejpozději do 30. 6. 2020) v areálu 
zařízení Teplárna Trmice (dále jen „TTr“) společnosti ČEZ, a. s. Cílem záměru je 
zajistit potřebné výrobní kapacity splňující požadavky právních předpisů, bezpečnosti 
a spolehlivosti zařízení pro dlouhodobou dodávku tepla pro obsloužení současného 
a budoucího trhu s teplem v lokalitě Ústí nad Labem. Ekologizace kotlů K1, K4 není 
předmětem tohoto záměru. Možnost kumulace s jinými záměry nebyla indikována 
vzhledem k tomu, že předmětem záměru nejsou významné změny současného 
stavu, které by měly významný dopad na životní prostředí. V okolí realizace záměru 
se předpokládá výstavba průmyslového lihovaru, který byl podroben procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (Krajský úřad Ústeckého kraje 
vydal dne 26. 1. 2015 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí) a u kterého byla vyloučena kumulace negativních vlivů 
se stávajícím záměrem TTr. Naopak, vzhledem k synergii s vysoce efektivní výrobou 
tepla v TTr jsou uvažovány pozitivní dopady případného souběhu provozu obou 
záměrů na životní prostředí prostřednictvím nižších emisí znečišťujících látek 
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do ovzduší, neboť nebude zapotřebí vyrábět takové množství tepla v areálu lihovaru. 
Záměr provozu průmyslového lihovaru předpokládá dodávky páry a vody z TTr.  

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

 Realizace nové plynové kotelny zahrnuje instalaci 4 velkoobjemových kotlů 
s vyvedením spalin do 4 nových komínů o výšce 34 m a průměru 1,6 m. Výška 
stávajících komínů pro uhelné kotle je 217 m o průměru 5,4 m. V rámci ekologizace 
dojde ke snížení emisí NOx z původních 650 mg/Nm3 na 175 mg/Nm3 a emisí SO2 
z 1 700 mg/Nm3 na 130 mg/Nm3. Nároky na výrobu tepla v TTr jsou dány v současné 
době známými požadavky na dodávky tepla a předpokládaným snížením výroby 
elektrické energie v kondenzačním cyklu. Jedná se o celkové snížení výroby tepla, 
ekologizaci provozu, přičemž nová plynová kotelna bude sloužit jako záložní 
a špičkový zdroj tepla, který musí pokrýt výrobu tepla zejména při výpadcích 
uhelných kotlů, a to i dlouhodobě. V rámci záměru bude skladován amoniak (NH3) 
– 300 m3 a hašené vápno Ca(OH)2 – 1 400 t. Výstavba plynové kotelny se očekává 
v roce 2018/2019, DeNOx kotle K5 a K6 v roce 2018/2020, DeSOx K5 a K6 od 2018 
do 2020, odstavení kotlů K7, K8 po uvedení plynové kotelny do provozu, nejpozději 
k 30. 6. 2020. 

Obchodní firma  ČEZ a.s. 
oznamovatele: 

IČ oznamovatele: 02735385 

Sídlo (bydliště) Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4 
oznamovatele:   

Zpracovatel  Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace podle § 19 zákona,  
oznámení: č. j.: 69/14/OPV/93 a prodloužení č. j. 45139/ENV/06, 

5834/ENV/11, 37351/ENV/16) 

Záměr „Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření 
na stávajícím zdroji – Teplárna Trmice“ naplňuje dikci bodu 3.1 (Zařízení 
ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW) kategorie I přílohy č. 1 
k zákonu, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona. 

 V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo 
zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude 
posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo 
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence. 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů 
a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
rozhodlo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona 
na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních 
opatření na stávajícím zdroji v teplárně Trmice“ 

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle 
zákona. 
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Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil 
při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:   

I. Charakteristika záměru 

Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření na stávajícím 
zdroji: opatření na snížení emisí oxidů dusíku (DeNOx) a oxidů síry (DeSOx) kotlů K5, 
K6 a následné ukončení provozu kotlů K7, K8 (nejpozději do 30. 6. 2020) v areálu 
zařízení TTr společnosti ČEZ, a. s. 

II. Umístění záměru 

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu TTr, který je umístěn cca 71 m od nejbližší 
chráněné zástavby, resp. stovky metrů od obytné zástavby. Ekologizace kotlů K5 
a K6 je dána stávajícím umístěním těchto kotlů a technologickým řešením 
dodavatele, vlastní realizace DeNOx se předpokládá katalytickou metodou 
s umístěním u objektu odsíření. Nová plynová kotelna se čtyřmi kotli na zemní plyn 
bude umístěna ve stávajícím skladu v severozápadní části areálu teplárny.  

Záměr se nachází mimo lokality soustavy NATURA 2000, nejbližšími evropsky 
významnými lokalitami jsou evropsky významná lokalita Kateřina mokřad a Porta 
Bohemica ležící cca 5 km západním, resp. východním směrem. Nejbližší ptačí oblastí 
je ptačí oblast Východní Krušné, hory leží cca 10 km severozápadním směrem. 
Významný vliv záměru na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí, byl ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyloučen stanoviskem Krajského 
úřadu Ústeckého kraje vydaným dne 20. 10. 2015 pod č. j. 130950/2015/KUUK.  

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí 

1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 

Realizací záměru dojde k významnému snížení emisí z provozu TTr, a tím 
i k poklesu většiny imisních příspěvků jednotlivých reprezentativních škodlivin 
v bezprostředním okolí záměru ve městě Trmice i ve vzdálenějším okolí od záměru, 
což představuje pozitivní vliv na imisní situaci a veřejné zdraví. Z posouzení vlivů 
na veřejné zdraví vyplývá, že vypočtené imisní příspěvky (související s provozem 
TTr) frakce PM10, frakce PM2,5, NOx, SO2, CO, těžkých kovů, benzo(a)pyrenu a NH3 
po realizaci záměru nebudou představovat zdravotní rizika pro obyvatelstvo. 
Na základě realizace protihlukových opatření na stávajících a budoucích zdrojích 
hluku nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku. Pouze v období 
výstavby záměru bude mírně zhoršená emisní situace hluku. Jedná se však 
o dočasné omezení. 

Na základě známých skutečností nelze předpokládat negativní sociální 
a ekonomické důsledky záměru naopak lze očekávat výrazně pozitivní důsledky 
v oblasti emisní a hlukové situace. 

2. Vliv na ovzduší a klima 

V současné době dochází k překračování limitů benzo(a)pyrenu a denních 
hodnot frakce prachu PM10. Podle výsledků rozptylové studie dojde realizací záměru 
u všech sledovaných znečišťujících látek ke snížení imisní zátěže, a to 
i v bezprostředním okolí záměru s výjimkou NH3, který lze považovat za novou 
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škodlivinu emitovanou do ovzduší v souvislosti s realizací technologie DeNOx kotlů 
K5 a K6.  

Úroveň předpokládaných emisí v souvislosti s realizací záměru je uvedena 
v následující tabulce, přičemž je zohledněno rovněž předpokládané roční využití 
jmenovitého výkonu jednotlivých zdrojů, a to jako průměr těchto zdrojů: 

Parametr 

Stávající 
stav v 
lokalitě 
(K1, K4, 

K5, K6, K7 
a K8) 

Stávající 
stav záměru 
(K5, K6, K7 

a K8) 

Budoucí stav 
v lokalitě (K1, 

K4, 
ekologizované 

K5 a K6, 
plynová kotelna, 

odstavené K7 
a K8) 

Budoucí stav záměru 
(ekologizované K5 

a K6, plynová kotelna, 
odstavené K7 a K8) 

Roční 
využití 

jmenovitého 
výkonu (%) 

40,11 38,07 35,79 44,34 

TZL (t/rok) 10,77 8,40 8,48 8,50 

SO2 (t/rok) 2 135,07 1 675,16 217,65 217,4 

NOX (t/rok) 1 095,66 861,19 316,16 315,77 

CO (t/rok) 185,43 136,4 146,54 138,09 

V souvislosti s výše uvedeným dojde v lokalitě ke snížení emisí tuhých 
znečišťujících látek (TZL) z původních 10,77 t/rok na 8,5 t/rok (tj. o 21 %), emisí SO2 
z původních 2 135 t/rok na 217,7 t/rok (tj. o 90 %), emisí NOx z původních 1 096 t/rok 
na 316,2 t/rok (tj. o 71 %) a emisí CO z původních 185,4 t/rok na 146,5 t/rok 
(tj. o 21 %). Uvedené hodnoty snížení ročních emisí znečišťujících látek jsou 
modelovým výpočtem a vychází z předpokládané výroby tepla v roce 2021. 

Emisní limity pro koncentrace jednotlivých znečišťujících látek uhelných kotlů se 
v rámci realizace záměru sníží pro SO2 z 1700 mg/Nm3 na 130 mg/Nm3 a pro NOx 
z 650 mg/Nm3 na 175 mg/Nm3. 

Produkce emisí NH3, která je v současné době nulová, se zvýší na 9,6 t/rok. 
Koncentrace NH3 ve venkovním ovzduší nemá stanoven imisní limit. Krátkodobé 
koncentrace NH3 (do 5 µg/Nm3) lze očekávat v okolí záměru za nejméně příznivých 
podmínek, které v daném roce nemusí nastat. Nejnižší zjištěný čichový práh NH3 je 
28 μg/m3. Realizace záměru tedy nepřinese pachové vjemy.  

Emise nové plynové kotelny budou v případě NOx 8,05 t/rok a pro CO budou 
hodnoty emisního znečištění 4,02 t/rok (hodnoty jsou již započteny v hodnotách 
uvedených výše v tabulce). V případě emisí TZL a SO2 se jedná o zanedbatelný 
příspěvek.  

Navrhované hodnoty emisních koncentrací budou v souladu s platnou 
legislativou. Na základě vyjádření města Trmice a vyjádření oznamovatele dojde 
k úpravě emisních hodnot na stávajících uhelných kotlích, a to tak, že oproti 
stávajícím emisním limitům v integrovaném povolení dojde po ekologizaci těchto 
kotlů ke zpřísnění emisního limitu oproti legislativnímu požadavku pro SO2 
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na 130 mg/Nm3 a pro NOx na 175 mg/Nm3. U nové plynové kotelny se oznamovatel 
rovněž zavázal plnit nižší emisní limit oproti stávajícím legislativním požadavkům, 
pro CO ve výši 40 mg/Nm3 a pro NOx ve výši 75 mg/Nm3. Vliv záměru na kvalitu 
ovzduší bude výrazně pozitivní. 

3. Vliv na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky 

V současné době dochází vlastním provozem TTr k překračování hygienického 
limitu pro noční dobu v některých měřených bodech. Součástí realizace záměru jsou 
i opatření na stávajících zdrojích hluku umístěných v areálu TTr. Budou zřízena 
protihluková opatření v takovém rozsahu, aby po realizaci nově navrhovaných provozů 
– plynová kotelna a technologie DeNOx, DeSOx nedocházelo k překročení 
hygienických limitů LAeq,1h = 40 dB v noční době ve všech kontrolních bodech. 
Hygienické limity LAeq,8h = 50 dB v denní době jsou a budou i po realizaci záměru 
plněny. Konkrétní protihluková řešení, která odpovídají požadovaným útlumům, budou 
upřesněna v samostatné akustické studii v dalších stupních projektové přípravy.  

Po realizaci navržených akustických opatření, která jsou součástí záměru, budou 
při budoucím provozu všech uvažovaných zdrojů hluku dodrženy hygienické limity 
hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Záměr nemá významný negativní vliv na povrchové a podzemní vody. Způsob 
odvodňování se nemění. Způsob nakládání s odpadními vodami se rovněž nemění, 
stejně tak jako odběr povrchové vody z Labe, případně z Bíliny.  

5. Vliv na půdu  

Záměr nevyvolává nároky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků 
sloužících k ochraně lesa, jelikož bude realizován ve stávajícím areálu TTr.  

6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr nemá významný negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje, 
jelikož bude realizován ve stávajícím areálu TTr. 

7. Vliv na faunu, flóru, ekosystémy 

Záměr nemá významný negativní vliv na faunu, flóru a ekosystémy, jelikož bude 
realizován ve stávajícím areálu TTr. 

8. Vliv na krajinu 

Stávající areál TTr včetně stávajících komínů tvoří významnou dominantu území. 
Nově vzniklé komíny nové kotelny, které budou mnohem nižší (34 m) než komíny 
stávající (217 m), nevytvoří novou dominantu území. V návaznosti na stávající objekt 
teplárny nepředstavuje významný negativní vliv. 

9. Vliv na hmotný majetek, kulturní památky 

Záměr je situován mimo objekty kulturních památek. Realizací záměru bude 
ovlivněn pouze majetek oznamovatele.  

2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence obdrželo jako příslušný úřad dle zákona dne 25. 8. 2016 
oznámení záměru „Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření 
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na stávajícím zdroji v teplárně Trmice“ zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu. 
Dne 1. 9. 2016 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru 
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům dopisem 
pod č. j. 57960/ENV/16. Dne 2. 9. 2016 byla informace o oznámení záměru 
zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Každý se mohl 
k oznámení záměru vyjádřit ve lhůtě do 22. 9. 2016. K oznámení záměru se vyjádřily 
celkem 2 subjekty ze strany DÚSC a 6 subjekty ze strany DSÚ.  

3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

Oznámení záměru „Výstavba plynové kotelny a soubor ekologizačních opatření 
na stávajícím zdroji v teplárně Trmice“, zpracované v srpnu 2016 dle přílohy č. 4 
k zákonu Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (držitel autorizace podle § 19 zákona, 
č. j.: 69/14/OPV/93 a prodloužení č. j.: 45139/ENV/06, 5834/ENV/11, 
37351/ENV/16) včetně příloh, vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 
dotčených správních úřadů a veřejnosti, uvedená v bodě 4. 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu 
zjišťovacího řízení: 

 Ústecký kraj, hejtman 

 Město Trmice 

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

 Magistrát města Ústí nad Labem 

 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 

 Česká inspekce životního prostředí Ústí nad Labem 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Ústecký kraj, hejtman, vyjádření ze dne 21. 9. 2016 

Nepožaduje provedení posouzení záměru podle zákona. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Město Trmice, vyjádření ze dne 12. 9. 2016 

Na základě plné moci město zastupuje JUDr. Michal Bernard, Ph.D. (advokát 
společnosti AK Dohnal & Bernard, s.r.o.). Město požaduje dodržení závazku 
společnosti ČEZ, a. s., který se týká plnění emisních limitů nad rámec stávajícího 
integrovaného povolení. Pro NOx se jedná o limit 175 mg/m3, pro SO2 130 mg/m3 
u provozovaných uhelných bloků. Nové plynové kotle budou splňovat limit pro CO 
40 mg/m3 a pro NOx 75 mg/m3. Dále město požaduje, aby nedošlo k navýšení 
celkového příspěvku do současné hlukové situace a provedení protihlukových 
opatření na stávajících i nových zařízeních. 

Komentář zpracovatele oznámení záměru: 

 Požadavek, aby provozované uhelné kotle splňovaly emisní limity nad rámec 
platného integrovaného povolení (uvedeny hodnoty pro NOx a SO2) a nové plynové 
kotle splňovaly emisní limity nad rámec stávající legislativy (uvedeny hodnoty pro CO 
a NOx), bude splněn. K plnění hodnot na úrovni požadavků města Trmice se 
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oznamovatel zavázal a bude je plnit při další přípravě, povolování, realizaci 
a provozu záměru. Hodnoty jsou již promítnuty např. v zadávací dokumentaci 
pro výběrové řízení na dodavatele. Navíc v závazných podmínkách realizace záměru 
je v oznámení záměru uvedeno: 

 „S ohledem na termín realizace a uvedení do provozu posuzovaného záměru se 
oznamovatel zavazuje odpovídajícím způsobem reflektovat jak v přípravě záměru, 
tak v realizaci a v provozu na změny v platné legislativě složkových předpisů 
v ochraně životního prostředí (toto se týká i případných zpřísnění v ochraně 
ovzduší).“ 

 Oznamovatel se zavázal, že pro provozované uhelné kotle stanoví po ekologizaci 
emisní limit pro SO2 130 mg/Nm3 a pro NOx 175 mg/Nm3. U nové plynové kotelny se 
zavázal stanovit emisní limit pro CO 40 mg/Nm3 a pro NOx 75 mg/Nm3. 

 Dále bude splněn požadavek, že nedojde k navýšení celkového příspěvku 
do současné hlukové situace a bude plně respektována platná legislativa (aktuálně 
se jedná o nařízení č. 272/20011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o součást Závazných 
podmínek realizace záměru. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
vyjádření ze dne 21. 9. 2016 

Sděluje, že záměr bude řešen podstatnou změnou integrovaného povolení. 
Jako jediné negativum předkládaného záměru uvádí navýšení produkce stabilizátu, 
což bude také předmětem šetření při změně integrovaného povolení. 

Komentář zpracovatele oznámení záměru: 

 K navýšení produkce stabilizátu dojde pouze v omezeném množství, 
protože ten je až výslednou směsí popílků a produktu odsíření (SDA). Z tohoto 
důvodu nedojde k významnému omezení časového využití rekultivace Dolu 
5. květen. Je předpokládáno, že navýšením produkce stabilizátu se časové využití 
prostoru rekultivace sníží o cca 3 roky (na cca 12 let). Závisí však na aktuální 
poptávce a prodejích popelovin. Provozovatel si je vědom nutnosti zajištění odbytu 
stabilizátu po ukončení rekultivace skládky Důl 5. květen. 

 Výše uvedené koresponduje se záměrem „K.ú. PŘEDLICE - REKULTIVACE 
DOLU 5. KVĚTNA – TERÉNNÍ ÚPRAVY“, který byl podroben procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí. Více informací v Informačním systému EIA pod kódem 
záměru ULK773.  

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 
21. 9. 2016 

Nemá k záměru připomínky a nepožaduje posouzení z hlediska zákona. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, 
vyjádření ze dne 13. 9. 2016 

Upozorňuje, že v dalších stupních projektové dokumentace musí být zohledněny 
doporučení týkající se podrobného návrhu veškerých protihlukových opatření 
nejpozději ve fázi stavebního řízení a musí být zohledněna doporučení ke zmírnění 
hlučnosti v období výstavby. Ke kolaudaci bude nutné předložit průkaz o dodržení 
hygienických limitů stanovených pro hluk nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
ve vybraných referenčních bodech. Předložené oznámení záměru je dostatečným 



8 

podkladem pro posouzení záměru z hlediska ochrany veřejného zdraví a další 
zpracování dokumentace podle zákona nepožaduje.  

 Jedná se o požadavek plynoucí z platných právních předpisů, proto ponecháno 
bez komentáře. 

Česká inspekce životního prostředí, vyjádření ze dne 21. 9. 2016 

Nemá k záměru připomínky a nepožaduje posouzení z hlediska zákona. 

 Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, vyjádření ze dne 13. 9. 2016 

Sděluje, že bude nutné zažádat o změnu integrovaného povolení, s čímž 
oznamovatel počítá. Zároveň je problematika integrované prevence detailně řešena 
v oznámení záměru. 

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (MŽP, OOO), vyjádření 
ze dne 6. 9. 2016  

 Uvádí, že z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší považuje záměr za přínosný 
a akceptovatelný. Upozorňuje však, že bylo vydáno opatření obecné povahy 
o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad CZ04, které uvádí 
řadu opatření zejm. k minimalizaci imisních dopadů provozu nových stacionárních 
zdrojů v území. Opatření mají vliv na stanovování závazných podmínek provozu 
a budou vycházet z nejlepších dostupných technologií (BAT). V případě emisních 
limitů pro NOx je hodnota emisní koncentrace v rozmezí 50 – 100 mg/m3. 
V rozptylové studii jsou použity hodnoty v horní polovině intervalu 100 mg/m3. 
MŽP, OOO doporučuje zohlednit dolní polovinu emisního limitu popř. zdůvodnit, proč 
byla uvažována jiná hodnota. Dále upozorňuje, že v oznámení záměru na straně 
57 a 76 pojem „meze tolerance“ znamená imisní limit a povolený počet překročení. 

Komentář zpracovatele oznámení záměru: 

Vyjádření odboru ochrany ovzduší se týká spíše následného stanovení 
specifických emisních limitů ve správním řízení (integrované povolení).  

V rámci přípravy projektu (tj. předloženého záměru ekologizace) provozovatel 
nechal zpracovat rozptylovou studii, která uvažovala pro plynovou kotelnu emisní 
parametr pro NOx koncentraci 100 mg/Nm3. Nicméně během další přípravy byla tato 
hodnota v projektové dokumentaci zejména na základě jednání s dodavateli snížena 
na 75 mg/Nm3 při emisních koncentracích CO na úrovni 40 mg/Nm3. Tyto hodnoty 
jsou i v souladu s vyjádřením města Trmice. V rámci řízení o vydání změny 
integrovaného povolení bude provozovatel navrhovat nastavení emisního limitu pro 
zdroj plynová kotelna na úrovni dolní poloviny BAT pro oba sledované emisní 
parametry - koncentrace NOx i CO. 

V návaznosti na upozornění ke stranám oznámení záměru 57 a 76, zpracovatel 
oznámení záměru uvádí, že významově se jedná o stejné pojmy. 
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Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení 
oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad 
k Ministerstvu životního prostředí. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí 
na základě návrhu rozkladové komise. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 
zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 
ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence 

 
 (otisk úředního razítka) 
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Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 
neprodleně zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění 
je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto 
ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou 
datovou nebo e-mailovou zprávou (zuzana.liskova@mzp.cz) popř. písemně 
příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, 
a to v nejkratším možném termínu. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP470. 

Rozdělovník: 

Dotčené územní samosprávné celky: 

Ústecký kraj, hejtman     
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Město Trmice, starosta     
Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice 

Dotčené správní úřady: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, ředitel     
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem (úřad obce s rozšířenou působností)  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem 

Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem   
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem 

Oznamovatel: 

ČEZ a.s. 
Ing. Zdeněk Unger 
Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 

Zpracovatel oznámení: 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
Ing. Josef Tomášek 
Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy 

Na vědomí: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Česká inspekce životního prostředí  
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Ústecko 
Oddělení SCHKO České středohoří  
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice 
 

http://www.cenia.cz/eia
http://www.mzp.cz/eia
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Odbory MŽP odesláno IS pod č.j.: 64384/ENV/16 

odbor ochrany ovzduší 
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC - oddělení IPPC 

Na vědomí: 

odbor výkonu státní správy IV - Chomutov 


